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АНОТАЦІЯ 

Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.12 – українознавство (філософські науки). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2018. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю 

відродження та осмислення символічного ряду української культури. Окреслена 

діяльність передбачає повернення в інтелектуальний дискурс та культурну 

скарбницю українського народу української ікони. Саме вона була тим 

культурним феноменом, який, у періоди тривалої бездержавності та 

асиміляторської політики чужоземних держав, забезпечував світоглядну, 

культурну та релігійну самобутність українців, візуально відмежовуючи «Ми» 

від «Вони». Інакше кажучи, ікона набуваючи етнографічної своєрідності, 

протягом століть була певним демаркаційним і водночас консолідуючим 

чинником тих етнокультурних спільнот, на тлі яких зародилася українська 

ідентичність, а згодом і нація. 

Мета дисертаційного дослідження полягає у залученні в предметну сферу 

українознавчого дискурсу феномену української домашньої ікони та експлікації 

її впливу на становлення української культури та ідентичності. 

З огляду на багатоаспектність української ікони, яка може розглядатися в 

контексті релігієзнанавчого, мистецтвознавчого, культурологічного, 

етнографічного, українознавчого тощо дослідження, провідне значення у 

дисертаційному дослідженні відіграв цілком відповідний українознавчій науці 

міждисциплінарний підхід, який породжує необхідність використання методів 

різних гуманітарних наук. Так, приміром, важливе значення в процесі 

дослідження посіло збирання емпіричного матеріалу, результатом якого стала 

понад 5000-а колекція українських ікон. Саме на її базі проводилися перші 

спостереження, опис та систематизація, які поступово доповнювалися методами 

розуміння, пояснення та узагальнення. Чільне місце в процесі наукового 
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осмислення української ікони загалом та домашньої ікони зокрема відіграли 

загальнонаукові принципи та методи, а саме: принципи єдності історичного та 

логічного, об’єктивності, цілісності та всебічності, які використовувалися у 

єдності із такими загальнонауковими методами як аналіз та синтез, індукція, 

аналогія, ретроспектива, порівняння тощо. 

Наукова новизна полягає у формуванні авторського концептуального 

підходу до феномену української домашньої ікони, залученні її в предметну 

сферу українознавчого дискурсу та експлікації впливу на становлення 

української культури та ідентичності. 

Вперше: 

 з’ясовано теоретико-методологічний потенціал українознавчих розвідок 

ХІХ – поч. ХХ ст. та виявлено їх виразну орієнтацію на збереження й 

трансформацію українського культурного та комунікативного простору у 

самосвідому модерну спільноту, ідентичність якої формується на основі таких 

відповідних цивілізаційним запитам чинників як мова, література та історія. Це 

призвело до знецінення консолідуючої ролі традиційних обрядових практик, 

функціонування яких в нових соціокультурних умовах поступово перейшло 

рівень приватного життя, окремі аспекти якого були описані в рамках етнографії 

заради збереження колективної пам’яті народу, однак у підсумку відсутності 

поєднання розпорошених поміж різними науками даних, багато елементів 

релігійної обрядової практики українців, в тому числі й ікона, тривалий час були 

поза увагою соціогуманітарної науки, а їх вплив на поведінку людини в межах 

соціальної групи залишався невивченим, зумовлюючи формування хибних 

національних стратегій, як на початку ХХ ст., так і на початку ХХІ ст. 

Інтегративний характер сучасних українознавчих студій здатний подолати 

есенціалізм конкретно-наукових підходів та відкрити можливість об’єктивного 

та незаангажованого дослідження культуротворчого та етнотворчого потенціалу 

ікони та її впливу на становлення самобутнього українського культурного 

простору; 
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 введено в науковий обіг термін «домашня ікона», який використовується 

для позначення писаних професійними іконописцями, ремісниками та 

народними малярами ікон, що використовуються в домашній (родинній) 

обрядовій практиці та характеризуються високим рівнем світоглядного 

синкретизму у підсумку поєднання ключових ідей християнського світогляду з 

традиційними народними уявленнями та практиками. Експліковано відмінності 

змістового навантаження понять та художнього оформлення таких 

соціокультурних феноменів, як православна ікона (йдеться про ікону 

візантійського і російського зразка), українська ікона (йдеться насамперед про 

церковну ікону) та українська домашня ікона (йдеться про домашню ікону, 

писану як професійними, так і народними іконописцями). На цьому тлі 

встановлено, що зміст і художній вияв візантійської (і російської) ікони 

утверджується на основі вчення про «преображену» природу людини, яка на 

іконі зображується в Царстві Небесному, а тому повністю втрачає тілесність та 

чуттєві характеристики. Натомість зміст української ікони формувався під 

впливом притаманного українцям гуманізму та «обдаровуючої любові» 

(«agape»), яка виявлялася передусім у любові до ближнього, а тому зумовлювала 

появу елементів чуттєвості та тілесності в професійному іконописі. Хоча зміст та 

художні особливості домашньої ікони в цілому відповідають загальному 

концепту «за образом і подобою», однак набувають суттєвих змін унаслідок 

притаманного українській народній свідомості пантеїзму, який передбачає 

наявність ноуменального не в трансцендентному, а в реальному земному світі, 

що зумовило появу в домашній іконі прямої перспективи, тілесності, 

емоційності та екзальтації. Інакше кажучи, на відміну від української ікони, святі 

зображені на домашній іконі постають не стільки нагадуванням, скільки 

реальними сутностями, які супроводжують життя людини; 

 проаналізовано зміст та значення подорожньої ікони та показано, що ці 

невеличкі за розміром домашні ікони, брали у подорож і використовували, як 

оберіг від усяких негараздів або як нагадування про дім та родину під час 

подорожі. Це дало підстави розглядати подорожню ікону як різновид домашніх 
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ікон та показати її відмінність у порівнянні з придорожньою іконою – остання 

хоча й спрямована на сакралізацію навколишнього простору й може 

розглядатися як засіб розширення простору дому, все ж вважається 

загальнохристиянським символом і використовується у випадках відсутності 

подорожнього образу або ж для підсилення його сакрального значення; 

 виявлено, що залучення ікони в обрядову практику українського народу 

відбувалося у ході поступового знайомства широких народних мас із 

трансформованим на народний лад християнським віровченням, не зумовлюючи 

при цьому знецінення пануючого в народному світогляді уявлення про 

необхідність підпорядкування соціального життя природному процесу, гармонія 

якого відображалася в домі. На цьому тлі показано, що альфою і омегою 

народного життя в домодерній культурі була родинна обрядова практика, яка 

слугувала засобом залучення людини до невпинного всесвітнього коловороту 

життя і смерті. Підкреслено повільне проникнення християнського віровчення, а 

з ним й ікони, в народний світогляд та обрядову практику, які істотно змінили 

змістове та функціональне наповнення ікони, надавши їй пантеїстичного 

відтінку. У підсумку цього, зображені на іконі святі поступово втрачали 

трансцендентний характер, перетворюючись у реальні сутності, які брали 

безпосередню участь у житті окремої людини та всієї родини. Поряд із цим 

підкреслено, що саме двоєвірний характер української обрядової практики 

забезпечив консервативний характер народної культури, тим самим зберігши 

світоглядно-культурне тло української ідентичності під впливом різних 

соціальних катаклізмів і, особливо, чужоземної асиміляції; 

 обґрунтовано, що домашня ікона, яка, з одного боку, відображала 

уявлення та цінності, родинний уклад життя та особливості господарської 

діяльності, своєрідність житла та одягу українського народу, а з іншого – 

особливості української релігійності, рівень розвитку християнського віровчення 

та міру залучення до нього населення, була важливим чинником формування 

української етнічної культури. На цьому тлі підкреслено, що домашня ікона 
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залишалася тим демаркаційним чинником, який візуально відмежовував «Ми» 

від «Вони», а відтак мала істотний вплив на формування етнічної ідентичності. 

Уточнено: 

 зміст поняття «українська ікона», яким варто позначати ікони, що 

писалися українськими професійними іконописцями відповідно до 

візантійського іконописного канону, вимоги якого пом’якшувалися та втрачали 

риси «преображення» (у термінології Л. Успенського – юродивості), та показано, 

що українська ікона сформувалася у підсумку зіткнення трьох культурних 

традицій – східного православ’я, західного католицизму, які поєднувалися із 

дохристиянськими віруваннями та звичаями русичів, а тому є самобутнім 

релігійним та культурним феноменом. Розвиток української ікони відбувався під 

впливом етно- та націєтворчих процесів на теренах України, у результаті чого 

став не тільки «невербальним» вираженням українського релігійного світогляду, 

а й своєрідним «художнім літописом» українського народу. На цьому тлі 

підкреслено, що у підсумку історичних особливостей проникнення 

християнського вчення на українські терени та впливу попередньої 

дохристиянської світоглядної традиції, маємо всі підстави говорити про 

унікальне і самобутнє українське православ’я із притаманною йому орієнтацією 

на земне життя людини та спільноти. Художнім відображенням цього 

переконання стала українська ікона; 

 термін «наївна ікона», який пропонується використовувати в 

інтелектуальному дискурсі для позначення ікон, які писалися тільки народними 

майстрами-самоуками і характеризувалися високим рівнем архаїчного 

міфологізму, що найбільше проявлялося в неплощинному нереалістичному 

зображенні ключових постатей та подій церковної історії, бо головна цінність 

таких ікон визначалася не стільки якістю виконання, скільки змістом образу, що 

писався на ній. Наївні іконі не знають стилізаторства, між тим виявляючи 

належність митця до певної фольклорної традиції. Поряд з терміном «наївна 

ікона» може використовуватися термін «ікона-примітив», який, однак, має дещо 
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зневажливий відтінок, у підсумку чого пропонується обмеження його 

використання стосовно українських народних домашніх ікон; 

Набуло подальшого розвитку: 

 дослідження процесів українського етно- та націєтворення, на основі 

яких встановлено, що формування надродинних спільнот в домодерній 

українській культурі було тісно пов’язане з процесом християнізації, яка 

відкрила шлях для руйнування первісного родинно-общинного принципу 

суспільної ідентифікації та сприяла зародженню більш широких, порівняно з 

родиною, спільнот. Ідентичність останніх могла визначатися культурою, 

географічним розташуванням та політичними кордонами. Утвердження 

релігійного чинника в процесі формування етнокультурної та національної 

ідентичності населення на теренах України було зумовлене чіткою соціальною 

та конфесійною диференціацією населення, а в певні періоди й дискримінацією 

українців за конфесійною ознакою. Остання в домодерній культурі 

ототожнювалася з культурною своєрідністю населення, що виявлялася у 

своєрідності обрядової практики та сакрального мистецтва. На цьому тлі 

виявлено, що етнографічна своєрідність України була зумовлена не тільки 

суспільно-політичними особливостями розвитку краю, а й сформованими на 

основі  геодетермінізму психологічними характеристиками населення. Це 

яскраво виявилося у розмаїтті народного іконопису, який, однак, не зумовлював 

формування різних народностей; 

 вивчення причин масштабної антирелігійної політики радянської влади 

на Україні, у ході якого виявлено, що історично сформований уклад життя 

українського народу обертався навколо кількох головних святинь – землі, 

церкви, дому та ікони, які визначали спосіб мислення та відношення до світу. У 

підсумку високого рівня консервативності, синкретичний в основі своїй 

світогляд українців, мало піддавався змінам під впливом масштабної 

ідеологічної пропаганди радянської влади, яка, намагаючись утвердити свій 

вплив, була змушена вдатися до геноциду, репресій та вандалізму. Результатом 

антирелігійної політики на Україні стало, з одного боку, фізичне знищення чи 
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(та) репресії над священиками, знищення церков, вилучення церковних 

старожитностей та вандалізм – спалення та нівечення над іконами, а з іншого – 

руйнування історичної пам’яті та формування цілої касти тиранів українського 

народу, яка постала з представників самого народу, що у підсумку своєму 

призвело до істотної видозміни національного характеру українців; 

Матеріали і висновки зроблені у дисертації дають змогу зрозуміти 

особливості еволюції віри українського народу від язичництва до християнства, 

виявити роль ікони в процесі етно- та націєтворення, експлікувати «домашню 

ікону» як «невербальний літопис» українського народу. Запропоновані у 

дисертаційному дослідженні матеріали, наведені положення, теоретичні 

узагальнення і висновки можуть бути використані в ході подальших 

українознавчих, релігієзнавчих, мистецтвознавчих, культурологічних, 

богословських тощо досліджень або стати світоглядною основою сучасної 

символічної політики в Україні. 

Ключові слова: ікона, українська ікона, домашня ікона, подорожня ікона, 

«імітаційна ікона», «наївна ікона», православ’я, двовір’я, синкретизм, етнічна 

єдність, дім, обрядова практика.  

ANNOTATION 

O.V. Bogomolets Phenomenon of Ukrainian home icon. – Scientific qualification 

work, on the right of manuscript. 

The thesis for an academic degree of a Candidate of Philosophical Sciences, 

major 09.00.12 - Ukrainian Studies (philosophical sciences). – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv; 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Kyiv 2018. 

The topical relevance of the thesis work is due to the need of revival and 

comprehension of the symbolic number of the Ukrainian culture. The designated 

activity includes the return to the intellectual discourse and cultural treasure of the 

Ukrainian people of the Ukrainian icon. The cultural phenomenon provided the 

ideological, cultural and religious identity of the Ukrainians visually separating ‘We’ 
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from ‘They’. In other words, the icon acquiring ethnographic identity for centuries has 

been a certain demarcation and henotic factor of ethnocultural communities on the 

basis of which the Ukrainian identity originated, and the nation shortly afterwards. 

The aim of the thesis work is to involve the phenomenon of the Ukrainian home 

icon in substantive scope of the Ukrainian science discourse and explicit the influence 

of the Ukrainian home icon on the formation of the Ukrainian culture and identity. 

Given the multidimensional nature of the Ukrainian icons that can be viewed in 

the context of theological, art, culturological, ethnographic, Ukrainian science, etc. 

research, a leading role in the thesis work played an interdisciplinary approach entirely 

appropriate to the Ukrainian studies that creates the need to use different methods of 

various human sciences. Therefore, for example, an important role in the investigation 

took the gathering of empirical data, which resulted in more than 5000 Ukrainian 

icons. There were held the first observations, description and classification on their 

basis, which gradually were supplemented by means of understanding, explanation and 

synthesis. The prominent peculiarity in the process of scientific synthesized 

understanding of the Ukrainian icon and home icon played particular general scientific 

principles and methods, including: the principles of historical and logical unity, 

objectivity, integrity and comprehensiveness used with such general scientific methods 

as analysis, syntheses, induction, analogy, retrospective, comparison and so on. 

Scientific novelty lies in shaping of the author conceptual approach to the 

phenomenon of the Ukrainian home icon, bringing it to the substantive scope of 

Ukrainian science discourse and explication of influence on the development of the 

Ukrainian culture and identity. 

For the first time: 

 the theoretical and methodological potential of the Ukrainian science research 

of XIX – early XX was found, and their clear focus on conservation and 

transformation of the Ukrainian cultural and communicative space into the self-aware 

modern community was specified, the identity of which is based on such factors 

relevant to demands of civilization as language, literature and history. It caused the 

depreciation of consolidating role of traditional ritual practices, the functioning of 
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which gradually shifted the level of private life in new social and cultural conditions, 

some aspects of which were described in the scope of ethnography to preserve the 

collective memory of the people, but in the result of no combinations of data scattered 

among various sciences, many elements of ritual religious practice of Ukrainians, 

including icon for a long time have been neglected by social and humanitarian sciences 

and their impact on human behavior within social groups remained unexplored causing 

the formation of false national strategies at the beginning of the XX and XXI centuries. 

An integrative nature of modern Ukrainian scientific schools is able to overcome 

essentialism of the specific scientific approaches and open the possibility of an 

objective and unbiased research of cultural and ethnographic creative potential of an 

icon and its impact on the development of an independent Ukrainian cultural space; 

 the term ‘home icon’ was introduced in scientific use for designation of icons  

written by professional painters, craftsmen and folk painters to be used in home 

(family) ritual practice and characterized by a high level of ideological syncretism 

eventually combining the key ideas of the Christian view of the world with the 

traditional folk beliefs and practices. The differences of semantic notions and 

decoration of such social and cultural phenomena as Orthodox icon (it is the icon of 

Byzantine and Russian sample) Ukrainian icon (it is primarily about the church icon) 

and Ukrainian home icon (it is the home icon painted both professional and folk 

painters) were revealed. In the context of the said, it was established that the content 

and artistic expression of the Byzantine (and Russian) icons were confirmed basing on 

the doctrine of "transfigured" human nature represented in the kingdom of heaven on 

an icon, and, therefore, it loses physicality and sensory characteristics. Instead, the 

content of the Ukrainian icon was influenced by the inherent humanity of the 

Ukrainians and ‘bestowed love’ (‘agape’) manifested especially in love of neighbor 

and, therefore, caused the creation of elements of sensuality and physicality in the 

professional iconography. Although the content and artistic features of the home icon 

mainly correspond to the general concept of ‘the image’, they acquire significant 

changes due to the inherent Ukrainian national consciousness of pantheism, which 

presupposes the noumenal presence not in the transcendent but in the real world 
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resulting in the appearance of a direct perspective in the home icon, physicality, 

emotionality and exaltation. In other words, unlike the Ukrainian icons, the saints 

depicted on the home icon are not so much reminders but real entities accompanying 

the life of a person; 

 the content and meaning of icons for a travel were analyzed, and it was 

explained that these small-sized home icons were taken on a trip and used as a 

talisman against all problems or as a reminder of home and family while traveling. It 

gave a reason to consider the icon for a travel as a kind of home icons and show its 

difference from a roadside icon; although the latter is aimed at sacralization of 

surrounding area and can be viewed as a means of expanding the space of the house, 

still it is considered to be a general Christian symbol and is used in case of absence of 

image for a travel or for reinforcing its sacred significance; 

 it was found that the involvement of the icon in the ritual practices of the 

Ukrainian people occurred in the process of the progressive familiarity of people with 

the Christian doctrine transformed into people's character without depreciation of 

prevailing in the national outlook understanding of the need for subordination of social 

life to the natural process, the harmony of which was reflected in the house. In the 

context of the said, it is shown that the alpha and omega of life of the people in the 

pre-modern culture was a family ritual practice that served as a means of attracting 

people to the relentless global rotation of life and death. There was highlighted a slow 

penetration of the Christian faith and icons in a popular ideology and ritual practice 

that significantly changed the meaningful and functional content of icons giving them 

a pantheistic tint. As a result of this, saints depicted on an icon gradually lost 

transcendent character turning into real entities that took part in the life of an 

individual and the family. At the same time it was emphasized that dual faith nature of 

Ukrainian ritual practices provided a conservative character of the national culture, 

thereby maintaining ideological and cultural background of Ukrainian identity under 

various social upheavals and especially foreign assimilation; 

 it was proved that the home icon which, on the one hand, reflected the views 

and values, family lifestyle and peculiarities of economic activity, originality of 
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housing and clothing of the Ukrainian people and, on the other hand, the peculiarities 

of the Ukrainian religion, the level of development of the Christian doctrine and 

involvement of the population was an important factor for shaping the Ukrainian 

ethnic culture. In the context of he said it was emphasized that the home icon remained 

the demarcation factor visually separating ‘We’ from ‘They’ and, therefore, had a 

significant influence on the formation of the ethnic identity. 

Specified: 

 the concept of ‘Ukrainian icon’, which should mark icons written by the 

Ukrainian professional painters under Byzantine iconographic canon, demands of 

which softened and lost features of ‘transfiguration’ (foolishness for Christ – in the 

terminology of L. Uspenskyi) and showed that Ukrainian icon was formed in the result 

of collision of three cultural traditions – Eastern Orthodox, West Catholicism 

combined with pre-Christian beliefs and customs of the Russians and, therefore, it is 

distinctive religious and cultural phenomenon. The development of the Ukrainian icon 

occurred under the influence of ethno and nation creation processes in Ukraine, and 

resulted not only in ‘non-verbal’ expression of the Ukrainian religious views, but also 

in a kind of ‘artistic chronicle’ of the Ukrainian people. In the context of the said, it 

was determined that as a result of historical features of penetration of Christian 

teaching in the Ukrainian territory and the impact of previous ideological pre-Christian 

tradition, we have every reason to talk about the unique and original Ukrainian 

Orthodoxy with its focus on earthly life of a person and community. The artistic 

reflection of this belief was the Ukrainian icon; 

 the term ‘naive icon’, which is proposed to be used in the intellectual 

discourse to refer to icons written only by the national self-taught masters and 

characterized by a high level of archaic mythology mostly manifested in unrealistic 

image of the key figures and events of the church history as the main value of such 

icons was determined not so much by the quality of performance but the content of the 

image written on it. The naive icons are not influenced by the stylization, meanwhile 

showing the artist belonging to a certain folk tradition. Along with the term ‘naive 

icon’ there may be used the term ‘primitive icon’ which, however, has a somewhat 
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derogatory connotation that is why there were proposed the restrictions of its use 

regarding the Ukrainian folk home icons; 

 further developed: 

 research of the processes of the Ukrainian ethno and nation creation basing on 

which it was established that the formation of bigger than family communities in pre-

modern Ukrainian culture was closely associated with the process of Christianization, 

which opened the way for the destruction of family and community primary principle 

of social identity and contributed to the emergence of the broader communities in 

comparison with a family. The identity of the latter could be determined by the culture, 

geography and political borders. The establishment of the religious factor in the 

formation of ethno-cultural and national identity of the population in Ukraine resulted 

from a clear social and religious differentiation of the population, and in certain 

periods the discrimination of Ukrainians on religious grounds. The latter in pre-

modern culture was identified with the cultural peculiarities of the population revealed 

in ritual practices and sacred art. In this context, it was revealed that the ethnographic 

originality of Ukraine was caused not only by social and political features of the region 

but also formed by psychological characteristics of the population from the geographic 

determinism. This is clearly manifested in the variety of folk icon painting which, 

however, did not caused the formation of different nationalities; 

 study of the reasons of great anti-religious policy of the Soviet power in 

Ukraine, by which was found that historically formed way of life of the Ukrainian 

people turned around several major shrines – land, church, house and icon that 

determined the mindset and attitude to the world. In the result of a high level of 

conservatism, basically syncretic philosophy of the Ukrainians, was hardly influenced 

by changes under the great ideological propaganda of the Soviet power, which in its 

attempts to assert its influence was forced to resort to genocide, repression and 

vandalism. The result of anti-religious policy in Ukraine was, on the one hand, the 

physical destruction or (and) persecution of priests and destruction of churches, seizure 

of church antiquities and vandalism – burning and deformation of icons, and on the 

other hand, the destruction of the historical memory and formation of many tyrants of 
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the Ukrainian people appearing from the representatives of the people that caused the 

significant change of the national character of the Ukrainians; 

The materials and conclusions made in the thesis allow to understand the 

peculiarities of the evolution of the faith of the Ukrainian people from paganism to 

Christianity, to identify the role of an icon in the process of ethno and nation building, 

to explicit ‘home icon’ as ‘nonverbal Chronicle’ of the Ukrainian people. The 

materials, provisions, theoretical generalizations and conclusions proposed in the 

thesis may be used in future Ukrainian science, religious, art, cultural, theological 

researches and so on or become philosophical foundation of modern symbolic policy 

in Ukraine. 

Keywords: icon, Ukrainian icon, home icon, icon for travel, home iconostasis, 

‘imitation icon’, ‘naive icon’, Orthodoxy, dual faith, syncretism, ethnic unity, home, 

ritual practice. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Кардинальні зміни соціокультурного 

буття, зумовлені глобалізаційними тенденціями сучасності, актуалізують 

амбівалентні інтенції наукового дискурсу. З одного боку, дослідники, 

підкреслюючи незворотність інтегративних процесів, пропонують аксіологічні 

парадигми, які повністю відповідатимуть усім змінам та запитам сучасності, а з 

іншого – представники різних сфер наукової та культурної діяльності все 

частіше зосереджують увагу на вивченні й відтворенні етнокультурної 

своєрідності різних спільнот та їх історичної спадини. Поява таких досліджень 

зумовлюється поступовою відмовою від широко декларованої ще кілька років 

тому провідними країнами світу політики мультикультурності, у підсумку чого, 

цінності та норми, які нещодавно здавалися пережитком минулого, знову 

повертаються не тільки в соціогуманітарний дискурс, а й буденне життя. Інакше 

кажучи, в сучасному світі чітко проглядається ревізія «символічних капіталів» 

(П. Бурдьє), які консолідували населення держав, перетворюючи їх в модерні 

нації.  

Особливо актуальними вказані проблеми є для сучасної України, чітка 

інтенція якої на євроінтеграцію, супроводжується труднощами, що породжені 

пануючими у суспільно-політичній свідомості маніпулятивними стратегіями, які 

свідомо чи несвідомо використовувалися елітами у боротьбі за політичне 

панування. З огляду на окреслені особливості державної незалежності, 

українське суспільство не характеризується високим рівнем національної 

свідомості. Водночас, широко декларований, передусім політичними елітами, 

етнічний принцип націєтворення відіграє дезорганізуючу та деконсолідуючу 

роль у поліетнічному українському соціумі, через неспроможність влади 

запропонувати відповідний часу та обставинам «символічний капітал» нації, 

завдяки осмисленню та переосмисленню історичної та культурної спадщини 

українського народу засобами коммеморації.  
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Відродження символічного ряду української культури, у єдності із ревізією 

історичної та культурної пам’яті українського народу, не можливе без 

повернення в інтелектуальний дискурс та культурний мегатекст української 

ікони. Саме вона була тим духовним феноменом, який у періоди тривалої 

бездержавності та асиміляторської політики забезпечував світоглядну, 

культурну та релігійну самобутність українців, візуально відмежовуючи «Ми» 

від «Вони». Інакше кажучи, ікона, набуваючи етнографічної й мистецької 

своєрідності, протягом століть була своєрідним демаркаційним і водночас 

консолідуючим чинником тих етнокультурних спільнот, на основі яких 

зародилася українська ідентичність, а згодом і нація. 

Попри непересічну роль української ікони в процесі творення 

етнокультурної самобутності українців, наразі вона не отримала належної уваги 

з боку наукової спільноти. Чи не єдиним виключенням у даному контексті є 

праці провідних українських мистецтвознавців, а саме: В. Александровича, 

Л. Борщенко, П. Жолтовського, Г. Логвина, В. Мельника, Л. Міляєвої, 

О. Найдена, В. Овсійчука, О. Осадчої, В. Отковича, О. Сидора В. Свєнціцької, 

М. Станкевича, Д. Степовика, та ін., діяльність яких була спрямована на 

висвітлення художньої своєрідності української ікони, а також тих мистецьких і 

культурних традицій, в контексті яких вона формувалася. Водночас відчувається 

гострий дефіцит досліджень, здійснених на теоретичних засновках І. Огієнка, 

зокрема підкресленої ним ідеї щодо національної своєрідності православних 

церков. Цікавими та плідними в даному випадку могли б стати праці, спрямовані 

висвітлити особливості української інтерпретації богослов’я образу, або ж 

експлікувати особливості українського варіанту двовір’я, показавши водночас 

роль та функції ікони в українській обрядовій практиці. Не менш вагомими, на 

наш погляд, були б і дослідження, спрямовані продемонструвати прояви в 

українській іконі національних архетипів. 

Зауваги І. Огієнка щодо національної своєрідності національних церков, а 

відповідно й національної самобутності православних ікон, мають надзвичайно 

важливе концептуальне значення, оскільки дають підстави вважати, що ікона 
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набуває художньої, змістової та функціональної особливості не тільки в різних 

національних середовищах, а й у відмінних типах поселень та соціальних групах. 

В цьому контексті актуальним і надзвичайно своєчасним для сучасної України є 

вивчення світоглядних особливостей міського та сільського культурного 

просторів та виявлення ролі релігії, а з нею й ікони, у процесі формування 

етнічної єдності українців. Актуальність вивчення особливостей буття 

сільського культурного простору зумовлена появою наукового інтересу до 

осмислення і переосмислення колективної пам’яті, зокрема дослідження тих 

чинників, які попри тривалу бездержавність українського народу, і навіть 

перериви «національної екзистенції» (І. Лисяк-Рудницький) забезпечували його 

етнокультурну своєрідність протягом століть. 

З огляду на теоретичні засновки І. Лисяка-Рудницького щодо суспільної 

сили інтенції, яка зберігала народні прикмети у тисячах родин та малих 

локальних групах, у дисертаційне дослідження було включено вивчення 

особливостей обрядової практики українського простонароддя, яке 

децентралізованим способом зберігало «народну вітальність» (І. Лисяк-

Рудницький). Інакше кажучи, вивчення змістовного та функціонального 

значення української ікони у різних типах поселень та відмінних соціальних 

групах актуалізувало включення у контекст дослідження родинної обрядової 

практики, експлікацію особливостей еволюції віри українського народу від 

язичництва до християнства, а також сформувало потребу введення авторського 

терміна – «домашня ікона» та, відповідно, «українська домашня ікона». Такий 

підхід цілком відповідає, з одного боку, обґрунтованій Т. Кононенком і В. 

Сніжком концепції українського терену, а з іншого – інтегративному характеру 

українознавчої науки з метою подальшої розробки теоретико-методологічної 

бази та, відповідно, подолання наявних в сучасній суспільній свідомості 

тенденційних оцінок українознавства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана на кафедрі української філософії та культури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах комплексної 
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наукової програми «Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації», науково-дослідної теми філософського 

факультету № 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політичної освіти і 

науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів (№ держ. 

Реєстрації 0116U004776)». 

Мета дисертаційного дослідження полягає у залученні в предметну сферу 

українознавчого дискурсу феномену української домашньої ікони та експлікації 

її впливу на становлення української культури та ідентичності.  

Досягнення мети дисертаційного дослідження здійснюється через 

вирішення таких дослідницьких завдань: 

 з’ясувати теоретико-методологічний та евристичний потенціал 

українознавчого дослідження ікони; 

 відтворити світоглядні передумови соціокультурного буття міського та 

сільського культурних просторів, показавши водночас їх значення із 

перспективи нашого часу; 

 уточнити філософсько-богословський і художньо-мистецький зміст 

поняття «українська ікона», розкриваючи її вплив на процес формування 

самобутнього простору української культури; 

 обґрунтувати необхідність і доцільність введення в науковий обіг 

терміну «домашня ікона» та експлікувати відмінності змістового навантаження 

понять та художніх особливостей таких соціокультурних феноменів як 

православна ікона, українська ікона та українська домашня ікона; 

 комплексно розкрити багатопланову своєрідність феномену української 

народної домашньої ікони; 

 визначити правомірність позначення українських домашніх ікон, 

писаних народними іконописцями-самоуками терміном «примітив»; 

 розглянути та довести доцільність використання терміну «імітаційна 

ікона» (О. Найден); 

 аргументувати доцільність наукового використання терміна «домашній 

іконостас»; 
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 проаналізувати зміст та значення «подорожньої ікони», розглянувши 

своєрідність останньої в філософсько-культурному контексті феномену 

домашньої ікони; 

 розкрити особливості залучення ікони в родинну обрядову практику та 

показати значення цього процесу із перспективи нашого часу; 

 розглянути роль жіночого начала в українській релігійній культурі в 

контексті образу Богородиці та продемонструвати його роль в житті суспільства; 

 виявити роль та значення домашньої ікони в процесі українського етно- 

та націєтворення; 

 висвітлити причини масштабної антирелігійної політики радянської 

влади у 20–30-ті рр. ХХ ст. та розкрити її історико-культурні наслідки; 

 дослідити основні етапи процесу українського етнотворчого процесу 

крізь призму релігійного чинника; показати фактори, які впливали на 

формування виразної етнографічної своєрідності України та які сприяли її 

нівеляції; 

 експлікувати світоглядні та художні особливості українських домашніх 

ікон різних етнографічних регіонів та виявити чинники, які сприяли їх 

становленню. 

Об’єкт дослідження – українська ікона у часо-просторових вимірах 

культурного осягу України. 

Предметом дослідження є феномен української домашньої ікони в 

контексті концептуальних обрисів українознавчого дискурсу. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. З огляду на 

багатоаспектність української ікони, яка може розглядатися в контексті 

релігієзнавчого, мистецтвознавчого, культурологічного, етнографічного, 

українознавчого тощо дослідження, провідне значення у дисертаційній роботі 

відіграв цілком відповідний українознавчій науці міждисциплінарний підхід, 

який передбачає необхідність використання методів різних гуманітарних наук. 

Так, приміром, важливе значення в процесі дослідження посіло збирання 

емпіричного матеріалу, результатом якого стала понад 5000-а колекція 
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українських ікон. Саме на її базі  проводилися перші спостереження, опис та 

систематизація, які поступово доповнювалися методами розуміння, пояснення та 

узагальнення. Чільне місце в процесі наукового осмислення української ікони 

загалом та домашньої ікони зокрема відіграли загальнонаукові принципи та 

методи, а саме: принципи єдності історичного та логічного, об’єктивності, 

цілісності та всебічності, які використовувалися у єдності із такими 

загальнонауковими методами як аналіз та синтез, індукція, аналогія, 

ретроспектива, порівняння тощо. 

Беручи до уваги те, що українська ікона загалом та домашня ікона зокрема є 

невід’ємною та органічною частиною східнохристиянської релігійної традиції 

важливу роль у процесі дослідження відіграв принцип позаконфесійності. Він 

забезпечив об’єктивне і незаангажоване дослідження української ікони як 

самобутнього феномену української культури та православного християнства, 

без нівелювання світоглядного та мистецького впливу на неї 

західноєвропейського мистецтва, парадигмальних та концептуальних настанов, 

сформованих в межах католицизму. 

Важливою теоретичною базою для дослідження стали ідеї І. Огієнка щодо 

національної та соціальної своєрідності українського православ’я та притаманної 

йому обрядової практики. У дисертаційному дослідженні вони 

використовувалися у єдності з методом культурологічного аналізу, 

забезпечивши тим самим виявлення консолідуючого та дезінтегруючого 

потенціалу ікони загалом та української домашньої ікони зокрема. Реалізація 

такого підходу неможлива поза теоретичними узагальненнями запропонованими 

у роботах І. Лисяка-Рудницького. 

Чільна увага у дисертаційному дослідженні присвячена інтерпретації та 

реінтерпретації світогляднозначимих та історичних текстів, під якими 

розглядаються не тільки вербалізовані наративи, а й візуалізовані образи 

зображених на іконі святих, або сюжети релігійних подій. Інакше кажучи, 

своєрідність об’єкту дослідження породила необхідність широкого використання 

принципів філософської герменевтики, а саме: принцип невичерпності 



31 

 

 

автентичного тексту поєднувався із методом історично-змістовної інтерпретації. 

Беручи до уваги принцип іманентної критики, у дисертації здійснена спроба 

дистанціюватися від суто богословської інтерпретації змісту ікони, 

запропонувавши більш широке філософське її розуміння. 

Виявлення регіональних та соціокультурних особливостей домашньої ікони 

здійснювалося в контексті феноменологічного підходу та за допомогою методів 

компаративного аналізу та редукції. Поряд із вказаним широко 

використовувався метод екстраполяції. 

З огляду на своєрідність українознавства, у дисертаційному дослідженні 

використовувався метод інтегративної системності, який забезпечив 

використання та поєднання здобутків із різних галузей наукового знання в 

процесі розробки цілісного філософського концептуального підходу до 

феномену домашньої ікони. Концептуальна основа вказаного підходу 

вибудовувалася на основі досліджень, присвячених розвитку українознавства як 

науки, а саме: праць Г. Грабовича, Т. Гунчака, Л. Винара, І. Зеленчука, 

Я. Зеленчука, П. Кононенка, Т. Кононенка, Н. Кривди, М. Обушного, Т. Петрук, 

В. Сніжко, Л. Токар, Г. Філіпчук, Є. Федоренка, Ю. Фігурного, О. Ярошинського 

та ін. 

Наукова новизна полягає у представленні авторського філософського 

концептуального підходу до феномену української домашньої ікони, залученні її 

в предметну сферу українознавчого дискурсу та експлікації багатовекторного 

впливу на становлення самобутності української культури та національної 

ідентичності. 

У результаті вирішення поставлених у дисертаційній роботі завдань 

обґрунтовано положення, що мають наукову новизну та виносяться на захист: 

Вперше: 

 з’ясовано теоретико-методологічний потенціал українознавчих розвідок 

ХІХ – поч. ХХ ст. та виявлено їх виразну орієнтацію на збереження й 

трансформацію українського культурного та комунікативного простору у 

самосвідому модерну спільноту, ідентичність якої формується на основі таких 
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відповідних цивілізаційним запитам чинників як мова, література, мистецтво та 

історія. Це призвело до знецінення консолідуючої ролі традиційних обрядових 

практик, функціонування яких в нових соціокультурних умовах поступово 

перейшло рівень приватного життя, окремі аспекти якого були описані в рамках 

етнографії заради збереження колективної пам’яті народу, однак у підсумку 

відсутності поєднання розпорошених поміж різними науками даних, багато 

елементів релігійної обрядової практики українців, в тому числі й ікона, 

тривалий час були поза увагою соціогуманітарної науки, а їх вплив на поведінку 

людини в межах соціальної групи залишався невивченим, зумовлюючи 

формування хибних національних стратегій, як на початку ХХ ст., так і на 

початку ХХІ ст. Інтегративний характер сучасних українознавчих студій здатний 

подолати есенціалізм конкретно-наукових підходів та відкрити можливість 

об’єктивного та незаангажованого дослідження культуротворчого та 

етнотворчого потенціалу ікони та її впливу на становлення самобутнього 

українського культурного простору; 

 відтворено світоглядні особливості соціокультурного буття міського та 

сільського культурного просторів та показано, що на відміну від міста, котре 

формується в момент протиставлення спільнотою себе природному процесу і 

живе за свідомо встановленими законами, культурний простір села визначається 

переважно загальними природними процесами. Відтак сільське життя керується 

звичаєвим правом, концептуально оформленим у міфологічному концепті «так 

було одвіку». На цій основі обґрунтовано іконічність домодерної міської 

забудови та підкреслено, що місто, як особливий соціокультурний та духовний 

простір буття людини та спільноти, відзначалося особливостями відтворення в 

його архітектоніці ікони – Прообразу Небесного Єрусалима. Це визначало не 

тільки зовнішній вигляд міста, а й його змістову своєрідність. На противагу 

місту, утвердження культурного простору села відбувалося на основі  

міфологічного світогляду у підсумку розширення сакрального простору дому, 

який тлумачився як впорядкована обрядовою практикою гармонійна єдність 

трьох синхронно співіснуючих світів – живих, мертвих та богів. Їх єдність 
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забезпечується завдяки еманації світла, властивості якого несла в собі велика 

кількість оберегів, спрямованих на досягнення спільної мети – вічного життя 

роду, яке уможливлюється завдяки забезпеченню конкретних життєвих потреб 

людини – в теплі, їжі, захисті тощо. Показово, що у світлі міфологічного 

світогляду предмети зовнішнього світу так само, як і дії людини, не мали власної 

самоцінності. Їхнє місце визначалося тим значенням, яке вони відігравали в 

реалізації зовнішньої щодо них мети; 

 введено в науковий обіг термін «домашня ікона», який використовується 

для позначення писаних професійними іконописцями, ремісниками та 

народними малярами ікон, що використовуються в домашній (родинній) 

обрядовій практиці та характеризуються високим рівнем світоглядного 

синкретизму у підсумку поєднання ключових ідей християнського світогляду з 

традиційними народними уявленнями та практиками. Експліковано відмінності 

змістового навантаження понять та художнього оформлення таких 

соціокультурних феноменів, як православна ікона (йдеться про ікону 

візантійського і російського зразка), українська ікона (мова йде насамперед про 

церковну ікону) та українська домашня ікона (маємо на увазі домашню ікону, 

писану як професійними, так і народними іконописцями). На цьому тлі 

встановлено, що зміст і художній вияв візантійської (і російської) ікони 

утверджується на основі вчення про «преображену» природу людини, яка на 

іконі зображується в Царстві Небесному, а тому повністю втрачає тілесність та 

чуттєві характеристики. Натомість зміст української ікони формувався під 

впливом притаманного українцям гуманізму та «обдаровуючої любові» 

(«agape»), яка виявлялася передусім у любові до ближнього, а тому зумовлювала 

появу елементів чуттєвості та тілесності в професійному іконописі. Хоча зміст та 

художні особливості домашньої ікони в цілому відповідають загальному 

концепту «за образом і подобою», однак набувають суттєвих змін унаслідок 

притаманного українській народній свідомості пантеїзму, який передбачає 

наявність ноуменального не в трансцендентному, а в реальному земному світі, 

що зумовило появу в домашній іконі прямої перспективи, тілесності, 
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емоційності та екзальтації. Інакше кажучи, на відміну від української ікони, святі 

зображені на домашній іконі постають не стільки нагадуванням про персонажів 

чи сюжети священної історії, скільки «реальними сутностями», які 

супроводжують життя людини 

 розкрито своєрідність феномену української народної домашньої ікони 

та показано, що вона характеризувалася високим рівнем світоглядного 

синкретизму, який став закономірним результатом органічного поєднання 

ключових ідей православ’я, католицизму та давніх вірувань українського народу. 

Останні проявляються не стільки у своєрідності художнього зображення, як у 

змістовому та функціональному значенні ікони. Підкреслено, що українську 

домашню ікону не варто ототожнювати з українською народною іконою – 

усупереч зовнішній подібності, вони мали відмінні світоглядні інтенції, а саме: 

українська народна ікона визначалася насамперед своєрідністю художнього 

зображення, натомість самобутній характер української народної домашньої 

ікони визначався її  функціональним призначенням; 

 запропоновано для наукового використання термін «домашній 

іконостас» та показано доцільність його використання для позначення ікон, 

писаних народними майстрами на суцільній дошці чи полотні у певній 

ієрархічній послідовності, що відображає особливості небесної чи родинної 

ієрархії, та розміщується в домі між вікнами, що розташовані на східній стіні 

будівлі. Підкреслено художню та змістову відмінність між домашнім 

іконостасом та багатоперсонажною іконою – на противагу домашньому 

іконостасу, який відображає індивідуальні та (або) родинні уявлення небесної 

ієрархії, водночас відіграючи захисне значення, багатоперсонажна домашня 

ікона спрямована забезпечити захист і благополуччя родини, у підсумку чого на 

ній зображувалися святі, яких вважали покровителями певного виду діяльності, 

Отців Церкви, або ті святі, яких вважали покровителями певної родини чи 

території; 

 проаналізовано зміст та значення подорожньої ікони та показано, що ці 

невеличкі за розміром домашні ікони, брали у подорож і використовували, як 
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оберіг від усяких негараздів або як нагадування про дім та родину під час 

подорожі. Це дало підстави розглядати подорожню ікону як різновид домашніх 

ікон та показати її відмінність у порівнянні з придорожньою іконою – остання 

хоча й спрямована на сакралізацію навколишнього простору й може 

розглядатися як засіб розширення простору дому, все ж вважається 

загальнохристиянським мистецьким іконографічним жанром і використовується 

у випадках відсутності подорожнього образу або ж для підсилення його 

сакрального значення; 

 виявлено, що залучення ікони в обрядову практику українського народу 

відбувалося у ході поступового знайомства широких народних мас із 

трансформованим на народний лад християнським віровченням, не зумовлюючи 

при цьому знецінення пануючого в народному світогляді уявлення про 

необхідність підпорядкування соціального життя природному процесу, гармонія 

якого відображалася в домі. На цьому тлі показано, що альфою і омегою 

народного життя в домодерній культурі була родинна обрядова практика, яка 

слугувала засобом залучення людини до невпинного всесвітнього коловороту 

життя і смерті. Підкреслено повільне проникнення християнського віровчення, а 

з ним й ікони, в народний світогляд та обрядову практику, які істотно змінили 

змістове та функціональне наповнення ікони, надавши їй пантеїстичного 

відтінку. У підсумку цього, зображені на іконі святі поступово втрачали 

трансцендентний, канонічно відсторонений характер, перетворюючись у реальні 

сутності, які брали безпосередню участь у житті окремої людини та всієї родини. 

Поряд із цим підкреслено, що саме двоєвірний характер української обрядової 

практики забезпечив консервативний характер народної культури, тим самим 

зберігши світоглядно-культурне тло української ідентичності під впливом різних 

соціальних катаклізмів і, особливо, чужоземної асиміляції; 

 показано, що відмінність світоглядних інтенцій християнської та 

язичницької культури не зумовила маргіналізації архетипного образу жінки-

матері. Навпаки, з прийняттям християнства він експлікується в образі 

Богородиці, котра швидко набула національних рис і постала в образі земної 
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української жінки-матері, що опікується своїми дітьми (християнами) та 

господарським справами – облаштуванням держави та церкви. Тривале 

домінування архетипного образу жінки-матері в українській культурі мало 

амбівалентне значення в житті народу. З одного боку, архетип матері, який 

виявлявся у вшануванні невідомої на ім’я «великої богині», Макоші (Мокоші), 

Богородиці та звичайної жінки, мав конструктивне значення – він формував 

почуття захищеності, як в окремої людини, так і народу в цілому, даючи надію 

на краще майбутнє. З іншого боку, цей архетип сприяв формуванню 

екзекутивності українського народу, що виявлялася в мистецтві через 

імітаторство, наслідування, а в соціальному і громадському житті – через 

обслуговувальну, виконавську діяльність, зосередження на поточних інтересах, 

пасивну мовчазність та бездіяльність, сподівання на материнський захист, який 

має прийти ззовні. Все це колективно-підсвідомо визначало і продовжує 

сьогодні детермінувати ментально-світоглядні характеристики українців; 

 обґрунтовано, що домашня ікона, яка, з одного боку, відображала 

уявлення та цінності, родинний уклад життя та особливості господарської 

діяльності, своєрідність житла та одягу українського народу, а з іншого – 

особливості української релігійності, рівень розвитку християнського віровчення 

та міру залучення до нього населення, була важливим чинником формування 

української етнічної культури. У цьому контексті підкреслено, що домашня 

ікона залишалася тим демаркаційним чинником, який візуально відмежовував 

«Ми» від «Вони», а відтак мала істотний вплив на формування етнічної 

ідентичності. 

 

Уточнено: 

 зміст поняття «українська ікона», яким варто позначати ікони, що 

писалися українськими професійними іконописцями відповідно до 

візантійського іконописного канону, вимоги якого пом’якшувалися та втрачали 

риси «преображення» (у термінології Л. Успенського – юродивості), та показано, 

що українська ікона сформувалася у підсумку зіткнення трьох культурних 
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традицій – східного православ’я, західного католицизму, які поєднувалися із 

дохристиянськими віруваннями та звичаями русичів, а тому є самобутнім 

релігійним та культурним феноменом. Розвиток української ікони відбувався під 

впливом етно- та націєтворчих процесів на теренах України, у результаті чого 

став не тільки «невербальним» вираженням українського релігійного світогляду, 

а й своєрідним «художнім літописом» українського народу. Підкреслено, що у 

підсумку історичних особливостей проникнення християнського вчення на 

українські терени та впливу попередньої дохристиянської світоглядної традиції, 

маємо всі підстави говорити про унікальне і самобутнє українське православ’я із 

притаманною йому орієнтацією на земне життя людини та спільноти. Художнім 

відображенням цього переконання стала українська ікона; 

 термін «наївна ікона», який пропонується використовувати в 

інтелектуальному дискурсі для позначення ікон, які писалися тільки народними 

майстрами-самоуками і характеризувалися високим рівнем архаїчного 

міфологізму, що найбільше проявлялося в неплощинному нереалістичному 

зображенні ключових постатей та подій церковної історії, бо головна цінність 

таких ікон визначалася не стільки якістю виконання, скільки змістом образу, що 

писався на ній. Наївні ікони не знають стилізаторства, між тим виявляючи 

належність митця до певної фольклорної традиції. Поряд з терміном «наївна 

ікона» може використовуватися термін «ікона-примітив», який, однак, має дещо 

зневажливий відтінок, у підсумку чого пропонується обмеження його 

використання стосовно українських народних домашніх ікон; 

 запозичений в О. Найдена термін «імітаційна ікона», який пропонується 

використовувати для позначення народних ікон, писаних ремісниками 

переважно у великих іконописних осередках. Такі ікони зазвичай відповідають 

усім іконописним канонам, однак суттєво відрізняються від професійних ікон 

рівнем майстерності іконописців та соціальною спрямованістю – їх виготовляли 

з метою задовольнити духовні запити широких народних мас, що зумовлювало 

використання ремісниками фольклорних образів та символів. 
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Набуло подальшого розвитку: 

 дослідження процесів українського етно- та націєтворення, на основі 

яких встановлено, що формування надродинних спільнот в домодерній 

українській культурі було тісно пов’язане з процесом християнізації, яка 

відкрила шлях для руйнування первісного родинно-общинного принципу 

суспільної ідентифікації та сприяла зародженню більш широких, порівняно з 

родиною, спільнот. Ідентичність останніх могла визначатися культурою, 

географічним розташуванням та політичними кордонами. Утвердження 

релігійного чинника в процесі формування етнокультурної та національної 

ідентичності населення на теренах України було зумовлене чіткою соціальною 

та конфесійною диференціацією населення, а в певні періоди й дискримінацією 

українців за конфесійною ознакою. Остання в домодерній культурі 

ототожнювалася з культурною своєрідністю населення, що виявлялася у 

своєрідності обрядової практики та сакрального мистецтва. На цьому тлі 

виявлено, що етнографічна своєрідність України була зумовлена не тільки 

суспільно-політичними особливостями розвитку краю, а й сформованими на 

основі  геодетермінізму психологічними характеристиками населення. Це 

яскраво виявилося у розмаїтті народного іконопису, який, однак, не зумовлював 

формування різних народностей; 

 вивчення причин масштабної антирелігійної політики радянської влади 

на Україні, у ході якого виявлено, що історично сформований уклад життя 

українського народу обертався навколо кількох головних святинь – землі, 

церкви, дому та ікони, які визначали спосіб мислення та відношення до світу. У 

підсумку високого рівня консервативності, синкретичний в основі своїй 

світогляд українців, мало піддавався змінам під впливом масштабної 

ідеологічної пропаганди радянської влади, яка, намагаючись утвердити свій 

вплив, була змушена вдатися до геноциду, репресій та вандалізму. Результатом 

антирелігійної політики на Україні стало, з одного боку, фізичне знищення чи 

(та) репресії над священиками, знищення церков, вилучення церковних 

старожитностей та вандалізм щодо ікон, а з іншого – руйнування історичної 
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пам’яті та формування цілої касти тиранів українського народу, яка постала з 

представників самого народу, що у підсумку своєму призвело до істотної 

видозміни національного характеру українців; 

 вивчення світоглядних та художніх особливостей української ікони 

різних етнографічних регіонів та показано, що вони зумовлені особливостями і 

колізіями християнізації місцевого населення, історичним розвитком краю та 

взаєминами із сусідніми народами, побутовою культурою, пануючими в регіоні 

промислами, а також рівнем віддаленості від великих культурних центрів. 

Теоретичне і практичне значення дослідження. Вперше в українознавстві 

запропоновано термін «домашня ікона» та розроблено концептуальний підхід до 

визначення її місця в житті українського народу. Застосовані в ході дослідження 

підходи й одержані за їх допомогою теоретичні положення та висновки дають 

змогу розкрити особливості еволюції віри українського народу від язичництва до 

християнства, виявити роль ікони в процесі етно- та націєтворення, експлікувати 

«домашню ікону» як «невербальний літопис» українського народу. 

Запропоновані у дисертаційному дослідженні матеріали, наведені положення, 

теоретичні узагальнення і висновки можуть бути використані в ході подальших 

українознавчих, релігієзнавчих, мистецтвознавчих, культурологічних, 

богословських тощо досліджень. 

Важливе теоретичне та практичне значення посідає концептуальна інтенція 

дисертаційного дослідження, яка полягала у прагненні показати, що українська 

домашня ікона є невід’ємною складовою «символічного капіталу» соборної 

української нації, який несвідомим чином визначає вектор цивілізаційного 

розвитку українського соціуму. Спрямовані на обґрунтування цього твердження 

теоретичні положення мають важливе теоретичне і практичне значення для 

визначення тих «місць пам’яті», завдяки яким спільнота, переосмислюючи 

власне історичне минуле, сформує вектор свого подальшого розвитку.  

Основні теоретичні узагальнення та висновки можуть також бути 

використані в процесі розробки наукових курсів та викладання українознавства, 
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мистецтвознавства, етнографії, етнології, релігієзнавства, культурології, історії 

української та зарубіжної культури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто 

здобувачем і є логічним теоретичним узагальненням тривалої колекціонерської 

діяльності та результатом самостійних досліджень. При виконанні роботи 

здобувачем опрацьовано вітчизняні та світові наукові джерела, присвячені 

обраній тематиці. Використані у дисертації ідеї, гіпотези та положення інших 

авторів мають відповідні посилання. 

Апробація результатів дослідження здійснена під час обговорення роботи 

на кафедрі української філософії та культури філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні 

положення й результати дисертаційної роботи викладено у монографії, наукових 

статтях та у доповідях на наукових конференціях різного рівня, а саме: «The 

event-based structure, as well as cognitive, moral and aesthetic contents of the 

historical process» (London, 2015), «Релігія, релігійність, філософія та 

гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та 

інтернаціональний аспекти» (Рубіжне, 2015), «Актуальні питання суспільних 

наук: наукові дискусії» (Київ, 2015), «Актуальні проблеми соціально-

гуманітарних наук» (Дніпропетровськ, 2015), «Україна–Греція в діалозі культур: 

афонська спадщина, греко-слов’янські зв’язки, мовні та наукові контакти» (Київ, 

2015), «Cultural and historical development of the society as the dynamic expression 

of the self-learning human existence» (London, 2016), «Діалог культур Україна–-

Греція: культурна політика ХХІ ст. в Європейській ретроспективі» (Київ, 2016), 

«Развитие науки в XXI веке» (Харьков, 2015), «Соціально-гуманітарні науки та 

сучасні виклики» (Дніпро, 2016), «Інноваційні підходи і сучасна наука» (Київ, 

2016), «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного 

знання у сучасному інформаційному просторі: національний та 

інтернаціональний аспекти» (Сєвєродонецьк, 2016), «Дні науки філософського 

факультету – 2016» (Київ, 2016), «Людина, суспільство, держава» (Київ, 2017) та 

ін. 
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Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені у 

монографії «Українська домашня ікона» (2017 р.) та наукових публікаціях, з 

яких 23 статті, надруковані у фахових виданнях, затверджених МОН України, з 

яких 18 входять до різних міжнародних наукометричних баз, 5 публікацій у 

збірниках наукових праць, в тому числі й міжнародних, 19 – у матеріалах 

конференцій. Крім того, проблематика дисертаційного дослідження була 

висвітлена у 2-х колективних монографіях, а саме: «Перспективные тренды 

развития науки: философия, литература и лингвистика, культура и искусство, 

архитектура и строительство, история» (2016), розділ на тему «Вшанування 

образів святих цілителів в обрядовій практиці українців», «Народное искусство. 

Этническое искусство» (2016), розділ на тему «Народные домашние иконы 

Украины. История и традиции», а також чотирьох книгах-альбомах, а саме: 

«Домашні образи центральної України» (2008), «Домашні обрядові образи 

України» (2008), «Замок-музей Радомисль на шляху Королів. Via Regia» (2013), 

«Вікна в позапростір» (2015). 

Структура роботи відповідає меті дослідження та відображає 

послідовність вирішення поставлених у дисертації завдань. Відповідно, 

дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 12 підрозділів, 9 з яких мають 

власні пункти, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг 

дисертації складає 577 сторінок, з них основного тексту 509 сторінок, список 

використаних джерел і літератури містить 735 найменувань, з них 69 іноземною 

мовою. 
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РОЗДІЛ 1 

ІДЕЙНІ ДЖЕРЕЛА, ЕМПІРИЧНА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА 

УКРАЇНОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІКОНИ 

 

1.1. Теоретико-методологічні засади українознавчого дослідження 

ікони 

 

Відкриття ікони, яке, за словами Є. Трубецького, відбулося на зламі ХІХ–

ХХ ст. [572], навряд чи можна назвати пересічним для наукового та культурного 

життя тогочасного інтелектуального середовища. Адже, попри те, що це 

відкриття розпочалося в сфері богослов’я та російської православної освіти, воно 

мало непересічне значення в процесі формування української ідентичності. 

Повільне проникнення в духовний світ ікони, яке започаткували богослови, 

водночас із притаманною імперській культурі інтенцією на створення «нової» 

концепції образу, сприяли подальшому усвідомленню широкими масами 

української людності етнокультурної ідентичності. Її зародження, як 

справедливо зауважує Дж. Пламенац, відбувається під впливом німецького 

націоналізму з притаманною йому інтенцією на збереження власної культурної 

самобутності, у підсумку зустрічі з чужоземними культурами та зумовленого 

цим процесом етноцидом [452, с. 490]. 

Без сумніву, започатковане Й. Фіхте, Й. Гердером, В. фон Гумбольдтом 

націоналістичне вчення виявилося надзвичайно привабливим для тогочасного 

українського суспільства, котре почало швидко змінюватися під впливом 

соціалістичної революції та урбанізації. Звичайно, у західних суспільствах ця 

революція просунулася набагато далі, проте вона не оминула й Україну – 

місцеве населення, вирушаючи із села до міста з метою заробити певні статки, 

було змушене відмовитися від сільських звичаїв та хистів, «сільської говірки на 

користь мови, звичаїв і хистів тих, хто домігся успіху, піднявся соціально або 

тривалий час перебував на вищих соціальних щаблях» [452, с. 490].  
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Задоволення індивідуальних амбіцій, яке у період докорінної соціальної 

трансформації, відбувалося завдяки залученню до чужоземної культури було 

зумовлено тим, що в кінці ХVІІІ ст. Україна, як справедливо зауважив свого часу 

Г. Грабович, «не існувала, – хоч вона там завжди була, і до того люди там їздили, 

і люди звідтам писали книжки, і вони навіть видавалися в Петербурзі», водночас 

тут «не було нічого, була біла пляма» [167]. Інакше кажучи, здобуття соціальної 

респектабельності, за умови відсутності власного конкурентоспроможного 

культурного потенціалу, викликало чималі незручності – для того, щоб стати 

студентами, вченими, державними службовцями чи інженерами, українці були 

змушені опановувати іноземну мову та культуру, що призводило до втрати 

зв’язку із культурою та звичаями предків [452, с. 489-490]. 

Прагнення зберегти культурну самобутність, водночас залучаючись до 

потреб і запитів нової цивілізації, зумовлювало потребу у «згуртуванні докупи 

спільнот, які говорять на найрізноманітніших діалектах, посилюючи у них в 

такий спосіб чуття єдиного народу, та, зрештою, уможливлює опанування ними 

західних ідей та практик» [452, с. 489]. Інакше кажучи, зародження модерної 

української ідентичності відбулося, з одного боку, в умовах «смерті» України, 

яка стала «проявом відчуття кризи народу, який втрачає свою глибинну пам’ять, 

і суспільства, яке ще не знайшло сили відродитися» [167], а з іншого – 

народження України, яке можна назвати цілком закономірним наслідком 

конструювання модерного типу колективної ідентичності у підсумку переходу 

від домодерних до модерних форм соціального буття, що досить плідно 

висвітлив у своїх роботах Е. Гелнер [142].  

Низький рівень етнічної свідомості українців в кінці ХVІІІ ст. і ще тривалий 

час після того був цілком закономірним результатом перериву української 

«національної екзистенції» [347, с. 21], котрий актуалізувався у концепті 

«смерті» України. Глибока духовна криза «народу, який втрачає свою глибинну 

пам’ять» [167], стала головною підвалиною для зародження нового 

комунікативного простору, який починає актуалізуватися після виходу у світ 

неавторизованого видання «Енеїди» І. Котляревського. До цього твору, як 
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відомо, «було додано малий словничок “малороссійскіх слов”, що на думку 

Г. Грабовича, забезпечило його відмежування «від російської (всеросійської) 

літератури. Основний сигнал такого відмежування – вибір мовного коду: 

обравши народну, розмовну мову, українська письменність (спочатку то була 

тільки обмежена кількість творів) певною мірою стає недоступною для 

загального всеросійського читача, і, так чи інакше, упривілейовує 

україномовного, тобто українського читача» [167]. Це, в свою чергу, 

започатковує процес відокремлення «української стихії (етнос, народну 

культуру, її духовність і творчість) від російської, і не тільки заперечує 

можливість спільного канону, але й проектує нову ідентичність» [167]. 

Зародження української літератури, яке заклало підвалини для формування 

нового комунікативного простору, не відразу призвело до зростання етнічної та 

національної свідомості. Навпаки, панування концепту «смерті» України, 

зумовило докорінно відмінні інтенції інтелектуального дискурсу початку 

ХІХ ст., найвидатніші представники якого (М. Костомаров [292], І. Срезневський 

[588], П. Куліш [311], А. Метлинський [377] та ін.) ще не позбулися 

ностальгічних настроїв, «вважаючи, що незабаром неповторність і самобутність 

їхнього народу зникне під суцільною навалою імперської культури» [638, с.142], 

а тому зосередили свої зусилля на збереженні від небуття тієї культурної 

спадщини, яку отримала від своїх предків. Зібрані ними історичні документи, 

предмети старовини та особливо український фольклор – стали емпіричним 

фундаментом не тільки подальших українознавчих студій, а й підвалинами на 

яких закладався фундамент модерної української ідентичності. 

Започаткування української мови до літературного вжитку, як однієї із 

головних передумов окреслення українського культурного простору, 

відбувалося паралельно із розвитком історичної свідомості. В цьому контексті 

показовими можуть стати історичні праці кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст., в яких 

обґрунтовується єдність і спадковість різних історичних періодів у розвитку 

українських земель. В цьому контексті доцільно згадати «Краткую летопись 

Малыя Россіи c 1506 по 1776 год» (1777 р.) В. Рубана, «Записки о Малороссіи» 
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(1798 р.) Я. Марковича та «Історію Русів» (1829 р.) тощо. Ці, консервативно 

орієнтовані праці, стали закономірним підсумком усвідомлення того, що давні 

«давні життєві форми ідуть на загибель», знаменуючи занепад традиційної 

(шляхетської) української ідентичності. Потомки старшини, як зауважує 

І. Крип’якевич, «з любов’ю і замилуванням зверталися до минулого своєї країни, 

шукаючи в ньому аргументів для оборони своїх «вольностей» та розради у 

важких переживаннях. Приваблював їх героїзм давніх часів, що дуже 

відрізнялися від сірої буденщини, в якій доводилося їм жити. Вони почали з 

запалом збирати давні літописи, документи та всякі архівні матеріали і 

намагалися на їх основі вияснити велич минулого» [307, с. 260]. Попри 

панування песимістичних настроїв, українська шляхта все ж здійснювала спроби 

відродити частину колишніх політичних свобод. В даному контексті можна 

згадати «Козацький проект» В. Капніста або ж проект відновлення козацьких 

полків М. Рєпніна. 

З позиції нашого часу цілком очевидно, що згадані задуми не мали шансів 

на успіх не тільки через асиміляторську імперську політику щодо України, а й 

своєрідність історичної самосвідомості тогочасної української еліти. І. Лисяк-

Рудницький, розкриваючи основні колізії та етапи становлення української 

національної свідомості, акцентує увагу на тому, що тогочасні українські 

патріоти, «мислили не етнічними, а історично-правними категоріями. Вони 

прагнули, щоб «Малоросії» були повернуті її права та вольності, гарантовані 

Переяславською угодою; їх ідеалом була віднова автономії Гетьманщини 

приблизно в таких формах, як вона вже існувала до централістичних реформ 

Катерини ІІ» [341, с. 206]. Поміж тим, за умов разючих соціальних зрушень, 

стара державницька еліта, яка виступала прихильником традиційного станового 

ладу, не мала підтримки в новому соціальному середовищі. За таких умов, 

подальше провадження старої суто державницької націоналістичної свідомості, 

ставило «Україну перед примарою національної смерти. Висунення на перший 

план «мужицького» етнографізму замість панського політичного історизму, 

демократичного народництва, замість аристократичного державництва під 
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знаком «прав і привілеїв» було під той час єдиним порятунком для національної 

ідеї, єдиним можливим виходом з ідеологічного кута.  

Відкривало широкі шляхи для культурної творчости, шлях до вивчення 

життя мас, до їх усвідомлення («просвітянство»), для всього того, що творило 

нові підстави майбутнього відродження державної ідеї» [426, с. 72-73]. Зміна 

світоглядних орієнтацій та ідеологічних вподобань української інтелігенції, була 

тісно пов’язана із діяльністю харківського етнографічного гуртка, кращі 

представники якого чи не вперше в українській історії, чітко усвідомили, що 

українці «поступово втягуючись у чужу їм цивілізацію внаслідок поширення 

західних ідей і практик, мають культурно переоснащуватися, трансформуватися. 

У своїх зусиллях утвердити себе як рівних на теренах не їхнього витвору 

цивілізації вони мусили, так би мовити, вибудувати себе заново» [452, с. 488]. 

Зародження української національної ідентичності не паралельно із розвитком 

української літературної мови, котра заклала фундамент для розвитку 

гомогенного комунікативного простору. 

Звичайно, формування українського культурного простору, яке було 

започатковане літературною діяльністю та етнографічними розвідками, 

відбулося далеко не одразу і потребувало чимало зусиль. Непересічна роль у цій 

діяльності, поряд із вже згаданими постатями, належала О. Потебні. Розвиваючи 

вчення про внутрішню форму слів, вчений доводив, що дійсний сенс слів можуть 

зрозуміти тільки представники однієї мовної спільноти[471, с. 43]. В даному 

контексті мова йде про те, що на рівні комунікативної спільноти відбувається 

онтологізація мови, яка слугує фундаментом формування «духу народу» або ж 

етнічної ідентичності. 

Започатковані у першій половині ХІХ ст. М. Костомаровим, П. Кулішем, 

О. Потебнею та іншими українськими інтлектуалами українознавчі розвідки 

довгий час залишалися результатом особистісного вибору, авторського 

ентузіазму та устремління, поміж тим як інститулізована наука розвивалася у 

руслі загальноімпереських тенденцій, у підсумку чого, тогочасні українські 

університети «... гребували наукою про рідний край, ставлячи ту саму місію, якій 



47 

 

 

все слугувало в централізованій Росії» [211, с. 4]. Однак, починаючи від з другої 

половини ХІХ ст., ситуація починає істотно змінюватися – в університетському 

середовищі спостерігається зростання цікавості до українозначої проблематики 

завдяки плідній праці видатних тогочасних інтелектуалів як О. Потебня [471], 

М. Сумцов [551, 552], В. Антонович [25, 24], М. Халанський [615], 

М. Грушевський [173, 176], Д. Багалій [35], Д. Яворницький [657], В. Іконников 

[234], В. Перетц [448, 449] та ін. Науковий доробок та викладацький хист 

згаданих українських інтелектуалів мав непересічне значення для формування 

символічного капіталу української ектнокультурної, а згодом і національної 

єдності. 

Закономірним наслідком тематизації українського етнокультурного 

простору, стало повернення в інтелектуальний дискурс питання інституалізації 

українознавчих дисциплін. Особливу увагу у цьому контексті привертає 

доповідна записка «Історія і етнографія Малоросії як предмети викладання у 

Харківському університеті», подана М. Сумцовим до історико-філологічного 

факультету. У ній обґрунтовувалася необхідність викладання української мови 

та українських предметів, і передусім української історії, в університеті. Ці 

вимоги підтримав Д. Багалій, який в той час був ректором Харківського 

університету. Між тим, головне значення відіграла підтримка радою 

університету від 12 квітня 1907 р. пропозиції факультету щодо порушення 

клопотання про заснування кафедри української мови та української 

історії [329].  

Не менш плідною для створення інституалізованої українознавчої науки, 

стала діяльність представників Київського університету. Зокрема, у період 

демократичних змін, що були зумовлені революційними подіями 1905 року, 

права української мови та культури загалом відстоював В. Перетц. Зазначимо, 

що іще перебуваючи у Санкт-Петербурзі, вчений розпочав друкувати роботи 

українською мовою, тим сам відкривши її для наукового вжитку [541, с. 72]. 

Крім того, протягом усієї своєї наукової діяльності, В. Перетц активно боровся 

за створення належних умов для ґрунтовного та всебічного вивчення історії 
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української мови та літератури. Зокрема, у газеті «Київські відгуки» та часописі 

«Київська старовина», де була опублікована його стаття «Щодо питання про 

створення українських кафедр в університеті» [448, с. 45.], В. Перетц доводив 

потребу у створенні кафедри української мови і діалектології у Київському 

університеті. На думку вченого, інституалізація українознавчих розвідок дасть 

можливість «закрити ті прогалини, які утворилися за багато років 

несправедливої зневаги вчених до української мови, якою говорять до 30 

мільйонів народу» [372, с. 35]. 

Попри істотні досягнення у розвитку українознавчої науки, які відбулися 

протягом ХІХ – початку ХХ ст., визнання повноцінного суспільного значення 

цієї галузі, відбулося тільки в процесі українського державотворення 1917-20 рр. 

Запити українського соціуму, які тривалий час не знаходили підтримки серед 

імперських урядових кіл, почали впроваджуватися у життя одразу ж після 

революції 1917 року і виявилися, передусім, в процесі українізації місцевої 

освіти, яка, як доводить А. Боровик, зустріла неабиякий опір у ряді українських 

регіонів [108, c. 38]. Такий стан речей, безумовно, актуалізував необхідність 

подальшого розвитку українознавчих студій, які, як справедливо зауважує 

О. Гомонюк, були інституалізовані та набули системного характеру завдяки 

створенню ВУАН [161, c. 14]. Окрім того, саме на початок ХХ ст. припадає 

діяльність таких видатних представників державницького напрямку в 

українознавчій науці, як В. Липинський, С. Томашівський, М. Кордуба, 

Д. Дорошенко, В. Кучабський, В. Старосольський, Р. Лащенко, С. Шелухін, 

О. Бочковський та інші. Попри те, що осердям наукового зацікавлення згаданих 

мислителів стає процес державотворення, питання формування українського 

терену продовжуть відігравати важливе значення. Показовим прикладом у 

даному контексті може стати концепт «територіального патріотизму» 

В. Липинського. На його тлі, обґрунтовує потребу у формуванні державотворчих 

принципів, заснованих на любові «до своїх земляків, а не ненависті до них за те, 

що вони не українські націоналісти» [338]. Інакше кажучи, на думку мислителя, 

коріння Української держави «мусить бути в громадянстві: у своїй родині і своїм 
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роді, у своєму класі (значить, у різних класах України), у своїй Церкві (значить, 

у ріжних християнських церквах України)» [336, с. 31]. 

Актуалізація проблеми «Свого», що добре видно у вищенаведеному вислові 

В. Липинського, стала осердям українознавчих студій, які продовжували 

розвивати такі визначні представники тогочасного українства, як Д. Багалій [35], 

М. Грушевський [173], Д. Дорошенко [199, 200], С. Єфремов [211], І. Стешенко 

[545], В. Старосольський [540], С. Рудницький [495] та ін. Власне, саме завдяки 

їхній плідній праці, українознавство набуло концептуального виміру та 

предметного окреслення. Так, приміром, С. Єфремов вважав, що знання про 

рідний край, як головна мета українознавства, має розпочинатися із націєтворчої 

проблематики. Поряд із цим, важливе теоретичне значення для формування 

образу рідного краю має вивчення історії, географії, етнографії, економіки, мови, 

письменства, мистецтва тощо. Особливе ж значення для формування цілісного 

знання про рідний край відводиться вченим вивченню «української справи», 

тобто громадянської сторони питання: церковної справи, наукове осмислення 

значення якої, на думку самого мислителя, ще не стало предметом ґрунтовного 

українознавчого дослідження; зовнішнього становища українства; цензурних 

утисків та протиукраїнської літератури, яка має висвітлюватися з українського 

погляду [212, c. 72]. 

Як бачимо, С. Єфремов розглядає українознавство як окрему галузь 

наукового знання, що має синтетичний характер і спрямована на формування 

цілісного образу рідного краю та виявлення тих чинників, які забезпечують 

консолідацію населення, сприяючи розвитку української ідентичності. Водночас, 

мислитель акцентує увагу на тих питаннях, які, на його погляд, поки що не стали 

предметом ґрунтовного українознавчого дослідження, а відтак, є всі підстави 

вважати, що їх вплив на розвиток знань про рідний край і, особливо, їх 

культуротворче на націєтворече значення залишався «білою плямою» 

тогочасного українознавства. Чільне місце серед них, як видно із зауваг вченого, 

посідає церковна справа. Такі висновки, на наш погляд, є цілком раціональними, 

адже, за виключенням окремих праць В. Липинського [337], М. Грушевського 



50 

 

 

[179, 178, 177], С. Голубєва [154], і особливо І. Огієнка, дослідження впливу 

церкви на становлення колективної ідентичності [421] практично ніхто не 

розглядав, що й зумовило часткову маргіналізацію ролі церкви у 

державотворчому процесі. Так, приміром, В. Винниченко, розглядаючи причини 

поразки української державності акцентував увагу на тому, що «для нашої 

державності некорисно було настроювати проти себе і духовенство, навпаки 

треба було привертати його на свій бік, бо як не як, а це при темноті нашого 

народу є велика сила» [123, с.115]. 

Вочевидь, відсутність належної уваги до церковної справи в українознавчій 

науці початку ХХ ст., стала цілком закономірним результатом властивого 

українській інтелігенції прагнення увійти у спільноту європейських народів, як 

органічної і самобутньої її частини. З огляду на це, культурне переоснащення 

цього періоду відбувалося під впливом тих соціокультурних та світоглядних 

трансформацій європейського соціуму, які, можливо дещо патетично, однак 

дуже влучно характеризували слова Ф. Ніцше «Бог помер». На думку 

М. Гайдеггера, ці слова німецького мислителя були спрямовані підкреслити, що 

«християнський Бог» вже «втратив свою владу над сущим і над призначенням 

людини» [613], а відтак християнство не може стати першочерговою проблемою 

дискурсу того культурного середовища, у котрому людина самостійно створює 

навколишній світ. 

На наш погляд, брак уваги у середовищі української інтелігенції до 

релігійної культури, був зумовлений молодим віком українознавства та низьким 

рівнем залучення тогочасних церковних діячів до української справи. 

Зберігаючи тісний зв'язок з російською православною церквою та притаманними 

їй імперіалістичними тенденціями, духовенство не змогло повною мірою 

продемонструвати широкому українському загалу тієї ролі, яку відігравала 

українська релігійність в процесі формування українського ектнокультурного 

простору. Поміж тим, було б неправомірно вважати, що це питання повністю 

залишилося поза увагою українознавчої науки, адже у працях М. Костомарова 

[292], В. Антоновича [24], а у ХХ ст. – І. Огієнка [422], Д. Чижевського [624], 
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В. Яніва [664] та ін., релігійність розглядалася як одна із тих ментальних 

характеристик, яка дає можливість відокремити українців з-поміж інших 

народів. Без сумніву, ці розвідки мали непересічне значення для розвитку 

інтегративного характеру українознавчої науки. 

Наразі у нас немає підстав сумніватися у правомірності висновків 

С. Єфремова стосовно непересічного значення «церковної справи», яка, на наш 

погляд, включає у себе усю релігійну культуру в процесі формування 

українського терену. Натомість феномен української домашньої ікони – це 

самобутня й інтегральна частина релігійної культури українського народу, що 

простежується як на рівні народної релігійності, так і художньо-образних і 

сюжетних особливостей. Тому, погоджуючись з думкою С. Єфремова, 

поважного академіного науковця – вважаємо, що дослідження саме цього 

сегменту української «церковної справи» є важливою проблемою 

українознавства. 

Поміж тим, як свідчать вищезгадані розвідки, інтерес до цієї проблематики 

не мав систематичного характеру у підсумку того, що усупереч декларативним 

гаслам, українознавство на початку ХХ ст. і ще довго потому, було 

диференційоване поміж іншими науками про українців та Україну. В цей час, в 

межах окремих наукових галузей, відбувається накопичення емпіричних даних, 

теоретичне узагальнення яких мало високий евристичний потенціал в межах 

визначеної наукової галузі. Між тим, жодна з них не мала ні теоретичного, ні 

методологічного підґрунтя для постання українознавства як «інтегративної 

науки» (Т. Кононенко), що дає ґрунтовну і цілісну характеристику українського 

терену [285, с. 29]. Наше припущення цілком і повністю підтверджують зауваги 

О. Пріцака, який, ведучи мову про необхідність відкриття українознавчих 

кафедр у Гарвардському університеті, обґрунтовував потребу у створенні трьох 

кафедр, а саме: кафедри української мови, української літератури та історії 

України. Така позиція вченого була зумовлена низьким рівнем розвитку 

українознавчої науки, яка, як він сам красномовно зауважував, знаходиться «у 
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стадії кустарної продукції» [479, с. 13], який став результатом застою, що 

проявився після 20-х рр. ХХ ст. 

Загалом визнаючи раціональність зауваг О. Пріцака щодо «застою» у 

розвитку українознавства у міжвоєнний період, як на теренах самої України, так 

і за її межами, все ж вважаємо за доцільне закцентувати увагу на тому, що від 

середини ХХ ст. у середовищі української діаспори стостерігається зростання 

інтересу до українознавчої тематики. В даному контексті доречно згадати праці 

І. Лисяка-Рудницького [347], І. Мірчука [385], І. Киріяка [266], С. Рудницького 

[495], П. Ісаїва [247], Н. Полонської-Василенко [463, 464], О. Субтельного [550], 

Т. Коструби [293], М. Чубатого [630], В. Плюща [455] та ін. Згадані дослідники 

приділили чималу увагу проблемі формування українського культурного терену, 

забезпечуючи водночас тяглість українознавчої науки, що сприяло збереженню 

національної свідомості українців за межами України. Після здобуття Україною 

незалежності, їхній доробок став теоретичним тлом подальшого пізнання як 

самої України, так і світового українства. В цьому контексті досить плідними 

стали праці таких видатних науковців як І. Бичко [56, 57], А. Бичко [54, 55], 

І. Огородник [423], В. Горський [163], П. Кононенко [283], Т. Кононенко [284], 

В. Баран [37, 38], М. Степико [542], Я. Калакура [261, 262], Н. Кривда [302, 301], 

В. Ятченко [665, 666], В. Крисаченко [585], М. Обушний [410], С. Кримський 

[303], О. Гомотюк [161] та багато ін. українських дослідників, які не тільки 

продовжили започатковану на початку ХХ ст. інтенцію на введення в освітній 

процес українозначих студій, а й сприяли якісній трансформації українознавчої 

науки, з механічно створеної синтетичної науки, у дійсно «інтегративну науку» 

(Т. Кононенко) з високим рівнем узагальнень парадигмального характеру. 

Попри істотні зрушення, що відбуваються в українознавчій науці останніми 

роками, наразі залишається багато питань, які можуть стати осердям 

українознавчої науки та розкрити самобутній характер українського терену, 

пояснюючи не тільки своєрідність історичного розвитку українців, а й багато тих 

суперечностей, які спостерігаються на сучасному рівні їх соціокультурного 

буття, визначаючи водночас майбутнє. Непересічне місце в цьому контексті, на 
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наш погляд, належить іконам, які у дорадянський період, розмішувалися у 

кожній українській домівці, виступаючи візуальним проявом ціннісно-

світоглядних орієнтацій та естетичних вподобань українського народу. Поміж 

тим, ікона, що розміщена у домі, подібно до церковної ікони, виявляла своє 

смислове наповнення тільки крізь призму обрядової практики, яка, як 

зауважував свого часу Е. Дюркгейм, є вираженням колективної реальності, 

формою легітимації способів поведінки, схваленою групою, а також системи 

вірувань, що спонукає до певного виду дій [203]. Інакше кажучи, розміщена в 

домі ікона, у єдності із обрядовою практикою, виступає своєрідним вираженням 

колективної реальності та закликає до певного виду діяльності.  

З огляду на зроблені зауваження, маємо всі підстави стверджувати, що 

мистецтвознавче вивчення українського іконопису, так само як і найкращі 

етнографічні розвідки, є свого роду емпіричним базисом для українознавчого 

дослідження ікони, у підсумку якого отримуємо результати, які дають 

можливість зрозуміти умови та чинники формування самобутнього українського 

терену, як інтегративної сполуки, що забезпечує культурну, а з нею й етнічну 

ідентичність [285, с. 37]. З огляду на багатоаспектність української ікони, яка 

може розглядатися в контексті релігієзнанавчого, мистецтвознавчого, 

культурологічного, етнографічного тощо дослідження, її українознавче 

дослідження потребує використання цілком відповідного синтетичному 

характеру останньої міждисциплінарного підходу, який зумовлює необхідність 

використання методів різних наук.  

Першочергове значення під час дослідження ікони як органічної частини 

української культурної спадщини, безперечно відіграє збір та систематизація 

культурних артефактів, які виступають емпіричним базисом такого наукового 

дослідження. Власне саме ця робота передувала включенню ікон, що 

розміщувалися в українських домівках до предметної сфери українознавчого 

дослідження. Адже спостереження, описи та систематизація, які здійснювалися у 

ході тривалої колекціонерської діяльності, розкривали наявність цілої низки 

стійких художніх та технологічних закономірностей в іконах, що належали 
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українцям різних етнографічних регіонів. Особливу увагу в процесі 

спостереження привертало оздоблення ікон, що розміщувалося у домі, адже воно 

істотно різнилося від того, що можна було побачити на церковній іконі. З огляду 

на це, українознавче дослідження української ікони загалом та зокрема ікон, що 

розміщувалися в українських домівках, зумовлює використання типологічного 

методу, який може забезпечити виокремлення загального та особливого: 

по-перше, в українській іконі загалом; по-друге, в домашніх іконах, писаних 

професійними майстрами, ремісниками та народними самоуками; по-третє, ікон, 

що писалися в різних українських регіонах. Фактично, типологізація первинного, 

емпіричного матеріалу, дає можливість окреслити найбільш загальні 

характеристики деякого ідеального (найбільш загального) типу ікон, що 

використовувалися в різних українських регіонах, водночас відкриваючи 

емпіричний ґрунт для виявлення відмінностей між народною і професійною 

українською іконою, між іконою, розміщеною у домівці та у храмі, іконою, 

писаною професійним іконописцем та народним самоуком тощо. Здійснений у 

підсумку типологізації аналіз найбільш загальних характеристик різного типу 

ікон закладає фундамент для виокремлення характеристик, що властиві усім 

українським іконам, а також соціальних пластів, на тлі яких формувалася 

українська ідентичність. 

Загалом використання типологічного методу під час українознавчого 

дослідження ікони має засадниче значення – він сприяє формуванню більш 

точної характеристики, з одного боку, українського терену, а з іншого – 

світоглядної самобутності українського народу та зумовлених нею колізій його 

історичного розвитку. Між тим, у подальшому науковому дослідженні 

принципового значення набуває феноменологічний метод. Саме він дає 

можливість дистанціюватися від зовнішніх, історично та регіонально змінних 

характеристик ікон, розміщених в українських домівках, та окреслити ті риси та 

якості, які «само-в-собі-самому-показуються» (М. Гайдеггер) тоді, коли ми 

стаємо у позицію теоретичного ненавантаженого спостерігача.  



55 

 

 

Зауважимо, що феноменологічний метод в процесі українознавчого 

дослідження ікон, розміщених в українських домівках, є засадничим, оскільки 

завдяки йому дістаємо можливість віднайти те, що попри істотні художні 

відмінності ікон, що розміщувалися в українських домівках різних українських 

регіонів у певні історичні періоди, залишається їх сталою, сутнісною 

особливістю. Водночас, не варто забувати, що Е. Гуссерль, обґрунтовуючи свій 

метод, акцентував увагу на редукції. Саме завдяки виконанню редукції стало 

можливим українознавче дослідження ікон, що розміщувалися в українській 

домівці. Ці ікони часто писали народні майстри-самоуки, діяльність та естетичні 

вподобання яких, тривалий час залишалася знеціненою з огляду на тривале 

панування в українському інтелектуальному дискурсі теоретико-методологічних 

настанов філософії Г. Гегеля. Ца обставина зумовлювала однобоке вивчення 

українського терену, який, як відомо, зумів утриматися під впливом історичних 

колізій, саме завдяки силі «народної вітальности», культурний потенціал та 

ментальна самобутність якої поки-що не стали невіддільною складовою 

предмету українознавчого дискурсу. Інакше кажучи, феноменологічний метод 

відкриває можливість виокремти, з одного боку, суть ікони, розмішеної в 

українському домі, а з іншої – світоглядну (і навіть ментальну) самобутність 

українців, як тієї риси, яка дає можливість виокремити їх серед інших народів, 

тим самим відкриваючи переспективи для виявлення «суті українського». 

Досить плідним у процесі українознавчого вивчення ікони видається і 

запропонований Е. Тайлором [555, с. 6-7] метод пережитків. Він забезпечує 

реконструкцію зниклих з української культури явищ на основі збережених у 

сучасному суспільстві пережитків. У контексті нашого дослідження метод 

пережитків дає можливість відтворити систему світоглядних уявлень 

українського народу, окремі елементи якої були символічно зафіксовані в 

багатому оздобленні ікони та своєрідності зібраних на них святих. Поміж тим, 

ікони, які зосереджувалися в українському домі, розкривали своє смислове 

наповнення тільки у єдності з обрядовою практикою, деякі складові якої, 

набувши секулярного характеру, зберігаються в українській культурі до нашого 
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часу, а інші – частково відродилися зі здобуттям Україною незалежності, завдяки 

реальному впровадженню принципу свободи совісті та віросповідання. 

Зауважимо, що дослідження ікони, подібно до інших українознавчих студій, 

неможливе поза використанням компаративного методу, який забезпечує крос-

культурний характер дослідження, виявляючи межі та доцільність використання 

методу екстраполяції. Останній, у ході дослідження «неісторичних націй» 

(І. Лисяк-Рудницький), може стати вагомим доповнення до методу пережитків, 

забезпечивши детальне відтворення світоглядно-ментальної характеристики 

українців. Водночас із зазначеним, метод компаративного аналізу набуває 

важливого теоретичного значення в процесі дослідження етнографічної 

своєрідності та світоглядних орієнтацій українців різних регіонів. Адже, як 

справедливо зауважує Т. Кононенко, українознавство – це інтегративна наука, 

яка спрямована забезпечити цілісне сприйняття України [285, с. 37]. Досягнути 

цієї мети, на наш погляд, не можна тільки завдячуючи методу аналізу, який може 

забезпечити ретельне вивчення окремих сторін українського культурного 

простору, між тим, нездатний забезпечити його цілісне сприйняття. В цьому 

контексті надзвичайно плідним є методи складання та інтегративної системності, 

які у єдності своїй сприяють вияву нових, до цього прихованих, граней 

досліджуваного предмету [285, с. 25]. Водночас варто зауважити, що 

українознавче дослідження ікони, не обмежується компаративним та описовим 

методами, які досить характерні для етнографічного та мистецтвознавчого 

досліджень, а потребує, як справедливо зауважуває О. Гомотюк, з’ясування суті 

речей із середини, а відтак актуалізує не відсторонено раціональне осмислення 

досліджуваного предмету, а «людиномірно», ціннісно зорієнтовано [160, с. 16], 

позаяк тільки таким шляхом можливе поєднання процесів пізнання та 

самопізнання. 

Важливу роль у процесі українознавчого дослідження ікони, що 

розміщувалася в українському домі, посідає принцип історизму, тобто 

«...принцип наукового пізнання, який розглядає всі процеси суспільного життя в 

закономірному логічному розвитку, фіксованому в історичному часі та просторі» 
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[106, с. 205]. Його використання під час дослідження зумовлено необхідністю 

історично коректного дослідження подій та фактів, виявлення їх впливу на 

становлення української ікони, відтворення хронології проникнення ікони в 

українську домівку та виявлення тих світоглядних трансформацій, які відбулися 

у підсумку такого проникнення [376, с. 90].  

Фактично, принцип історизму, постаючи методологічним осердям 

українознавчого дослідження, забезпечує коректність наукового дослідження, а 

у випадку, коли йдеться про ікону, забезпечує її аналіз у взаємозв’язку із 

конкретно-історичними подіями, культурним та політичним середовищем та 

відповідними певному історичному етапу естетичними вподобаннями. Крім 

того, саме принцип історизму забезпечує ґрунтовне і повне вивчення ролі ікони в 

процесі становлення великих і малих соціальних груп, водночас показуючи 

неперервність історичного процесу, у всій багатоманітності його проявів. 

Зауважимо, що принцип історизму є одним із основних методів 

українознавства – він дає можливість досліджувати історичні явища, факти та 

джерела, беручи до уваги їх місце в історичному процесі. Послуговуючись цим 

правилом, у процесі українознавчого вивчення ікони, відкривається можливість 

визначити роль ікони на кожному історичному етапі розвитку соціуму на 

теренах України, показати її вплив на становлення різних соціальних груп та 

рівень їхньої колективної ідентичності у історичній динаміці, виявити рівень 

християнізації українського населення в різні історичні періоди, а також 

показати значення та своєрідність релігійності українців з історичної 

перспективи. 

Попри очевидну потребу у використанні принципу історизму, все ж не 

варто забувати, що ґрунтовне українознавче дослідження ікони має 

здійснюватися на засадах єдності історичного і логічного. Зауважимо, що попри 

позірну суперечливість цих методологічних приницпів, у контексті 

українознавчого дослідження, їх єдність набуває засадничого значення, оскільки 

врахування вимог тільки одного із них, не зумовить синтезу та високого рівня 

теоретичних узагальнень, властивих для українознавства. Інакше кажучи, 
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єдність історичного і логічного не зводиться до простого відтворення 

хронологічної послідовності історичного розвитку досліджуваного об'єкта, 

оскільки наявність логічного трансформує відображення історичного розвитку в 

абстрактну форму, звільнену від емпіричної історії та властивих їй 

випадковостей. 

Використання принципу єдності історичного й логічного надзвичайно 

важливе в процесі дослідження еволюції віри українського народу від 

язичництва до християнства, бо саме він дає можливість виявити основні віхи та 

умови трансформації релігійних вірувань українців та їх вплив на становлення 

колективної ідентичності.  

Чільне місце у процесі українознавчого дослідження ікони, що 

розміщувалася в українській домівці, відіграє принцип об’єктивності, завдяки 

якому мінімізується суб’єктивна інтерпретація різних подій і фактів. Особливого 

ж значення цей принцип набуває в українознавчій науці, яка, поряд з іншим, 

спрямована на самопізнання, а відтак більше від інших наукових галузей 

схильна до суб’єктивних оцінок та висновків. Поряд з іншим, не варто 

ігнорувати й того, що використання принципу об’єктивності зумовлюється 

характером досліджуваного предмету – ікони, яка є невіддільною частиною 

східнохристиянської релігійної традиції, а відтак може досліджуватися і з 

позиції зовнішнього, і з позиції внутрішнього спостерігача, у підсумку чого є всі 

підстави отримати різні висновки. Між тим, коли йдеться про українознавче 

дослідження і властивий йому інтегративний характер, синтез цих двох підходів 

набуває засадничого значення, забезпечуючи єдність пізнання та самопізнання.  

Поряд із вказаним, широке застосування принципу об’єктивності зумовлено 

своєрідністю східного християнства, яке усупереч католицизму, завжди 

набувало етнонаціонального виміру. З огляду на це, українська ікона, і тим 

більше ікона, що розміщувалася в українській домівці, набувала специфічних 

рис та якостей, відтворюючи світоглядні, естетичні, обрядові тощо особливості 

певної соціальної групи. Об’єктивність у цьому разі полягає в критичному 

аналізі інформації про процеси, які відбулися в суспільстві та їхній вплив на 
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обрядову практику, естетичні вподобання, формування етнокультурної 

спільності тощо. При цьому вкрай важливо враховувати опозиційні чи точніше 

полярні положення та висновки, оскільки тільки таким чином можна досягнути 

теоретичних узагальнень та висновків з високим рівнем об’єктивності. 

Вагомого методологічного значення для українознавчого дослідження, 

поряд з принципом об’єктивності набуває принцип толерантності. Саме він 

визначає науковий характер діалогу між релігійним та нерелігійним світоглядом. 

Більше того, принцип толерантності забезпечує неупереджений діалог не тільки 

між представниками різних конфесій, а й історичними типами світогляду, що дає 

можливість повною мірою виявити рівень взаємовпливу історично змінних та 

синхронно співіснуючих типів світогляду на обрядову та соціальну практику 

українців. Своєрідність останньої, відображаючи базові цінності соціальної 

групи, водночас дає можливість розкрити їх відповідність цивілізаційним 

вимогам у кожний історичний період. 

Ґрунтовне і повне дослідження ікони в межах українознавства не можливе 

без використання методологічних принципів культурологічного аналізу 

К. Гірца [147, с. 11]. Висхідною точкою теоретичних роздумів мислителя є 

дистанціювання від притаманного просвітницькій філософії «універсалістського 

погляду на природу людини». На думку дослідника, у випадку, коли розглядати 

людину «“поза”, “під” та “над” своїми звичаями…  то можна взагалі перестати 

бачити її. Або вона повністю розчиняється у своєму часі та просторі, дитя та 

абсолютний бранець своєї доби, або перетворюється на солдата-рекрута 

толстовської армії, захопленого якимось дивовижним історичним 

детермінізмом» [147, c. 47]. Інакше кажучи мова у даному випадку йде про те, 

що людина – це завжди представник власної культури, а тому й досліджувати її 

необхідно в контексті світоглядних уявлень та системи цінностей цієї культури.  

Показово, що культуру К. Гірц пропонує розглядати як «... набір 

контрольних механізмів – планів, рецептів, правил, інструкцій (того, що в 

комп'ютерній інженерії називають “програмами”), – які керують 

поведінкою» [147, с. 55]. Ці культурні програми існують у вигляді комплексів 
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значущих символів – слів, жестів, малюнків, звуків музики і взагалі усього того, 

що люди використовують для надання сенсу власному досвіду і визначають 

поведінку та спосіб мислення людини. Інакше кажучи, на думку американського 

вченого, «... людина – це тварина, безнадійно залежна <...> від таких 

контрольних програм у справі упорядкування своєї поведінки» [147, с. 55]. А 

тому, маємо всі підстави говорити про те, що культура, в межах якої 

нагромаджується сума культурних патернів, – це не лише окраса людського 

існування, але насамперед найважливіша умова життя людини. 

В даному контексті надзвичайно показовим, на наш погляд, може стати 

наведений вченим приклад Шартрського собору. Він, зауважує К. Гірц, 

зроблений з каменю та скла, поміж тим, його зміст не можна звести до каменю 

та скла; це собор, який зведений у певну конкретну епоху, певними конкретними 

людьми, відповідаючи їхнім духовним потребам. Відповідно, для того, щоб 

зрозуміти його зміст та значення, нам не достатньо знати властивості, які 

органічно притаманні каменю та склу, чи навіть властивості характерні для всіх 

соборів. Для розуміння змісту деякого конкретного феномену, необхідно 

зрозуміти і критично оцінювати конкретні уявлення про відношення між Богом, 

людиною та архітектурою, які було втілено в соборі, оскільки саме під впливом 

цих уявлень його було зведено [147, c. 61]. 

Подібним прикладом, на нашу думку, може бути й домашня ікона. 

Очевидно, що для розуміння даного феномену, який може бути виготовлений з 

дерева, полотна, металу тощо, нам зовсім не потрібно вивчити ті властивості, які 

притаманні цим матеріалам. Домашня ікона виникла в певний історичний період 

і відповідала духовним потребам саме українського народу. З огляду на це, 

розуміння феномену української домашньої ікони може бути досягнуте тільки у 

ході залучення у духовний світ та систему світоглядних уявлень українського 

народу. Вони можуть стати тим культурним контекстом, який дозволяє осягнути 

як стилістичну, так і духовну самобутність домашньої ікони. 

Не менш показовими у контексті дослідження домашньої ікони, видають 

висновки К. Гірца щодо своєрідності формування культурних патернів. Вони, як 
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доводить дослідник, постають у ході поступового впорядковання і фіксації за 

допомогою символічних форм досвіду предків. З огляду на це, дослідник 

розширює зміст культури і розглядає її як «... патерн значень, утілених у 

символах, що передається історично, певна система успадкованих уявлень, 

виражених у символічних формах, за допомогою яких люди спілкуються, 

увічнюють і розвивають свої знання про життя та ставлення до нього» [147, 

с. 104]. Фактично, у даному контексті мова йде про те, що легітимність 

контрольних програм та символів забезпечується історичним характером, що 

стає головною підвалиною позірної незмінності культурної самобутності групи. 

Спрямовані на збереження культурної самобутності соціальної групи 

культурні патерни, з одного боку, визначають етос певного народу: характер та 

якості життя людей, його морально-естетичний стиль і настрою, а з іншого – 

його світогляд – картину реальності та всеохопних уявлень про порядок [147, 

c. 105]. Етос і картина реальності можуть існувати відокремлено тільки на рівні 

інтерпретації культури; в дійсності – ці інформаційні блоки нероздільні і взаємно 

визначають та доповнюють один одного. В цьому контексті цілком 

раціональними видаються зауваги К. Гірца про те, що етос стає інтелектуально 

виправданим тільки в контексті світогляду, котрий відображає реальний, для 

представників культури, стан справ. Водночас із цим, світогляд стає емоційно 

прийнятним для людини тільки у тому випадку, коли він відображає реальний 

стан справ та автентичний вираз буття носіїв цієї культури.  

К. Гірц вважає, що найбільш показовим прикладом нерозривного зв’язку 

етосу і картини світу є релігія, на рівні котрої формується відповідність між 

конкретним стилем життя та конкретною (хоч і найчастіше прихованою) 

метафізикою і, таким чином, для підтримки кожного з них використовують 

авторитет іншого [147, c. 105]. Показовим у даному контексті може стати 

запропоноване К. Гірцом тлумачення релігії, яка, на його думку, має 

розглядатися як «(1) система символів, спрямована на (2) створення сильних, 

наскрізних і довготривалих настроїв та мотивацій шляхом (3) формулювання 

концепцій загального порядку існування та (4) оточення цих концепцій такою 
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аурою справжності, що ці настрої та мотивації видаються єдино реальними» 

[147, c. 106]. Водночас вчений акцентує увагу на тлумаченні терміну «символ», 

який, на його думку, варто використовувати не тільки для позначення умовних 

знаків, показовим прикладом яких може стати білий прапор чи геральдика, а й 

культурних актів, ілюстрацією яких є шлюбний чи/та поховальний обряд 

абощо [147, с. 106-107].  

Підкреслюючи важливе значення релігії у процесі конструювання системи 

уявлень про світ та відношення до нього, К. Гірц цілком свідомий того, що це, 

однак із багатьох підходів сприйняття та тлумачення світу, поміж тим, не 

спростовуючи його особливого значення, яке виявляється в процесі 

компаративного аналізу. Так, приміром, релігійний підхід відрізняється від 

перспективи здорового глузду тим, що не замикається на реаліях повсякденного 

життя, а охоплює більш широкий спектр феноменів, які коригують 

повсякденність і доповнюють її. Від наукового способу сприйняття світу 

релігійний погляд відрізняється негіпотетічностю і всеосяжністю власних істин. 

Подібні відмінності проявляються і стосовно мистецтва, котре, як цілком 

раціонально зауважує дослідник, прагне створити атмосферу ілюзії і подоби, 

натомість релігія ґрунтується на створенні відчуття «справді реального» [147, 

с. 126-127]. В рамках цих чотирьох основних підходів формуються чотири 

культурні системи, котрі визначають поведінку людини. 

Загалом визнаючи можливість існування різних культурних систем, К. Гірц 

надає незмінного пріоритету релігії. Вона, на думку мислителя, є первинним 

сховищем універсальних смислів, за допомогою яких кожна людина інтерпретує 

свій життєвий досвід і організовує свою поведінку. Ці смисли транслюються 

священними символами, які у єдності своїй формують самобутні культурні 

моделі, джерела інформації, на зразок ланцюга ДНК в генах, які задають шаблон 

до зовнішніх стосовно цих джерел процесів. На думку К. Гірца, культурні моделі 

надають нам програми для формування соціальних і психологічних процесів та 

визначають поведінку людини в соціумі так само, як порядок ланок у ланцюзі 

ДНК формує кодову програму для синтезування певного типу білкових з'єднань. 
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Водночас вчений акцентує увагу на подвійному характері культурних моделей: з 

одного боку, вони є як моделями для чогось (a moel for), так і в рівній мірі 

моделями чогось (a moel of) [147, c. 108]. Інакше кажучи, ці структури не тільки 

відображають уявлення людини про реальність подібно до як топографічна карта 

відображає наше уявлення про ландшафт, а й надають модель для формування 

соціальної і психологічної реальності подібно до кресленням, згідно вимог якого 

належить побудувати майбутній будинок. 

Розглядаючи вплив релігії на поведінку людини та ментальність групи, 

К. Гірц був цілком свідомий того, що простої констатації факту існування 

релігійної дійсності, як приміром, це спостерігається у християнстві, не 

достатньо для пояснення безроздільної віри людей в істину релігійних настанов. 

Настрої та мотивації, як деяка стійка схильність до певної поведінки та 

колективна самобутність спільноти формуються у підсумку ритуальної 

(обрядової) практики. «У ритуалі, – зауважує К. Гірц, – світ реальний і світ 

уявний, сплавлені за допомогою єдиного набору символічних форм, виявляються 

одним і тим самим світом, спричиняючи таким чином у людині характерну 

трансформацію почуття реальності» [147, с. 128]. Інакше кажучи, американський 

вчений прагне показати, що саме у ритуальних практиках відбувається 

поєднання етосу та світогляду – ритуал не тільки відображає те, у що люди 

вірять, а й створює деяку систему реальності, існування якої видається 

безсумнівним.  

Як бачимо, за К. Гірцом, визнання авторитету релігійних настанов, що 

зазвичай втілюються у ритуалі, випливає з самого виконання ритуалу. 

«Викликавши певну сукупність настроїв та мотивацій (етос) і створивши образ 

світового порядку (світогляд) за допомогою єдиного набору символів, вистава – 

зауважує дослідник – просто міняє місцями модель “для” і модель “чогось” з 

погляду релігійних переконань» [147, с. 133]. 

Розглядаючи релігійний підхід, а якщо бути точнішими релігійну 

перспективу бачення світу, як основу групової ментальності, Г. Гірц цілком 

свідомий того, що життя людини протікає не тільки у світі сповненому 
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релігійними символами. Більше того, існують люди, які індиферентно ставляться 

до релігійних норм, а живуть у реальності користуючись нормами здорового 

глузду чи науковими істинами. Релігія та релігійні символи, цікаві для 

дослідника насамперед тим, що вони здатні конструювати суспільний лад, 

подібно  до того, як це робить політична влада та/чи правова система. «Рух туди 

й сюди між релігійним підходом і підходом раціональним, – за твердження 

К. Гірца, – насправді одне з найочевидніших емпіричних явищ на суспільній 

сцені. З іншого боку, це одне з явищ, найбільше проігнорованих соціальними 

антропологами, хоч практично всі вони мали безліч нагод спостерігати 

його» [147, с. 135]. Життя людини, продовжує свою думку дослідник, зазвичай 

хитається між радикально протилежними способами бачення світу, способами, 

що не продовжують один одного, а відокремлені один від одного культурними 

прірвами, через які доводиться робити такі собі к’єркегорівські стрибки в обох 

напрямках. Поміж тим, вони не існують подібно до паралельних прямих, адже 

поринаючи за допомогою ритуалу у релігійну реальність, людина формує сенси, 

котрі здатні визначати її життя навіть тоді, коли вона сприймає світ з 

перспективи здорового глузду. 

З огляду на це, маємо всі підстави стверджувати, що релігія постає свого 

роду контекстом, на тлі якого формується ментальна самобутність спільноти та 

визначається перспектива її погляду на світ. Звісно, дослідник цілком свідомий 

того, що вказані функції може виконувати й ідеологія, яка задає «карти 

соціальної реальності і ті матриці, за якими створюється колективна 

свідомість» [147, с. 255] в умовах, коли старі культурні ресурси, видаються 

абсолютно неадекватними. Інакше кажучи, в умовах відсутності культурних 

ресурсів, за допомогою яких можна було б осмислити і розрядити суспільно-

психологічну напругу, починаються пошуки нових символічних категорій, які 

допомагали б формулювати, осмислювати політичні проблеми і на них 

реагувати. 

Культурні системи, які визначають спосіб бачення людиною світу, мають 

символічний характер, а тому їх вивчення має бути семіотичним. «Концепція 



65 

 

 

культури, якої я дотримуюся <...>, – зауважує з цього приводу К. Гірц, – є по суті 

семіотичною. Поділяючи точку зору Макса Вебера, згідно з якою людина – це 

тварина, що висить на зітканою їм самим павутині смислів, я приймаю культуру 

за цю павутину, а її аналіз – за справу науки <...>, зайнятої пошуками значень» 

[147, с. 12]. Виявлення та роз'яснення значення культурних феноменів, з огляду 

на це постає головною метою культуруролоогічного аналізу. Водночас, 

дослідник підкреслює необхідність застосування «емічного» підходу в 

антропології.  

Загалом вчений вважав, що ґрунтовне дослідження культурних феноменів 

не може забезпечити тільки описовий метод, оскільки він спрямований показати 

лише зовнішні характеристики досліджуваного предмета. У наслідок цього, 

К. Гірц вважає, що метою етнографічного дослідження є віддзеркалення, які, у 

єдності своїй, можуть призводити до глибокого еклектизму. Позбутися 

останнього можна тільки якщо дослідження буде спрямоване на пояснення, чи 

якщо бути більш точними на розуміння змісту досліджуваного культурного 

феномену (у нашому випадку ікони), з позицій тієї соціокультурної ситуації, якій 

він належить.  

В контексті нашого дослідження, запропонований К. Гірцом метод 

культурологічного аналізу приваблює не стільки здатністю зібрати розрізнені 

факти (емпіричний матеріал), і навіть не зовнішнім описом досліджуваного 

феномену. Метод культурологічного аналізу в контексті українознавчого 

дослідження корисний, передусім, вмінням пояснити самобутність українського 

народу. Звичайно, К. Гірц цілком свідомий того, що така інтерпретація часто 

зустрічається із проблемою верифікації отриманих знань, яка перевіряється 

завдяки відокремленню підморгування, як системи комунікації чи форми 

діалогу, від зморгувань, кліпання, що виникає рефлекторно, як реакція на деякі 

подразники. Фактично, коли мова йде про ікону, що розмішувалася в домі, 

завдяки методу культурологічного аналізу можна виявити ментальні особливості 

людей, способи групової ідентичності, і навіть зрозуміти ціннісну систему того 

середовища, яке символізує дана ікона. 
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Дослідження феномену української ікони загалом, та зокрема ікони, що 

розміщувалася у українському домі, не можливе без залучення базових 

методологічних принципів філософської герменевтики. Як відомо, вони 

сформувалися у період Нового часу у працях Ф. Шлейермахера, який одним із 

перших показав, що розуміння є одним зі способів побудови наукового знання. 

При цьому мислитель неодноразово акцентував увагу на тому, що за допомогою 

герменевтики ми «... розуміємо автора краще, ніж він сам розуміє себе, бо він не 

усвідомлює багато чого з того, що усвідомлюється нами» [642, с. 77]. 

Розуміння, на думку Ф. Шлейермахера, не можливе без співпереживання, 

яке досягається за допомогою ряду методологічних правил: по-перше, тексти, які 

у філософській герменевтиці розглядаються надзвичайно широко (літературний 

текст, художній твір тощо), варто розглядати не в ізоляції, а в загальному 

контексті, цілісній структурі твору. По-друге, при тлумаченні будь-якого тексту, 

чи, як у нашому випадку, культурного феномену, необхідно скласти 

максимально повне уявлення про його автора, навіть у тих випадках, коли він 

постає не конкретним індивідом, а, приміром, майстром-самоуком – типовим 

персонажем певної доби. З огляду на це, вагоме значення для досягнення 

розуміння має реконструкція того історичного і культурного середовища, в 

якому жив і творив певний автор. 

Не меншого значення в процесі ретельної інтерпретації тексту, а в нашому 

випадку такого культурного феномену як ікона, набуває виявлення відповідності 

цього тексту мові оригіналу. Інакше кажучи, вивчення ікон, написаних в 

ремісничих осередках, чи тим, що писалися народними майстрами самоуками, не 

можливе без їх порівняння, з одного боку, із зразками церковного мистецтва, а з 

іншого – синхронно існуючими мистецькими стилями та притаманними їм 

художніми прийомами. Такий підхід дає можливість розкрити самобутній 

характер народних ікон різних українських регіонів, водночас акцентуючи увагу 

на функціональних особливостях ікони у різних соціальних середовищах. 

Досягнути окреслених завдань надзвичайно складно без психологічної 

інтерпретації внутрішнього і зовнішнього життя автора, у підсумку чого 
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з’являється можливість виявити обставини, які зумовили виникнення образів, що 

знаходяться у тексті. 

Зроблені нами попередні зауваження та уточнення дають можливість 

повною мірою пояснити, чому повноцінна інтерпретація можлива тільки у тому 

випадку, коли слово, розуміється тільки у реченні, речення – в абзаці, абзац – в 

контексті усього твору. Зауважимо, що ці вимоги стосуються не тільки 

історичних чи літературних творів, а й інших культурних феноменів. Так, 

приміром, розуміння художнього твору, не можливе без розуміння усіх його 

частин – образів, символів, знаків тощо. З іншого боку, кожен із згаданих 

елементів, проявляє усю повноту свого смислового навантаження тільки в 

контексті цілого твору, який, в свою чергу, постає закономірним результатом 

певної доби.  

Показовим прикладом цієї герменевтичної єдності, на наш погляд, можуть 

слугувати найпримітивніші народні ікони, що розміщувалися в українських 

домівках. Такі ікони, були написані народними майстрами-самоуками, у 

підсумку чого, може складається враження, що вони не мають жодного власного 

сенсу, виступаючи художнім твором невисокої майстерності автора. Поміж тим, 

використання вище охарактеризованих правил, дає можливість зрозуміти 

хибність такого підходу, оскільки зовнішня наївність малюнку, виявляє глибоке 

смислове навантаження. Подібною є ситуація й з іконами, що були написані у 

провідних ремісничих осередках і, на перший погляд, мало відрізняються від 

зразків церковної ікони. Поміж тим, їх ґрунтовний герменевтичний аналіз, 

приводить до взаємопротилежних результатів. 

Базові методологічні принципи герменевтики мають високий евристичний 

потенціал не тільки у процесі інтерпретації ікони, а й історичних, філософських 

та культурологічних творів, які слугують для окреслення історичного і 

культурного середовища, яке породжувало певний тип ікон. Вочевидь, 

розуміння цих творів не можливе без наявності деякого передрозуміння, яке 

базується на забобонах, подолати які практично неможливо. Поміж тим, на 

думку Г. Гадамера, їх наявність має принципове значення для гуманітарного 
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знання, оскільки саме вони забезпечують діалог поколінь, який реалізується у 

формі питань та відповідей. Інакше кажучи, кожна історична чи літературна 

праця спрямована відповісти на якесь запитання, водночас маючи здатність 

відповідати на багато запитань завдяки тому, що її розуміння відбувається в 

контексті певної історичної епохи у суб’єкт-суб’єктній взаємодії [187]. 

Чільне місце в процесі написання дисертаційного дослідження відіграють 

такі загальнонаукові методи як індукція, дедукція, абстрагування і конкретизації 

тощо. Зауважимо, що кожен із загаданих методів використовувався у 

відповідних розділах дослідження для досягнення певної чітко визначеної мети. 

 

 

1.2. Джеральна база дослідження феномену української домашньої 

ікони 

 

Інституалізації українознавства, яка відбувається у єдності із національним 

піднесенням і процесом декомунізації, які особливо виразно спостерігаються 

останніми роками, актуалізували вивчення різноманітних аспектів української 

матеріальної та духовної культури. Вагоме значення в цьому контексті належить 

формуванню українознавчої парадигми в межах якої буде здійснюватися як 

самопізнання, так і самотворення українців в «осягу» того, що ми називаємо 

Україною [285, с. 35]. Її творення, з огляду на суспільно-політичні події 

сьогодення, не можливе без ревізії і, якщо бути більш точними перегляду 

«марксистсько-ленінської парадигми» наукового пізнання, яка відбувається у 

єдності із залученням інтелігенції до формування української символічної 

політики. Остання довгий час перебувала не тільки під впливом радянської 

історичної спадщини, а й визначалася притаманними тому періоду світоглядно-

маніпулятивними стратегіями, які набувши національної форми, залишалися 

радянськими за змістом. Звичайно, мова в даному випадку йде не стільки про 

спростування національних орієнтацій української влади періоду незалежності, 

скільки про невизначеність культурної стратегії держави, яка сприяла 
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посиленню, з одного боку, того «цивілізаційного розриву» українського соціуму 

про який свого часу вів мову С. Гантінгтон [616], а з іншого – протистояння 

«символічних капіталів» (П. Бурдьє) українських еліт у боротьбі за політичне 

панування. Сформовані засобами «коммеморації» (П. Нора) маніпулятивні 

стратегії української еліти стали дієвим засобом руйнування тієї соборності 

українського соціуму, яка була сформована почасти засобами трудової міграції 

[191], а почасти психологічного та культурного тиску тоталітарної радянської 

системи [643, с. 105]. Сумним та трагічним, на наш погляд, підсумком цих 

світоглядних трансформацій стало повернення в український інтелектуальний 

дискурс принципу федералізму [349], який есплікується як своєрідний «рятівний 

човен» територіальної цілісності України. 

Подолання породженої передусім маніпулятивними стратегіями політичних 

еліт суспільної кризи, на наш погляд, можливе не тільки шляхом конституційної 

реформи (зокрема перегляду ст. 2 Конституції України [286]), а й ревізії 

історичної спадщини, що супроводжуватиметься визначенням «місць пам’яті» 

(П. Нора), які закладуть тло «символічного капіталу» (П. Бурдьє) нації, 

підкресливши культурну своєрідність українців, тим самим нівелюючи «лінію 

цивілізаційного розриву» (С. Гантінгтон) українського соціуму. Очевидно, що 

відродження символічного ряду української культури, у єдності із ревізією 

історичної та культурної пам’яті українського народу, не можливе без 

повернення в інтелектуальний дискурс та культурну скарбницю українського 

народу, української ікони. Саме вона протягом століть була тим демаркаційним і 

водночас консолідуючим чинником, який забезпечував силу «народної 

вітальности», яка, як справедливо зауважував свого часу І. Лисяк-Рудницький, 

не потребувала для свого збереження складних соціальних інститутів [347, с. 15]. 

Інакше кажучи, ікона тривалий час залишалася тим демаркаційним чинником, на 

тлі якого забезпечувалася виразна відмінність «Ми» від «Вони», а відтак мала 

неабиякий вплив на формування етнічної ідентичності. 

На перший погляд може видаватися, що розгляд української ікони, як 

невід’ємної складової «символічного капіталу» соборної української нації, 
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визначає вектор цивілізаційного розвитку, тісно прив’язуючи український 

соціум до православної цивілізації із центром у Росії [616], між тим насправді це 

зовсім не так. Адже, практично від часів зародження християнства на теренах 

України, а точніше від часів Ярослава Мудрого, воно характеризувалося 

інтенцією на емансипацію з-під світоглядного впливу візантійського василевса, 

та набуло виразного етнічного забарвлення, про що свідчить «Слово про закон і 

благодать» [244] митрополита Іларіона, який символічно називає Візантію 

«старим міхом» в який не можна вливати «вина нового вчення благодатного» 

[244]. Більш показовим в даному контексті, можуть бути свідчення Патерика 

Києво-Печерського, в якому зустрічаються неодноразові згадки про «золотий 

пояс», яким вимірював довжину і ширину майбутньої Успенської церкви, святий 

Антоній Печерський [442]. Показово, що згаданий «золотий пояс», а також 

«вінець», були зняті із поширеного у західному християнстві розп’яття «Volto 

santo» варягом Шимоном, який неодноразово мав видіння Богородиці – пояс за її 

повелінням «повинен був служити мірою при будівництві храму, а вінець було 

потрібно повісити над жертовником» [265, с. 114]. 

На наш погляд, поодинокі згадки про зіткнення трьох культурних традицій 

– західного католицизму, східного православ’я, які поєднувалися із 

дохристиянськими віруваннями та звичаями русичів, які зустрічаємо у Патерику 

Києво-Печерському при описі різних етапів будівництва Успенського собору 

Печерської Лаври, є одним із найвиразніших свідчень того, що культурний та 

релігійний синкретизм визначали усі сфери соціокультурного буття руського 

населення. Це, на наш погляд, великою мірою було зумовлено тісними 

торговельними відносинами русичів із західноєвропейською культурою, що, за 

свідченням американського вченого А. Льюїса, забезпечували торговельні 

шляхи, які в той час проходили через Київ [707, с. 129-130]. Так, приміром, 

економічні та культурні зносини з Італією (передусім Генуєю та Венецією) 

велися чорноморським торговельним шляхом, натомість сухопутний шлях 

поєднував Київ, Краків, Прагу та міста південної Німеччини, зокрема, з 

розташованим на Дунаї містом Реґенсбурґ.  



71 

 

 

З країнами Заходу зближували Русь не тільки торговельні відносини, а й 

налагоджені дипломатичні контакти як із сусідніми державами (Болгарією, 

Угорським та Польським королівствами [138]), так і з більш віддаленими – 

Німеччиною та Францією, які привертали увагу як вітчизняних, так і зарубіжних 

науковців, а саме: Т. Едігера [687], І. Лисяка-Рудницького [345, 347], 

Д. Наливайка [401], О. Назаренко [398], В. Пашуто [443, 444], Д. Потіна [472], 

Л. Черепніна, І. Шерека [641], В. Шушаріна [444] та ін. Особливо ж цікавими у 

даному контексті є зауваження В. Мошина, який, розглядаючи династичні 

зв’язки Рюриковичів, зауважував: «Хоч би як применшували значення 

династичного фактора в питаннях культурної орієнтації середньовічних держав, 

наведені цифри переконливо свідчать про те, що в XI ст. Русь у своєму 

політичному житті була значно сильніше зв'язана з Західною Європою, аніж з 

Візантією й балканськими слов'янами» [395, с. 41].  

Праці згаданих дослідників, на наш погляд, є вагомим свідченням того, що 

давня Русь входила у політичний засяг Західної Європи, у підсумку чого 

політичний візантизм, як слушно зауважував свого часу І. Лисяк-Руницький, 

залишився чужим Київській державі. «У домонгольській Русі, – зауважує з цього 

приводу дослідник, – як на середньовічному Заході та на відміну від Візантії й 

Москви, державна й церковна влада не були злиті, а розділені, причому кожна з 

них була автономною у своїй власній сфері. Державність Києва носила на собі 

виразну печать духа свободи. На це склалися наступні чинники; суспільний лад, 

що його характеризували договірні відносини: пошанування прав і гідності 

індивідуума; обмеження монархічної влади князя боярською радою й народним 

віче; самоуправне життя міських громад: територіальна децентралізація та 

квазіфедеративний кшталт» [345, с. 8]. 

Звичайно, династичні зв’язки та політичний устрій мали вагомий вплив для 

проникнення культурних традицій заходу на територію Київської Русі. Не менше 

значення, на наш погляд, відіграв і наполегливий інтерес до руських земель 

папського Риму, який, на думку Д. Наливайка, був зумовлений прагненням 

витіснити візантійський церковний вплив на Русь, переорієнтувавши її 
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світоглядно-релігійну традицію [401]. З цією метою, як свідчать історичні праці 

[469] папська курія відправляла до Києва місіонерів, найвідомішим серед яких 

став єпископ Бруно. Його перебування при дворі князя Володимира свого часу 

була описане І. Франком [608] і навіть отримало поетичне оформлення [610, 

с. 182-190]. Тісні стосунки руських князів із римською церквою засвідчують 

відомості Галицько-Волинського Літопису про коронацію Данила Галицького 

[138] та зауваги українського діаспорного історика П. Грицака, який акцентує 

увагу на спокійному сприйнятті бунтівним галицьким боярством факту 

коронації та благословення на коронацію, яку отримав Данило від матері – 

княгині Анни Романової, яка на той час була православною черницею [170, 

с. 106]. Звичайно, з огляду на раціональні зауваження О. Шахматова [636] щодо 

питання автентичності літописних текстів, можна висловлювати сумніви щодо 

правдивості згаданих даних, однак, зважаючи на емпіричне тло зарубіжних 

розвідок [707], їх навряд чи можна визнати цілком справедливими.  

Отже, визнаючи правомірними історичні відомості щодо постійних 

контактів русичів із західним світом, маємо всі підстави вести мову про істотний 

вплив латинізованої культури на процес формування руського релігійного 

світогляду, який визначався виразним синкретизмом [257], поєднуючи в 

візантійську, давньоруську та окремі елементи римо-католицької релігійних 

культур. Рецепції останньої в монументальному мистецтві русичів були 

висвітлені у працях М. Гладкої [148], В. Дідуха [194], О. Іоаннісяна [238], 

М. Макаренка [363], В. Пуцко [487] та ін. Не менш плідними у даному контексті 

стали праці Т. Коструби [294], Г. Лужницького [359], М. Чубатого [630] та ін. Ці 

дослідники історії християнства на Русі, зазвичай істотно перебільшували 

дипломатичні та духовні зв’язки Києва з Римом, що, на наш погляд, не знижує 

вартості їхньої спадщини, адже саме у їхніх працях, а також творах багатьох 

інших греко-католицьких дослідників, було запропоновано альтернативний 

православній традиції підхід до історії становлення християнства на теренах Русі 

та введено в науковий обіг ряд важливих історичних свідчень, які мають 

важливе теоретико-методологічне значення в процесі вивчення не тільки 
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основних тенденцій розвитку української релігійності, а й своєрідності 

культурної спадщини середньовічної Русі. Саме в працях греко-католицьких 

дослідників історії християнства багато уваги приділяється висвітленню 

культурних зв’язків русичів із католицьким Римом та всією 

західноєвропейською культурною традицією, що може стати емпіричним та 

теоретичним тлом цілого ряду українознавчих розвідок, присвячених різним 

аспектам соціокультурного розвитку українців. 

Очевидно, що будучи органічною частиною культурної спадщини, ікона 

формувалася під впливом тих же світоглядних та мистецьких впливів, що й 

монументальне мистецтво. Між тим такий висновок буде аж надто передчасним, 

хоча б зважаючи на те, що перші ікони, як свідчать насамперед «Повість 

минулих літ» [456] Нестора Літописця, були завезені до Києва із Корсуня (він же 

Херсонес Таврійський), а тому виконані відповідно до вимог іконописного 

канону, прийнятого на Сьомому Вселенському соборі (787 р.) [474]. Крім того, 

джерела свідчать, що значну кількість ікон привозили із Візантії, в цьому 

контексті можна згадати «сказання» Патерика Києво-Печерського про те, що 

сама Богородиця дала візантійським церковним майстрам ікону, яку вони мали 

розмістити як «намісну» у зведеній ними церкві Богородичній [442]. 

Поширенню візантійських ікон на теренах Русі сприяла своєрідність 

християнізації місцевого населення. Так, приміром, митрополит Іларіон 

(Огієнко), аналізуючи особливості поширення християнства серед русичів, 

неодноразово звертає увагу на те, що широкі народні маси не відразу прийняли 

нову віру, а відтак ще довго дотримувалися старих звичаїв. Не набагато кращою 

була ситуація і в середовищі привілейованих верств населення, бо, за свідченням 

мислителя, їх християнізація хоча й була добровільною, однак тривалий час 

залишалася зовнішньою, внаслідок чого у їхньому світогляді проявлялися старі 

уявлення [381, с. 313; 327]. Таким чином, носіями нового світогляду та віри 

спочатку було запрошене із Царгорода духовенство, яке і поширювало найбільш 

чисті зразки християнської віри, а з ним і візантійську традицію іконопису, що 

детально висвітлено у працях вітчизняних та зарубіжних мислителів, а саме: 
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Ю. Асєєва [28], Г. Вагнера [117], С. Висоцького [134], В. Горського [164], Н. 

Козака [275], В. Лазарева [323, 324], Г. Логвина [354, 354, 355], Л. Міляєвої [355, 

379, 378], В. Овсійчука [412, 416, 415, 414], В. Сараб’янова, Е. Смірнової [505], 

Д. Степовика [543, 544], М. Семчишина [522], І. Свєнціцького [517, 509], 

В. Свєнціцької [507, 508, 510, 511], П. Польового [460] та ін. 

Зауважимо, що вказуючи органічний зв'язок руських ікон із візантійським 

іконописом, усі згадані нами дослідники водночас підкреслювали наявність ряду 

характерних ознак, які вирізняли місцеву іконописну традицію. Так, приміром, 

увагу Ю. Асєєва привернула насамперед монументальність створених на Русі 

ікон [28, с. 140-141]. Водночас, дослідник констатує органічну єдність ікони з 

церковним малярством та мозаїкою, де, очевидно, і зародилася своєрідність 

руського релігійного мистецтва, яке, як доводив вчений, відповідало «інтересам 

верхівки Давньоруської держави» та «було зрозумілим прихожанам» [28, 

с. 75-76]. Натомість Д. Степовик акцентує увагу на суттєвих відмінностях 

змістового наповнення візантійських та руських ікон, які від самого початку 

експлікувалися у «вигляді правдивого з’явлення небожителів на землі у своїй 

матеріальній суті» [544, с. 34]. Показово, що цю рису можна вважати 

характерною особливістю української іконописної традиції, яка як свідчать праці 

П. Жолтовського [216, 217], О. Найдена [400], В. Овсійчака [412, 416, 415, 414], 

О. Осадчої [429, 430], В. Отковича [431], І. Cвєнціцького [517, 509], 

В. Свєнціцької [507, 508, 510, 511], М. Станкевича [539] та ін., чітко 

проглядалася і в професійному, і в народному іконописі на усіх етапах їх 

розвитку. 

Виявлення своєрідності української ікони як органічної і водночас 

унікальної частини східнохристиянської релігійної традиції актуалізує значення 

вивчення теоретичної спадщини візантологів, в працях яких висвітлюються 

світоглядні та соціокультурні витоки візантійського мистецтва загалом, та ікони 

як його невід’ємної та органічної складової. В цьому контексті особливу увагу 

привертають дослідження С. Аверинцева [6, 7], Д. Айналова [10,11], В. 

Александровича [12, 13], В. Бичкова [116], П. Гіро [146], А. Грабара [165], 
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Ш. Діля [192], О. Донченко, Ю. Романенка [198], О. Живкова [214], В. Лазарева 

[323], Г. Масперо [371], Я. Мороза [393], А. Селаса [521], Г. Флоровського [605], 

О. Чістякова [625], Ю. Чорноморця [627], Д. Шлюмберже [644] та ін. 

Висвітлюючи особливості історико-культурного та світоглядного розвитку 

Візантійської імперії, водночас експлікували чинники, які сприяли формуванню 

візантійської ікони. На думку більшості дослідників, її своєрідність та канони 

стали логічним результатом ментальних та світоглядних особливостей 

тогочасного грецького населення. 

Не менш плідними в процесі вивчення богослов’я ікони та особливостей 

становлення та розвитку різних іконописних традицій є праці тих російських 

мислителів, які концептуалізували православну іконологію. Знаменно, що 

зародження російської іконології, пов’язане із науковою спадщиною українця за 

походженням Н. Кондакова, у творах якого знаходимо одні із перших екскурсів 

у богослов’я ікони [278]. Не менш плідними, на наш погляд, стали розвідки 

дослідника, присвячені дослідженню іконографії Христа та Богородиці [277, 

276]. 

Започаткована Н. Кондаковим, а також відомими тогочасними 

візантологами – Ф. Шмітом [646, 645], Є. Рєдіним [490] та ін. діяльність 

отримала своє концептуальне оформлення у працях С. Булгакова [113, 114], 

А. Кураєва [314], В. Лосського [357, 358], М. Покровського [458, 459], 

М. Тарабукіна [558], Е. Трубецького [572, 573, 574], Л. Успенського [592, 594], 

П. Флоренського [603, 604, 605], І. Язикової [658, 659] та ін. В творчій спадщині 

згаданих мислителів, експліковано класичне для православної церкви 

тлумачення православного образу. Так, приміром, Л. Успенський вважає, що 

ікона «свята саме тим, що передає обоженний стан свого прототипу і носить 

його ім'я» [592], водночас розвиваючи своєрідну концепцію «юродства» ікони. 

Останнє, на думку мислителя, зумовлене тим, що «зображення на іконі дійсно 

виходить за межі розсудкових категорій, за межі законів земного буття. Ця 

архітектурна фантастика постійно бентежить розум, ставить його на місце і 

підкреслює надлогічність віри… Євангеліє, – продовжує свою думку мислитель, 
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– кличе нас до життя у Христі, ікона нам це життя показує. Тому вона і вдається 

до форм ненормальних і шокуючих, так само як і святість приймає іноді крайні 

форми безумства в очах світу, форму виклику цьому світу, форму юродства. 

«Кажуть, що я безумний, – говорить один юродивий. – Але без божевілля не 

можна увійти в Царство Боже... Щоб жити по-євангельському, треба бути 

безумним. Поки люди будуть розсудливі, Царство Боже не прийде на землю». 

Юродство святості й іноді шокуючі форми ікони виражають одну і ту ж 

євангельську реальність. Євангельська перспектива зворотна у відношенні до 

світської» [592]. Вказані зауваження надзвичайно точно висловлюють зміст 

канонічного православного образу, який, як відомо, істотно відрізняється від 

творів релігійного мистецтва чітко вираженою орієнтацією на Царство Небесне. 

На відміну від Л. Успенського, який акцентуючи увагу на алогічній 

архітектоніці ікони, обґрунтовує її «юродивий» характер у світлі розсудкових 

категорії, І. Язикова підкреслює символічний характер останньої. «Якщо 

картину, – пише дослідниця, – називають вікном у оточуючий світ, то ікону 

маємо всі підстави назвати вікном у світ невидимий. Вона не зображує чогось 

звичного для людини у її буденному житті, а являє нам Царство прийдешнє. 

Ікона від самого початку писалася з точки зору вічності, зображуючи світ інший, 

нове небо і нову землю, де вже здійснилася перемога Христа – перемога добра 

над злом, життя над смертю. Зважаючи на це, – продовжує свою думку 

дослідниця, – для ікони не підходить реалістичний, а точніше натуралістичний 

спосіб передачі, мова ікони – символи і знаки, в яких проглядається образ 

Царства прийдешнього. Зображення від самого початку мислиться як 

символічне» [240, с. 13]. І саме це, на нашу думку, робить її унікальним 

культурним феноменом, який зберігає і транслює велику кількість еманентно 

присутніх і зовнішньо непомітних символів, котрі, попри універсальних 

характер християнства, дозволяють виявити національну своєрідність 

православних ікон.  

На перший погляд, наші висновки дещо суперечать переконанням 

вищезгаданих російських дослідників. Загалом визнаючи існування національної 
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своєрідності православних ікони, вони, як свідчать слова Л. Успенського, щиро 

вірили у те, що саме «Росії дано було явити ту досконалість художньої мови 

ікони, яка з найбільшою силою відкрила глибину змісту літургійного образу, 

його духоносність. Можна сказати, – писав він, – що якщо Візантія дала світу 

переважно богослов'я в слові, то богослов'я в образі дано було Росією. У цьому 

сенсі характерно, що аж до петровського часу серед російських святих мало 

духовних письменників; зате багато святих були іконописцями, починаючи з 

простих ченців і закінчуючи митрополитами. Російська ікона не менш аскетична, 

ніж ікона візантійська. Однак аскетичність її зовсім іншого порядку. Акцент тут 

ставиться не на тяжкості подвигу, а на радість його плоду, на добро і легкість 

тягаря Господнього» [592]. Дані зауваги Л. Успенського, на наш погляд, чітко 

демострують національну самобутність православних церков, а відтак можуть 

стити теоретичною умовою дослідження своєрідності українського православя 

загалом та ікони, зокрема. 

Поряд з вказаним, вищенаведені теоретичні зауваження Л. Успенського 

дають можливість зрозуміти, чому зображені на церковній іконі Христос, 

Богородиця, апостоли та святі часто позбавлені рис земних людей – вони 

перебувають у Царстві Небесному, а тому повністю втратили зв'язок із земним 

життям. Зауважимо, що саме ця ідея визначила своєрідність російський 

іконописних зображень – «деформовані» пропорції тіла, «неживі» та плоскі 

обличчя у єдності із зворотною перспективою зображень визначали візантійську, 

і ще більше російську іконописну традиції. На відміну від української ікони чи 

світського мистецтва, тут ніколи не ставився акцент на тілесності та емоційності, 

що за твердженням Є. Трубецького було зумовлено тим, що ікона – це «не 

портрет, а праобраз прийдешнього храмового людства. І так як цього людства ми 

поки не бачимо в нинішніх грішних людях, а тільки вгадуємо, ікона може 

служити лише символічним його зображенням. Що означає в цьому зображенні 

виснажена тілесність? Це – різко виражене заперечення того самого біологізму, 

яке зводить насичення плоті у вищу і безумовну заповідь... Виснажені лики 

святих на іконах протиставляють цьому кривавому царству самодостатньої і 
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ситої плоті не тільки «витончені почуття», але перш за все – нові норми 

життєвих відносин. Це – те царство, плоть і кров якого не успадковують» [573, 

с. 25–26.]. Інакше кажучи, святі зображені на каноніних іконах перебувають у 

Царстві Небесному, а тому не можуть мати нічого подібного до того, що 

спостерігається в земному житті. З огляду на це, канонічна православна ікона 

перетворюється у своєрідне дзеркало, в якому відображається Царство 

Прийдешнє. 

Попри спільну світоглядну основу візантійської, російської та української 

іконописної традиції, на наш погляд, все ж не варто ігнорувати того, що 

українська ікона визначалася виразним гуманістичним потенціалом, який 

виявлявся у досить чітко вираженій тілесності та емоційності святих, 

зображених на ній. Саме вони, на наш погляд, були візуальним проявом 

основних інтенцій українського православ’я – не відступаючи від основних 

східнохристиянських догматів, українська церква, на відміну від інших 

православних церков, сформувалася на ментальному тлі української традиційної 

культури, що свого часу підкреслював І. Огієнко [422]. «Найхарактерніша 

ознака, що одрізняє православну церкву від церкви католицької, – писав свого 

часу мислитель, – це її національність, – кожна православна церква національна, 

тоді як католицька церква в засаді своїй інтернаціональна. Кожна православна 

церква з бігом віків виробляє своє власне розуміння канонів, свою власну 

місцеву традицію, власну відправу Богослужб, власні свята й т. ін.» [422, с. 91]. 

Так, приміром, головною відмінністю української православної церкви від 

церкви візантійської і, що важливо, російської, на думку мислителя, є її 

«соборноправність, – ніхто з її ієрархів не правив самовладно, ніхто з 

духовенства не приходив до громади непрошений, – всі церковні посади були 

виборні» [422, с. 96]. При цьому, зауважує вчений, на всіх Соборах, за давньою 

дохристиянською традицією, брала участь велика кількість людей світських, що, 

на наш погляд, й визначило особливості українського тлумачення церковних 

канонів, серед яких не останнє місце займало богослов’я образу, яке, на жаль, 

наразі не отримало свого концептуального оформлення. Окремі аспекти 
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українського тлумачення змісту образу запропоновані у працях П. Жолтовського 

[216, 217], Г. Логвина [351, 352, 354, 356, 353], В. Отковича [431] В. Овсійчука 

[412, 416, 415, 414], В. Свєнціцької [507, 508, 510, 511], Д. Степовика [543, 544], 

О. Сидора [513] та ін., які поряд з іншим підкреслювали глибокий гуманістичний 

потенціал українських ікон та притаманну їм орієнтацію до чеснот земного 

життя. 

Зважаючи на теоретичні засновки І. Огієнка щодо національного виміру 

православних церков, є всі підстави говорити про своєрідність українського 

богослов’я образу, яке подібно національній традиції обрядової практики, 

постало на тлі ментальних та світоглядних особливостей українського народу й 

особливо дохристиянських традицій, детально висвітлених у працях 

В. Антоновича [24], О. Афанасьєва [30, 31], О. Гейштора [188], 

Мих. Грушевського [177, 178], Марка Грушевського [174], В. Ірклієвського 

[246], Г. Кожолянко [273, 274], А. Лаврова [321], І. Левін [327], О. Малинки 

[367], С. Максимова [364], Є. Мелетинського [374], О. Можаровского [391], 

І. Нечуя-Левицького [406], І. Огієнка [381], М. Рабиновича [488], Б. Рибакова 

[502, 503], І. Русанової [496], М. Сумцова [551, 552, 553], В. Топорова [566, 567, 

568], Г. Федотова [596], В. Чічерова [626] та ін. Кожен із згаданих дослідників, 

акцентував увагу на тому, що дохристиянський слов’янський світогляд та 

притаманна йому обрядова практика були орієнтовані на щастя в земному житті, 

що, на наш погляд, знайшло своє відображення спочатку у руській, а згодом і 

українській іконі.  

Підкреслена нами інтенція на українізацію православної ікони, особливо 

виразно проявилася у ХVІ ст., тобто період, коли визвольна боротьба нижчих 

верств українського (руського) населення трансформувалася у боротьбу 

православ’я з католицизмом [178]. Намагаючись зберегти сформовану протягом 

віків релігійну традицію від наступу ворожого католицизму, українці 

неодноразово зверталися за поміччю до російського царя. Так, приміром, 

С. Голубєв [154], П. Жолтовський [216], С. Плохій [454] акцентують увагу на 

тому, що у 1592 році Львівське Успенське братство просило московського царя 
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Федора Івановича «милостиню» – різні церковні речі: літургійний одяг, 

підсвічники, а головним чином, намісні ікони для іконостаса, – на відбудову 

згорілої Успенської церкви [216, с. 11]. Цікаво, що у листі львівських братчиків, 

московський цар розглядається як «одновірний володар і потомок хрестителя 

Русі князя Володимира», який має посприяти відродженню руського православ’я 

в Речі Посполитій [454, с. 354–360]. На початку ХVІІ ст. прохачі церковної 

милостині починають розвивати цю ідею династичного зв’язку московських 

Романових із київськими Рюриковичами, що стало несподіванкою навіть для 

царського оточення [221]. 

У підсумку цього, зауважує С. Плохій, в середовищі офіційного 

православ’я, орієнтованого на зламі ХVI–XVII ст. на «милостиню» московського 

царя, почала формуватися ідея «етнічної та релігійної спорідненості московської 

та польсько-литовської Русі» [454, c. 369]. Значну увагу обґрунтуванню 

літургійної та канонічної єдності Малої та Великої Русі приділив і 

З. Копистенський у «Палінодії» та Й. Борецький, який у «Протестації» доводив, 

що з московитами «у нас одна віра і набоженство, одне походження, мова та 

звичаї» [218, с. 143]. Водночас, обидва мислителі обґрунтовували цілком 

протилежні російському релігійному світогляду ідеї. Так, приміром, 

З. Копистецький у «Палінодії» говорить про доцільність використання здобутків 

латинізованої культури для відродження православ’я. З цього приводу він пише: 

«те, що римляни вихваляються наукою цього світу – чужим пір’ям 

вихвалюються, в чужий плащ одягаються. Грецька то суть мудрість – Платонова 

і Аристотелева та інших філософів грецьких, частково їм вділена!... І ми, русичі, 

якщо для наук в німецький край подаємося на короткий час, де, як своє власне, 

знаходимо від греків, довірене відбираємо з розсудливістю, однак сміття 

відкидаємо, а зерно беремо, вуголь залишаємо, а золото відбираємо» [499, с.900 

– 901].  

Боротися із католицизмом його власними засобами пропонує і 

К. Транквіліон-Ставровецький. Його творчість маємо всі підстави розглядати як 

концептуальне тло формування українського богослов’я ікони. Зокрема, 



81 

 

 

мислитель обстоює думку про те, що «видимий світ та природа були створені 

Богом для людини з метою прославлення нею свого Творця» [424]. Інакше 

кажучи, К. Транквіліон-Ставровецький розвиває концепцію християнської 

онтології, в межах якої матеріальний світ постає віддзеркаленням божественного 

світла [424], тим самим формуючи підвалини для формування національної 

інтерпретації богослов’я образу. В межах останнього, зображення матеріального 

світу, яке споріднює ікону з картиною, розглядається як своєрідний художній 

засіб, спрямований підкреслити велич Творця за допомогою відтворення 

результатів його творіння. 

Вказані ідеї були чужими російському православному світогляду, який 

тривалий час характеризувався високим рівнем консервативності [198]. 

Натомість запропоноване в межах української філософської думки 

обґрунтування доцільності використання здобутків латинської науки є прямим 

свідченням самобутності українського релігійного світогляду. На думку 

Д. Степовика, така парадигмальна настанова відкривала можливість не тільки 

для впливу західноєвропейського мистецтва на своєрідність українського 

іконопису, а й для повернення Україні її давньої ролі посередника між Сходом і 

Заходом, «сприяючи поліпшенню їхніх відносин, допомагаючи переборювати 

грецький культ ненависті до всього негрецького й латинський культ зверхності 

стосовно всього нелатинського» [544, с.39]. Зауважимо, що саме на тлі 

західноєвропейських мистецьких тенденцій «відбувався подальший розвиток 

мистецтва ікони, набуття нею суттєвіших національних рис» [544, с.39]. 

Сформована на зламі ХVІ–ХVІІ ст. українська ікона характеризувалася 

зображенням перемоги радості над печаллю, життя – над смертю, які виявлялися 

в уподібненні святих до земних людей, прибраних у розкішне вбрання повне 

всіляких прикрас, широким використанням нетрадиційних для іконопису 

пейзажів тощо. Всі ці риси, на думку Д. Степовика, давали можливість 

консервативно налаштованим представникам православ’я (І. Вишенський, 

В. Суразький) стверджувати, що «нова» ікона не має властивого їй внутрішнього 
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змісту, що мав би виявлятися у взаємозв'язку з первообразом і наближається до 

католицького храмового малярства [249, c. 505]. 

Синкретизм української ікони, що виявлявся у гармонійній єдності 

традиційного візантійського іконопису зі провідними тенденціями 

європейського мистецтва у сукупності з традиційною для українського 

православного духовенства ХVІ–ХVІІ ст. інтенцією на протекторат 

московського патріархату зіграв трагічну роль в житті української ікони. Так, за 

слушними зауваженнями М. Семчишина [522] та Д. Степовика [544], початок 

Руїни в Україні супроводжувався й дискримінацією української ікони. «Перша 

хвиля нищень, – пише Д. Степовик, – сталася безпосередньо по смерті 

Б. Хмельницького, коли внаслідок боротьби за Україну між Польщею, 

Московією та Туреччиною, Україна була розорена і спалена» [544, с. 53]. Друга 

– «після неканонічного, підступного перепідпорядкування Київської 

православної метрополії від Константинопольського до Московського 

патріархату (1685–1686 рр.)» [544, с. 53]. Починаючи з цього часу, починає 

швидко руйнуватися все те, що визначало своєрідність та унікальність 

матеріальної й духовної спадщини українського народу. Українська ікона не 

стала виключенням – в цей час кращі зразки українського іконопису були 

тавровані, як «латинська» єресь, і спалені. 

Не кращою була доля українського іконопису й на українських землях, 

підвладних Речі Посполитій. В кінці ХVІІ ст. польське суспільство зовсім забуло 

про те, що ще в минулому столітті український іконопис, незважаючи на свою 

православну специфіку, розглядався не тільки як цілком прийнятний, але й 

бажаний, а кращі зразки ренесансного монументального живопису були створені 

українськими іконописцями. Не врятував від польської влади й 

західноєвропейський характер українського іконопису, про що свідчить вкрай 

консервативний зміст указу архієпископа Я.-Д. Соліковського, який постановив 

«всі братства і товариства мистців, коли вони не створені згідно з приписами і в 

послухові Католицькій Церкві, треба розпустити… < > … визнаємо 

недопустимим, щоб невільні і вперті користувалися тими ж свободами і 
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привілеями, що й вільні…» [217, с. 56]. Згодом цей указ призвів до тривалої 

боротьби польської влади з українськими малярами, яких упереджено таврували 

«партачами» [544, с. 54]. 

Жорстку критику та нищення московською та польською владою 

української ікони за її відстороненість від традиційних зразків візантійського 

стилю чи невідповідність католицьким канонам навряд чи можна назвати 

резонною, оскільки стильовий синкретизм української ікони не давав жодних 

підстав говорити про її секулярний та світський характер. «Набуваючи більшого 

національного вигляду…– відзначає Д. Степовик, – ікона водночас нічого не 

втрачала від своєї сакральності, містичності. Вводячи пейзажні тла замість 

чистих золотих площин в середньовічних та тисненого або гравірованого тла в 

ренесансних іконах, малярі не знижували небесного до земного, а освячували 

земне присутністю небесного» [544, с. 58].  

Попри зауваження Д. Степовика про те, що українські іконописці, 

передаючи зміст християнського образу за допомогою атрибутів земного життя, 

намагалися показати, наскільки «небожителі» близькі звичайним людям, ми все 

ж переконані, що ця тенденція ймовірніше за все була зумовлена сильним 

впливом двовір’я та властивої міфологічному світогляду ідеї про цілісність 

світобудови. Проникненню цих ідей у релігійний світогляд сприяла не тільки 

активізація народних мас у боротьбі із соціальним та національним гнобленням, 

які в цей час, як справедливо зауважував М. Грушевський [178], визначалися 

крізь призму релігійної ідентичності, а й небувалий до цього розвиток народного 

іконопису. Останній, як доводить П. Жолтовський, визначався не тільки 

«церковним вченням, теологічною догмою, на нього стала впливати і народна 

віра, яка прагнула пристосувати до земної дійсності те, що церква вважала 

властивим лише потойбічному світові» [216., с. 13]. Народні малярі, зауважує 

В. Откович, прагнули зобразити зрозумілі для народних мас сюжети, чим 

сприяли формуванню «нового бачення світу, нової оцінки природи в її 

органічній єдності з людським буттям, нового, хоч ще досить умовного в рамках 
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канонічної іконографії, сприйняття образу людини зі всіма її життєвими 

колізіями, сповненими радістю і драматизмом» [431, с. 11]. 

Розходження між професійним та народним іконописом, підкреслює 

П. Жолтовський, росло і поглиблювалося, а у ХVІІІ ст. навіть офіційні церковні 

документи однозначно стверджували існування цих двох типів іконопису, а саме 

«старосвітського малювання, інші образи риботицької роботи» [216, с. 277–278]. 

Два напрямки українського іконопису констатували і ревізори закарпатських 

монастирів, які говорили про професійну роботу і просту або «худобну», 

стверджуючи, що церква була «образами худобними приоздоблена» або 

«образами худобно украшена». Подеколи ревізори визначали народні ікони, як 

«образи роботи простої» [216, с. 278]. Не менш показовим свіченням боротьби 

церковної адміністрації із засиллям «неканонічних» образів, виконаних 

народними малярами, на наш погляд, є «Історико-статистичний опис Харківської 

єпархії» (1852 р.) [239 с. 19], а також вірші Климентія Зіновіїва (Трясця) [228].  

Наведені нами приклади яскраво засвідчують поширення двох типів образів 

по всій території тогочасних українських земель, що й призводить до істотних 

трансформацій церковного віровчення у народному світогляді, що прекрасно 

висвітлив М. Грушевський [177]. Вказані світоглядні зміни відобразилися і на 

своєрідності народної іконописної традиції, адже народні майстрі, пишучи ікони 

у дусі народної інтерпретації біблійних образів, все ж орієнтувалися на твори 

визнаних майстрів і провідних малярів свого середовища. «Одна з прикметних 

особливостей народного малярства, – пише з цього приводу В. Откович, – 

полягає в тому, що, в основному дотримуючись традиційної іконографії, митці з 

народу наповнювали її своїм світорозумінням, а багата творча уява мимоволі 

спонукала їх до відтворення соціальних і побутових реалій» [431, с.12]. 

Очевидно, що вказаний висновок дає підстави стверджувати, що творчість 

народних майстрів у XVI–XVII ст. не була ізольованою від формально-

стильових тенденцій тогочасного мистецтва. Звичайно, художники-богомази, які 

частіше за все були самоуками, не володіли усіма властивими професійному 

мистецтву засобами художнього вираження, що у сукупності з крайнім 

http://litopys.org.ua/klyment/kly05.htm#page140
http://litopys.org.ua/klyment/kly05.htm#page140
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консерватизмом народного малярства робило його специфічним різновидом 

тогочасного, в тому числі й церковного, мистецтва.  

Поширення народних традицій іконопису в церковному розписі та 

оздобленні іконостасів ХVІІ ст., починає швидко занепадати в наступному 

ХVІІІ ст., що значною мірою було обумовлено занепадом української 

державності та асиміляторською політикою царського уряду. В той час починає 

проявлятися упереджене ставлення серед провідних представників імперської 

культури не тільки до українців, а й до української культури. Ця тенденція 

особливо яскраво проявляється у діяльності Катерини ІІ, яка вельми упереджено 

ставилася до українського православ’я. Показовим прикладом в даному 

контексті може слугувати повна заборона використовувати у церковній службі 

протоукраїнської мови та неформальна заборона на використання української 

ікони (барокового стилю) [544, с.47]. Законодавче оформлення ця вимога 

отримала вже у Наказі Павла І про впроваджування в Україні будівництва 

церков у московському синодальному стилі й заборону церковного будівництва 

в стилі козацького бароко, яке, як відомо, відрізнялося значними вкрапленнями 

народного стилю. Власне саме з цієї заборони й розпочалося традиційне для 

першої половини ХІХ ст. знецінення українського іконопису – українська ікона 

починає вилучатися із церкви, формується зневажливе ставлення до неї, у 

підсумку чого вона залишається лише наочним виявом особливостей світогляду 

та приватного життя людей. 

Зроблені нами зауваження у єдності із заувагами О. Грищенка [171] щодо 

вподобань провідних російських мистецтвознавців ХІХ ст., дають підстави 

говорити не тільки про тогочасне «забуття» української ікони, а й розглядати її 

як своєрідний «невербальний літопис» українського народу. Адже, як було 

підкреслено, її розвиток відбувався у єдності із процесом націєтворення в 

Україні, що яскраво засвідчують праці М. Грушевського [176, 178], 

І. Крип’якевича [307, 308], І. Лисяка-Рудницького [340, 342, 344, 345, 346, 347], 

В. Липинського [337], Н. Полонської-Василенко [464, 463], О. Субтельного [549] 

та ін. Натомість спираючись на праці таких провідних вчених, як Б. Андерсон 
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[22], П. Бурдьє [115], В. Коннор [281], В. Лісовий [349], Е. Сміт [533], 

М. Степико [542, 585] та ін., маємо всі підстави розглядати українську ікону як 

важливий чинник етно- та націєтворення, оскільки як свідчать праці С. Голубєва 

[154], М. Грушевського [178], Д. Степовика [544] та ін., вшанування 

чудотворних ікон впливало на формування надродинної регіональної, а згодом і 

загальноукраїнської ідентичності. 

Тісний зв'язок української ікони із процесами етно- та націєтворення 

визначив долю української ікони, яка залишилася поза увагою інтелектуалів у 

період т. зв. «відкриття ікони» (Є. Трубецький), що спостерігався на початку 

ХХ ст. й був пов’язаний з діяльністю відомих тогочасних богословів та 

мистецтвознавців, а саме: С. Булгакова [113, 114], О. Грищенко [171], 

М. Петрова [450], М. Покровського [458, 459], М. Сумцова [553], Є. Трубецького 

[573], Л. Успенського [593], П. Флоренського [603, 604], П. Фоміна [606] та ін. 

Чи не єдиним виключенням у даному контексті стали роботи І. Свєнціцького 

«Іконопис Галицької України XV–XVI століть» (1928) [515], «Ікони Галицької 

України XV–XVI століть» (1929 р.)[519] та більш пізня «Розвиток українського 

мистецтва в Західній Україні» (1944 р.) [517]. Важливе значення діяльності 

дослідника не викликає жодного сумніву, навіть попри домінування описового 

методу, який давав можливість зосередитися на вивченні переважно зовнішніх 

характеристик української ікони. 

Відсутність уваги до української ікони в середовищі українських 

інтелектуалів на початку ХХ ст. була зумовлена тими колізіями, з якими 

зустрічалися українські інтелектуали в процесі націєтворення. Всупереч тому, 

що в його основу був покладений етнічний принцип, «початкова Українська 

революція, – зауважував І. Огієнко, – пішла без своєї церкви, не звернула на неї 

належної уваги. Український народ у своїй істоті релігійний і міцно прив’язаний 

до православної церкви» [420, с. 177]. «Церква й народ, – продовжує свою думку 

вчений, – були в руках духовенства, а революційна інтелігенція була проти 

духовенства. < > Українське духовенство було цим сильно вдарене й 

розгубилося... Його більшість в Україні була таки своєю, національною, хоч не 
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вся політично свідомою. Ця більшість відразу приставала до своєї національної 

ідеології, але її саму “не приймали”... Рідне духовенство було ніби чуже в 

перетворенні України, а це було тільки комуністичним насиллям!..» [420, с. 177]. 

Нетривале відродження української державності, швидко змінилося 

«червоним» терором, з притаманною йому антирелігійною політикою. Так, 

згідно постанови № 10 від 10 березня 1919 р. Народного Комісаріату Освіти по 

відділу вищої школи скасовувалася автономія вищої школи на території України, 

почали вилучатися релігійні символи: ікони, лампади, зображення святих тощо – 

з вищих та інших шкіл; вони передавалися, спочатку до найближчих храмів. 

Однак, з впровадженням у життя радянськими органами влади Декрету про 

відокремлення церкви від держави [190], церковні храми починають грабувати 

та знищувати, перетворюючи їх на склади та клуби. Це призводило до 

порушення органічного розвитку, насамперед, української сільської громади, яка 

в цей час залишалася головним носієм української культури та духовності [445]. 

Відродження цікавості до української культури загалом та української ікони 

як невід’ємної частини матеріальної та духовної спадщини українського народу 

розпочинається у 60-ті рр. ХХ ст., тобто в період, коли, як свідчать праці 

І. Дзюби [191], І. Лисяка-Рудницького [344] процес насильної комунізації 

завершився, а українці відчували себе органічною частиною тоталітарної 

радянської системи. Закономірно, що саме в цей час побачила світ шеститомна 

«Історії українського мистецтва» (1966-1968 рр.) [250, 251, 252, 253, 254, 255, 

256]. Вона надала читачеві небувалу до цього картину розвою українського 

мистецтва, не оминувши увагою й української ікони. Звичайно, в опублікованій 

праці, ікона розглядається передусім як невід’ємна складова художньої 

спадщини українського народу, що однак не применшує значення 

запропонованих тут розвідок. Не менш плідними стали й роботи 

П. Жолтовського «Український живопис ХVІІ–ХVІІІ ст.» [216] та «Художнє 

життя на Україні ХVІ–ХVІІІ ст.» [217], в яких було експліковано світоглядні 

підвалини українського іконопису. Важливе теоретичне значення в процесі 

вивчення українського іконопису мають праці Г. Логвина, а саме: «Українське 
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мистецтво XIV – першої половини XVIII ст.» (1963 р.) [356], «Український 

середньовічний живопис» (1976 р.) [355], «З глибин: Давня книжкова мініатюра 

XI–XVIII століть» (1977 р.) [351]. 

Аналізуючи теоретичний доробок присвячений дослідженню української 

ікони, не можна обійти увагою наукової спадщини В. Свєнціцької. 

Продовжуючи наукову лінію свого батька, дослідниця присвятила значну увагу 

вивченню українського іконопису XIV–XVI ст. Показовими у даному контексті є 

наступні праці дослідниці: «Іван Руткович і становлення реалізму в 

українському малярстві XVII ст.» (1966) [510], «Живопис XIV–XVI століть» 

(1967 р.) [251]. Не менш плідними є праці дослідниці періоду незалежності, а 

саме: «Українське народне малярство XIII–XX ст. Світ очима народних митців» 

(1991 р.) [507], «Спадщина віків» (1990 р., у співавторстві із О. Сидором) [508]. 

На наш погляд, роботи В. Свєнціцької є всі підстави вважати теоретичною 

основою сучасних мистецтвознавчих розвідок, присвячених дослідженню 

української ікони. 

Концептуальне значення для вивчення українського іконопису мають праці, 

які побачили світ на зорі та після здобуття Україною незалежності, а тому були 

позбавлені тієї долі ідеологічного нашарування, яким характеризувалися праці 

попередньої доби. В цьому контексті привертають увагу передусім дослідження 

В. Александровича [12, 13, 14, 15], Л. Борщенко [110, 111], В. Лєпахіна [335], 

В. Луця [361], І. Марченко [370], В. Мельника [375], Л. Міляєвої [379], О. Мороз 

[393], О. Найдена [400], В. Овсійчука [411, 412], О. Осадчої [429, 430], Т. Паньок 

[440], О. Пономаревської [466], Д. Степовика [543, 544], М. Станкевича [539], 

О. Травкіної [569], О. Тріски [570, 571] та ін.  

Не оминули своєю увагою український іконопис й іноземні дослідники, 

серед яких передусім хотілося б згадати мистецтвознавчі розвідки 

Р. Біскупського [676, 677], В. Делуга [685], Я. Клосіньської [706], В.М. Масзцзак 

[712], М. Яноча [703, 704] та ін. Попри висновки українських дослідників, 

згадані польські вчені, присвоюючи власній культурі художні та релігійні 

здобутки українського народу, повністю спростовують зв'язок української ікони 
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з іконописною традицією середньовічної Русі, підкреслюючи водночас її 

південно-балканські витоки. Вказана тенденція, на наш погляд, є цілком 

закономірною для польської науки з кількох причин. По-перше, українців із 

поляками тривалий час об’єднували спільні державні кордони, що, без сумніву, 

сприяло формуванню окремих елементів культурної єдності. Цьому сприяла й 

тривала відсутність релігійного антагонізму між представниками двох народів, 

на що свого часу звернув увагу М. Грушевський. По-друге, українських 

майстрів-іконописців часто запрошували розписувати католицькі храми в 

Польщі, у підсумку чого там з’являлися властиві українському іконопису 

елементи. Водночас, ця обставина сприяла проникненню західноєвропейських 

мистецьких тенденцій в українську професійну, а з нею і в народну культуру, і 

передусім, малярство та іконопис. 

Натомість французькі дослідники, а саме: А. Грабар [165, 699, 700], 

Ш. Діль [192], Б. Дюборжель [686], Ж. Масперо [371], А. Мальро [714], 

Г. Шлюмберже [644] та ін. приділили чільну увагу дослідженню візантійської 

історії, не обминувши своєю увагою й поширений тут іконопис. Зауважимо, що 

у працях французьких мистецтвознавців та істориків, іконопис не розглядається 

як своєрідний і унікальний феномен східнохристиянської релігійної традиції, а 

тлумачиться як спільний здобуток християнської культури. Ця, здавалось би не 

істотна особливість інтерпретації православного образу, відіграє вкрай важливе 

значення, оскільки в такому випадку ікона втрачає онтологічний статус 

відображення первообразу, залишаючи за собою виключно ілюстративну, чи 

можливо нагадувальну функції, що відобразилося й на специфіці інтерпретації 

іконографічних сюжетів. 

Цікавими, на наш погляд, є і здобутки британських вчених. Так, приміром, 

Дж. Беквіт [674], Дж. Беглі [671], Р. Темпль [735] та ін. розглядають іконопис як 

своєрідне візуальне вираження східної ментальності та духовних пошуків 

християнства. З огляду на це, британські вчені розглядають церковний розкол не 

стільки як результат догматичних, як психологічних відмінностей. Водночас, 

варто зауважити, що західні мислителі не впадають у подібну російським 
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богословам та вченим сентиментальність, спрямовану на оспівування 

унікальності ікони, й що важливо – ігнорують її національну своєрідність, це на 

наш погляд, спричинено універсаліськими інтенціями західного християнства, 

однак не відповідає східнохристиянській традиції та погано узгоджується із 

особливостями зародження національних традицій іконопису. 

Попри ряд суперечливих висновків британських дослідників, на наш 

погляд, розгляд іконопису крізь призму ментальних характеристик може 

слугувати концептуальною основою для вивчення національної своєрідності 

релігійної культури, а з нею й тих художніх відмінностей, які спостерігаються у 

іконописних традиціях різних народів. Такий підхід цілком суголосний заувагам 

Т. Кононенка щодо своєрідності українознавчого дослідження, яке, поряд з 

іншим, передбачає самопізнання та самотворення «осягу» України, водночас 

окреслюючи зміст української ідентичності [285]. 

Загалом не можна сказати, що українська ікона як унікальний та самобутній 

феномен східнохристиянської релігійної традиції залишилася поза увагою 

широкого кола фахівців. Згадані нами дослідники приділили увагу вивченню 

світоглядних та мистецьких впливів, які сприяли постанню оригінальної 

української ікони, висвітлили етапи розвитку українського іконопису, який 

есплікувався як невід’ємний елемент української художньої культури та 

складова інституалізованої обрядової практики. Дана тенденція найбільш повно 

проявляється у роботі «Народна течія в українському живописі XIV–XVIІІ ст.» 

[431] В. Отковича. Акцентуючи увагу на особливостях та тенденціях розвитку 

народного іконопису, дослідник розглядає народний іконопис як окремий 

напрямок українського, і що важливо, не тільки сакрального, а й світського 

мистецтва. Без сумніву, такий підхід є надзвичайно плідним для вивчення тих 

чинників, які зумовили постання унікальної та своєрідної української ікони, 

водночас залишаючи поза увагою роль, функції та значення ікони в житті 

широких народних мас. Між тим, як свідчить Патерик Києво-Печерський і 

зокрема сказання про «Про преподобного Спиридона Проскурника та про 

Алімпія Іконописця» [442], детально описане російськими дослідниками (й 
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передусім Л. Успенським, Є. Трубецьким) літургійне значення ікони, істотно 

розширювалося завдяки її органічному входженню в сакральний простір дому та 

родинну обрядову практику.  

Попри те, що у процесі входження в сакральний простір українського дому, 

українська ікона набувала не тільки нового функціонального навантаження, а й 

національної своєрідності, цей аспект проблеми наразі не отримав свого 

вивчення. Чи не єдиним виключенням у даному контексті може стати робота 

О. Найдена «Народна ікона Середньої Наддніпрянщини в контексті сільського 

культурного простору» [400], в якій дослідник висвітлює художню своєрідність 

народного іконопису, експлікуючи водночас змістове наповнення народної ікони 

в культурному просторі українського села. Вказаний підхід, на наш погляд, є 

надзвичайно плідним як для вивчення самобутності української ікони, так і 

процесів етно- та націєтворення в Україні, культурне підґрунтя яких, як 

справедливо зауважували І. Лисяк-Рудницький [347] та В. Лісовий [349], 

зберігала сила «народної вітальности», завдячуючи якій народні прикмети 

незмінно утримувалися незмінними у різних історичних буревіях [347, с. 15]. 

Інакше кажучи, ікона в християнізованій українській культурі стала одним із 

чинників, які утримували ментальні та культурні особливості українців, 

культура яких зберігалася у децентралізованих та локалізованих родинних і 

надродинних спільнотах.  

Всупереч тому, що відродження «національної екзистенції» та становлення 

самобутньої української культури відбувалося на тлі української народної 

культури, і коли мова йде про Україну, культурного простору українського села, 

в сучасному науковому дискурсі відчувається не тільки виразний дефіцит праць, 

присвячених вивченню його світоглядної самобутності, а й виразна тенденційна 

оцінка культурних здобутків цього унікального культурного середовища. На наш 

погляд, це породжено пануванням у дорадянський та радянський період 

концептуальних засад всеохопної філософії історії Г. Гегеля, в межах якої 

культурний пласт села есплікується як такий, що не може визначати розвиток 

історичного процесу. Зроблені ним висновки є цілком правомірними у випадку 
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культуротворення провідних європейських націй, між тим об’єктивне і 

неупереджене дослідження культурного процесу в Україні не можливе без 

врахування тієї частини філософської спадщини Ж.-Ж. Руссо [500, 501], 

Х. Ортеги-і-Гассета [427, 428], в межах якої село позиціонується як окремий і 

самобутній культурний простір – його влаштування відбувається на тлі 

відмінних у порівнянні з містом законів та принципів. Вивчення цього аспекту 

проблеми не можливе без врахування наукової спадщини А. Байбуріна [36], 

М. Еліаде [650, 651], П. Кононенка [283], О. Найдена [399, 400], С. Кримського 

[304, 305], В. Мельника [375], М. Поповича [468], Б. Рибакова [502, 503], 

С. Смолінського [534], О. Тарасова [559], В. Топорова [568, 567], Г. Федотова 

[596], І. Франко [611, 612], О. Франко [613], Т. Цив’ян [622], В. Щербаківського 

[649] та ін. Концептуальну основу вивчення української міфології становлять 

праці О. Афанасьєва [29, 30, 31], К. Леві-Строса [331, 332], А. Можаровського 

[391], Д. Овсянико-Куликовського [417, 418, 419], В. Проппа [483], Б. Рибакова 

[502, 503], М. Cумцова [552], В. Топорова [566, 567, 568], та ін. Запропоновані 

усіма згаданими дослідниками теоретичні узагальнення та висновки, 

незважаючи на власну теоретичну спрямованість, відіграють важливу роль для 

пояснення своєрідності національних традицій іконопису, а також слугують 

теоретичним тлом для пояснення динамічного характеру змісту та функцій 

ікони, яких вона набуває у різних символічних вимірах і без уваги на те, чи була 

вона написана професійними майстрами у відповідності до встановлених 

церквою канонів, чи виготовлена у міських ремісничих цехах у відповідності до 

широких народних запитів, чи з’явилася як результат творчих зусиль народних 

майстрів-самоуків та їх власного розуміння сакрального світу. 

Інакше кажучи, ікона в сакральному просторі побутової культури 

українського села набувала власного символічного звучання, яке у підсумку 

підкресленої І. Лисяком-Рудницьким [347] та В. Лісовим [349] своєрідності 

формування етнічної та національної культур, закладало підвалини для 

обгрунтування відмінності змістового та функціонального навантаження ікони, у 

відповідності до того, чи розміщена вона у храмі, чи – в домі. Розкриття останніх 
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забезпечує науковий доробок провідних українських етнографів, а саме: 

В. Антоновича [24], П. Арсенича [186], О. Воропая [131, 132], Хф. Вовка [128], 

В. Галайчук [137], В. Гнатюка [149, 150], М. Гринюка [169], Г. Хоткевича [618], 

А. Дмитренко [195], Н. Здоровега [224], Р. Захарчук-Чухай [222], С. Китова 

[267], Т. Кіщук [269], Г. Кожолянка [273, 274], О. Косміної [290], В. Костюка 

[295], І. Кушнірук [319], Ю. Лащука [326], У. Мовної [387, 388, 389], І. Нечуя-

Левицького [406], М. Сумцова [553], Д. Трумко [575], І. Франка [611], О. Франко 

[613], Р. Чугай [632] та ін. Важливе теоретичне значення в процесі вивчення 

символіки української ікони мали «Житія святих» Д. Туптала [581, 577].  

Об’єктивне й неупереджене вивчення домашньої ікони як своєрідного 

різновиду української ікони, неможливе без врахування особливостей 

становлення християнства в різних українських регіонах. В цьому контексті 

особливої уваги, на наш погляд, заслуговують праці Н. Барської [40], 

Р. Бартикяна [41], О. Баран [39], М. Брайчевського [112], Л. Борщенко [110], 

І. Власовського [125, 126, 127], М. Гаврилюк [136], C. Голдіна [153], С. Голубєва 

[154], Є. Голубинского [155, 156, 157, 158, 159], В. Горського [164], П. Грицака 

[170], М Грушевського [177, 178, 180], М. Емільнивчанина [206], Й. Іванова [229, 

230], С. Князькова [270], Т. Коструби [295], Л. Кушніра [318], О. Левицького 

[330], М. Левченка [333], В. Липинського [337], Д. Лихачова [348], 

Г. Лужницького [359], Р. Майора [362], Н. Стоколос [548], С. Томашівського 

[564], І. Огієнка [380], М. Чубатого [630], П. Ямчука [661, 660, 662] та ін. Розгляд 

української домашньої ікони як органічної складової культурної спадини 

українського народу не можливий без залучення у контекст дослідження 

теоретичної спадини О. Донченка, Ю. Романенка [198], Н. Кривди [302], 

І. Кондратьєвої [280], О. Кульчицького [313], І. Огородника [423, 424], 

В. Пащенка [445], М. Поповича [468], М. Русина [497], Ю. Чорноморця [627, 

628], Д. Чижевського [624], В. Яніва [663, 664] та ін. 

З огляду на те, що українська ікона та українська домашня ікона є 

невід’ємними складовими культури, теоретико-методологічне тло їхнього 

вивчення складають праці провідних європейських та українських 
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культурологів, а саме: Л. Баткіна [42], В. Біблера [50, 51], Є. Бистрицького [52], 

Є. Блакитного [60], Е. Гуссерля [184], М. Кагана [259], Е. Кассірера [264], 

С. Кримського [303, 304, 305], К. Леві-Строса [332, 331], В. Малахова [365,366], 

М. Поповича [232; 233;234], В. Проппа [483] та ін. 

Методологічна основа роботи визначається інтегративним характером 

українознавства з відповідною йому інтенцією на міждисциплінарність та 

полідисциплінарність, у підсумку чого у роботі органічно поєднуються 

теоретичні надбання філософії, релігієзнавства, естетики, психології, педагогіки, 

філософської антропології, мовознавства, літературознавства, політичних наук, 

історичних наук, мистецтвознавства, фольклористики тощо. Концептуальна 

основа вказаного підходу вибудовувалася на тлі досліджень, присвячених 

розвитку українознавства як науки, а саме праць Л. Винара [122], Г. Грабовича 

[167], Т. Гунчак [182], О. Гомотюк [160], Я. Зеленчука [225], П. Кононенка [282, 

283], Т. Кононенко [284, 285], Н. Кривди [302], М. Обушного [410], Т. Петрук 

[451], В. Сніжко [535], М. Степико [542], Л. Токара [563], Г. Філіпчук [601], 

Є. Федоренка [595], Ю. Фігурного [600] та ін. 

Міждисциплінарний характер дослідження та залучення здобутків суміжних 

наук, і передусім етнографії, здійснювалося на основі теоретичних висновків 

О. Гомонюк про те, що «визначення понятійного категоріального апарату 

українознавства, його методологічного інструментарію здійснено в контексті 

самого українознавства. Слід наголосити, що процес становлення 

українознавства розкривався через систему його компонентів (історичного, 

філологічного, мовознавчого, етнологічного, правничого тощо)» [160, c. 11]. 

Поряд із вказаним, важливе концептуальне значення в процесі написання 

роботи мала теоретична парадигма українського терену, запропонована 

В. Сніжком [535] та детально розроблена Т. Кононенком, який розглядає «терен 

народу», як інтегративну спонуку, що забезпечує суголосність мотивів у 

творчості людей у синхронному і діахронному вимірах [284, 285]. Вказана 

теоретична парадигма, на наш погляд, має концептуальне значення в процесі 

дослідження української ікони загалом та української домашньої ікони зокрема, 
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оскільки дає можливість піднятися над етнокультурним різноманіттям домашніх 

ікон та виявити спільні для домашніх ікон різних українських регіонів 

характеристики. Бо саме вони були і залишаються тим незмінним тлом, на якому 

формувалася українська ідентичність. 

Емпіричну основу дослідження склало понад 5000 ікон, які знаходяться у 

приватній колекції авторки, розміщеній у Замку-Музеї Радомисль. Важливе 

емпіричне значення мали також представлені у численних альбомах збірки 

колекцій українських ікон різних періодів та регіонів. В даному контексті варто 

насамперед згадати збірки ікон, представлених в альбомах «Шедеври 

українського іконопису ХVІІ–ХІХ ст.» [639] Національного художнього музею, 

«Ікони Шевченкового краю» (Укл. Л. Лихач, М. Корнієнко) [243], «Сакральне 

мистецтво Галичини ХV–ХХ століть в експозиції Івано-Франківського 

художнього музею» (В. Мельника) [375], «Народні ікони Чернігівщини» (Упор. 

О. Романів-Тріска, О. Молодий, А. Кісь) [404], «Музей Волинської ікони» (Авт. 

колектив:  Александрович В., Василевська С., Вигодник А., Єлисеєєва Т. та ін.) 

[396], «Народна ікона на склі» (Упорядник Оксана Романів-Тріска) [403], 

«Український портрет ХVІІ–ХVІІІ століть» [590], «Богородиця з Дитям і 

похвалою (Ікони колекції Національного музею у Львові)» (М. Г. Гелитович) 

[141], «Всім скорботним радість. Православні ікони ХVІ–ХХ ст. у приватних 

зібраннях м. Донецька» [133], «Український іконопис XII–XIX ст. з колекції 

НХМУ» (Упор. Ю. Литвинець) [589], «Музей українського народного 

декоративного мистецтва» (Упор. Л. Білоус) [397], «Українське сакральне 

мистецтво з колекції „Студіон”» [587] та ін. 
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Висновки до І розділу 

 З’ясовано теоретико-методологічний потенціал українознавчих розвідок 

ХІХ – поч. ХХ ст. та виявлено їх виразну орієнтацію на збереження й 

трансформацію українського культурного та комунікативного простору у 

самосвідому модерну спільноту, ідентичність якої формується на тлі таких 

відповідних цивілізаційним запитам чинників як мова, література та історія. Це 

призвело до знецінення консолідуючої ролі традиційних обрядових практик, 

функціонування яких в нових соціокультурних умовах поступово перейшло 

рівень приватного життя, окремі аспекти якого були описані в рамках етнографії 

заради збереження історичної та культурної пам’яті народу, однак у підсумку 

відсутності поєднання розрізнених поміж різними науками даних, багато 

елементів релігійної обрядової практики українців, в тому числі й ікона, 

тривалий час були поза увагою соціогуманітарної науки, а їх вплив на поведінку 

людини в межах соціальної групи залишався невивченим, зумовлюючи 

формування хибних національних стратегій, як на початку ХХ ст., так і на 

початку ХХІ ст.  

 Інтегративний характер сучасних українознавчих студій здатний 

подолати есенціалізм конкретно-наукових підходів та відкрити можливість 

об’єктивного та незаангажованого дослідження культуротворчого та 

етнотворчого потенціалу ікони та її впливу на становлення самобутнього 

українського культурного простору. 

 Головною методологічною засадою українознавчого дослідження є 

інтегративний принцип, який дає можливість подолати однобічний погляд 

конкретно-наукових розвідок та сформувати цілісну систему знань про Україну 

та українців. Такий підхід зумовлює залучення до предметної сфери 

українознавчого дослідження тих елементів культурної спадщини українського 

народу, які мали засадниче значення для збереження української ідентичності у 

бездержавні періоди. 

 Залучення емпіричного матеріалу, зокрема, ікон, що використовувалися 

в українських домівках, до предметної сфери українознавства, зумовлено тим, 
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що у традиційній культурі вони була одним із елементів родинної обрядової (а 

відтак і соціальної) практики, яка децентралізовано зберігала культурну 

своєрідність, а з нею й українську ідентичність. На цьому тлі підкреслено, що 

ікона, розміщена в українській домівці може розглядатися як візуальний прояв 

системи українського традиційного світобачення, яка визначає ментальні 

особливості українців до нашого часу. Поряд з іншим підкреслено відсутність 

фундаментальних українознавчих праць, які б розглядали своєрідність 

українського терену крізь призму ікони, що розміщувалася в українській домівці. 

 Відродження символічного ряду української культури, у єдності із 

ревізією історичної та культурної пам’яті українського народу, не можливе без 

повернення в інтелектуальний дискурс та культурну скарбницю українського 

народу, української ікони, як невід’ємної складової «символічного капіталу» 

(П. Бурдьє) соборної української нації, який визначає вектор цивілізаційного 

розвитку українського соціуму. 

 Виявлено українську національну своєрідність української ікони та 

підкреслено художні та змістовні риси, які відрізняють її від ікони російської та 

візантійської. На цьому тлі підкреслено, що у підсумку історичних особливостей 

проникнення християнського вчення на українські терени та впливу попередньої 

дохристиянської світоглядної традиції, маємо всі підстави говорити про 

унікальне і самобутнє українське православ’я, із притаманною йому орієнтацією 

на земне життя людини та спільноти. Художнім відображенням цього світогляду 

стала українська ікона. Поряд з іншим підкреслено відсутність концептуалізації 

українського варіанту богослов’я ікони. 

 Підкреслено, що в сучасному інтелектуальному дискурсі панує думка 

про те, що українська ікона сформувалася у підсумку зіткнення трьох 

культурних традицій – західного католицизму, східного православ’я, які 

поєднувалися із дохристиянськими віруваннями та звичаями русичів, а тому є 

самобутнім релігійним та культурним феноменом.  

 Підкреслення національної своєрідності української ікони стало 

концептуальною основою для утвердження думки щодо функціональних та 
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змістовних відмінностей ікони у різних культурних та соціальних середовищах. 

На цьому тлі обґрунтовано думку щодо необхідності та доцільності розгляду 

української ікони як концептуальної основи вивчення змістовної та 

функціональної своєрідності домашньої ікони, яка наразі зосталася поза увагою 

українського наукового дискурсу. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОСТОРОВО-СИМВОЛІЧНИЙ ВИМІР ДОМУ В ЖИТТІ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 

2.1. Дім у системі життєвих цінностей українського народу 

 

Становлення української народної культури, котра, як відомо, лягла в 

основу української етнокультурної своєрідності, сягає глибини віків. Наші 

предки віками накопичували досвід, який, видозмінюючись під впливом нових 

соціокультурних обставин, зберігав те незмінне осердя, яке визначало 

своєрідність та цінності українського народу. Елементи новаторства в 

українській обрядовості, що з’явилися в результаті прийняття християнства, в 

цілому залишили незмінним сформований ще в язичництві «життєвий світ» 

слов’ян. В основі останнього лежало уявлення про органічну єдність людини з 

природою – своєрідним «відкритим полем» (Хосе Ортега-і-Гассет), єдиним 

захистом від якого виступав domus (дім). 

 

2.1.1. Своєрідність міського та сільського просторів культури 

 

Етнокультурна спадщина через різні колізії історичного розвитку 

українського народу зберігалася насамперед у середовищі простонароддя. Хоча 

вона відіграла важливу роль у процесі становлення та розбудови української 

нації та національної культури, сьогодні ми не маємо досліджень своєрідності 

культурного простору українського села. Дослідники, як правило, обмежуються 

фіксацією відмінності культурного середовища міста й села, не вдаючись до 

ґрунтовного вивчення соціокультурних підвалин їх буття.  

Кардинально не відрізняється ситуація у вивченні культурного простору 

простонароддя й у зарубіжному соціогуманітарному дискурсі. Окремі аспекти 

цієї проблематики були висвітлені у працях Жан-Жака Руссо та представників 

німецького романтизму (брати Шлегелі, Новаліс, Ернест-Теодор-Амадей 
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Гофман, Людвіг Тік та ін.). Вони зосередили свою увагу насамперед на 

конституюванні онтологічного статусу хліборобської культури та розкритті її 

аксіологічної своєрідності. Однак внаслідок панування концептуальних засад 

всеохопної філософії історії Георга-Вільгельма-Фрідріха Гегеля бачення 

культурного простору простонароддя й, зокрема, сільського населення починає 

нівелюватися. Він розглядався як такий культурний пласт, що не може визначати 

розвиток історичного процесу. 

Суттєвих змін у вивченні символічного простору українського сільського 

населення не відбулося ні в ХІХ, ні в ХХ ст. Ця тенденція була зумовлена, з 

одного боку, впливом філософської концепції Гегеля на розвиток української 

філософії цього періоду, а з іншого – пануванням у культурологічному дискурсі 

переконання, що лише еліта визначає культурний розвиток спільноти. В цілому 

погоджуючись з такими твердженнями, все-таки вважаємо за доцільне згадати 

зауваження Василя Лісового щодо специфіки творення національної культури. 

Вона, як доводить учений, завжди формується на ґрунті етнокультурного ядра, 

окремі елементи якого, завдяки свідомій діяльності еліти, перетворюються на 

нову культурну цілісність – національну культуру [349, c. 7]. Фактично мова йде 

про те, що формування національної культури неможливе без вивчення 

структури (Клод Леві-Стросс) та змісту етнічної культури, збережених у 

середовищі простонароддя й, зокрема, сільського населення. Ця тенденція чітко 

проглядається, наприклад, у широко представлених та популяризованих сьогодні 

зібраннях приватних колекцій народної ікони, які постають чи не 

найголовнішим джерелом дослідження символіко-обрядової практики сільського 

населення. 

Відзначаючи високий рівень нівеляції культурного простору простонароддя, 

зокрема сільського населення, все ж не варто ігнорувати того, що окремі 

розвідки, присвячені конституюванню думки щодо культурних та аксіологічних 

відмінностей сільського й міського культурного простору, з’являлися в різні 

історичні періоди. Одним із перших на цю проблему звернув увагу Ж.-Ж. Руссо. 

Мислитель у різних своїх працях доводив, що цивілізоване (насамперед міське) 
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суспільство зіпсоване, в той час як у сільській місцевості люди живуть природно, 

майже інстинктивно. Таким чином, у середовищі простонароддя зберігається те, 

що робить людське життя найбільш цінним, – радість материнства, втіхи 

родинного життя, колективний обробіток землі, спрямований на задоволення 

власних потреб, щирі релігійні почуття, які поділяються всією спільною. Інакше 

кажучи, щирість та безпосередність, що панують у сільському середовищі, на 

думку Ж.-Ж. Руссо, є більш цінними для людини, ніж манірність світського 

життя [520]. 

Особливо гостро проблема співвідношення культурного простору 

сільського простонароддя та міського населення постає в роботі Руссо «Еміль, 

або Про виховання». В цій праці мислитель, звертаючись до сучасних йому 

політиків, дав красномовну відповідь усім, хто «з такою зневагою говорить про 

простий народ». «З народу, – писав він, – складається рід людський; частина, що 

сюди не належить, настільки незначна, що її не варто і рахувати. Людина – одна 

і та ж у всіх станах; а якщо це так, то найчисленніші стани заслуговують і 

найбільшої поваги. Перед людиною мислячою зникають усі цивільні 

відмінності: вона бачить ті ж пристрасті, ті ж почуття і в денщика, і в людині 

іменитій; вона бачить тут різницю лише в мові, в більшій чи меншій 

вишуканості висловів… Народ, – продовжує Ж.-Ж. Руссо, – виявляє себе таким, 

який він є, а світським людям потрібно маскувати себе; якби ж вони показували 

себе такими, які вони є, то вони викликали б огиду» [500]. 

Подальший розвиток цієї ідеї знаходимо в «Новій Елоїзі», де мислитель 

закликав привілейовані класи вивчати особливості життя простонароддя, 

оскільки «у них стільки ж розуму і більше здорового глузду, ніж у вас 

[привілейованих верств епохи Просвітництва. – Уточ. О. Б.], хоча мова в них і 

інша», а згодом продовжує: «Якщо ви бажаєте бути людиною – вчіться 

спускатися вниз» [501, c. 278]. 

Ці та інші думки Ж.-Ж. Руссо, з одного боку, були спрямовані показати 

головні вади тогочасних привілейованих прошарків населення, а з іншого – 

утверджували думку про існування двох відмінних культурних просторів, які 
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різняться між собою аксіологічними інтенціями. Руссо доводив, що культура 

привілейованих прошарків населення спрямована на розвиток науки та 

філософії, які сприяють «руйнуванню і знеславленню всього, що люди вважають 

за священне», тим самим «підриваючи підвалини нашої віри», зневажають такі 

«старі поняття, як патріотизм і релігія». Це, у свою чергу, зводить доброчесність 

нанівець [520]. Навпаки, життя простих людей, сповнене щоденної праці заради 

забезпечення своїх потреб, визначається емоціями, моральною інтуїцією та 

інстинктами, що споріднюють його з природним станом та, відповідно, 

природним середовищем. 

У той час як Руссо намагався показати переваги відмежованого від 

манірності цивілізованого світу життя простого народу, Г. Ф. В. Гегель 

висловлював прямо протилежні думки. У методологічних заувагах до своєї 

відомої праці «Філософія історії» мислитель доводить, що первісна історія не 

може бути побудована на основі легенд, народних пісень та переказів, 

сформованих «непросвітленими» народами [140, c. 3]. Згодом, аналізуючи колізії 

розвитку римського світу, філософ висвітлював причини формування двох 

антагоністичних культурних середовищ: світу патриціїв і світу плебеїв. При 

цьому Гегель підкреслив, що їх суперечність сформувалася через те, що 

простонароддя відмовилося коритися привілейованому класу [140, c. 291]. 

Посилення світоглядного антагонізму між аристократією та простонароддям 

відбулося згодом, з одного боку, через розвиток християнської культури та 

відповідної їй латинізованої культури освіченого світу [22, с. 40], а з іншого – 

внаслідок особливостей розвитку європейських держав у цей період [140, с. 297-

301]. Фактично йдеться про існування двох культурних просторів, глибока 

прірва між якими була зумовлена мовним принципом. Латина, яка, виступаючи 

універсальною мовою науки та релігії, формує загальноєвропейський освітній 

простір, підкреслюючи тим самим культурну спорідненість усього 

європейського освіченого світу, в той час «простонародні говори» (Гегель) 

творять нечисленні, закриті культурні середовища.  
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Ситуація, яка сформувалася в епоху Середньовіччя для значної частини 

європейського культурного простору й, зокрема, германських народів, на думку 

Гегеля, не стала визначальною. Розглядаючи історію як процес усвідомлення 

свободи, мислитель показує суттєві зрушення в бік її подолання в період 

Реформації, яка спростовувала безумовний авторитет католицької церкви та 

утверджувала пріоритет Біблії, перекладеної на національну мову [140, с. 385-

391]. Унаслідок цих змін формується єдиний комунікативний простір та 

зароджується національна культура. Інакше кажучи, Гегель прагнув показати, 

яким чином знімається виразний дуалізм панівних і підвладних та реалізується 

свобода. 

Оптимістичні погляди Гегеля на особливості усвідомлення свободи 

германськими народами поділяють далеко не всі вчені. Приміром, сучасний 

німецький дослідник Дітер Лангевіше, розглядаючи процес формування єдиного 

культурного простору німців, постійно підкреслює глибокий розрив між 

федеративною та імперською, національною (елітарною) та народною, міською 

та сільською культурами [325]. Більш за те, вчений постійно наголошує, що 

навіть коли формувалася німецька національна культура, простонароддя 

тривалий час свідомо відмежовували від цього процесу. «На святі єдності нації 

“простонароддя” було небажане. Від “святкової нації”, для якої “народ” був 

культурною нормою, а не соціальним означенням, це простонароддя якомога 

далі утримувала вхідна плата й ціле військо розпорядників» [325, c. 76–77]. У 

результаті, у «формуванні нації село лишалося на далеких маргінезах. Більшою 

мірою селяни були залучені до цього процесу вже наприкінці ХІХ ст.» [325, 

c. 80], і то значною мірою, завдяки маніпулятивним стратегіям недемократичних 

(антипарламентських, антисемітських) за своєю суттю національних рухів. 

Інакше кажучи, йдеться про те, що реалізація запропонованої Гегелем свободи у 

світі германських народів була не стільки історичною закономірністю, скільки 

випадковістю, зумовленою певною політичною кон’юнктурою. 

Загалом, визнаючи правомірність висновків Лангевіше і щодо існування 

двох культурних просторів, і щодо причин їх поєднання в єдину національну 



104 

 

 

культуру, на наш погляд, варто звернути увагу на зауваження, зроблені Гегелем 

щодо слов’янських націй. Вони, на думку мислителя, в силу домінування 

землеробської культури не змогли подолати дуалізм «панства і хлопів». У 

землеробстві, як підкреслював Гегель, «головну роль відіграє діяльність 

природи; людська діловитість і суб'єктивна активність узагалі менш 

застосовуються при цій праці» [140, c. 392]. Тому в слов'ян повільніше і важче 

розвивалося почуття суб'єктивної самостійності, свідомість загального; відтак, 

вважав філософ, вони не могли стати причетними до зародження свободи, яка 

може реалізуватися в державі.  

Не вдаючись в аналіз роздумів Гегеля, відзначимо лише те, що близькі за 

змістом ідеї про наявність у премодерному та модерному суспільствах чіткої 

опозиції культурного простору села та міста на початку ХХ ст. висловив 

іспанський мислитель Хосе Ортега-і-Гассет. Аналізуючи особливості новітньої 

європейської історії, він, дистанціюючись від оціночних суджень, констатував 

факт народження маси, що розглядалася ним, як сукупність людей, котрі не 

несуть у собі ідейної цілісності. Людина ХІХ ст., на думку мислителя, вже не 

потребує об’єднання в соціальну групу, що утримується в цілісності завдяки 

світоглядній єдності та заради протистояння іншому. Модерний соціум, 

постаючи у вигляді маси, починає різко протистояти домодерним формам 

організації суспільного життя. 

Аналізуючи особливості домодерного європейського соціокультурного 

простору, Ортега-і-Гассет виявив, що анатичну суспліьну організацію не можна 

розглядати як спільноту (у термінології Макса Вебера та Фердинанда Тьоніса). 

Остання розпадається в той момент, коли відбувається оформлення міського 

простору. «Первісний поліс, – писав Х. Ортега-і-Гассет, – постав не як 

скупчення житлових будинків, а як місце громадських зборів, простір, 

призначений для виконування громадських функцій. Місто не постало, як хата 

чи domus, для захисту від негоди, для розмноження: воно призначене було не для 

особистих та родинних, а для громадських справ» [428]. Отже, місто формується 

як простір, що перевершує простір дому, «тобто гнізда первісних людей, це 
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абстрактніше і вище утворення, ніж родинний ойкос – вогнище. Це res publica, 

політея, що складається не з чоловіків і жінок, а з громадян» [428]. Іншими 

словами, формування міста починається в той момент, коли розривається зв'язок 

з природою, коли людина оформлює власний життєвий простір, що керується 

вже не природними, а суспільними законами. 

З прийняттям християнства, як зазначав Віктор Мельник, кожне 

середньовічне місто починає осмислюватися як «ікона» світу невидимого або як 

віддзеркалення образу Небесного Єрусалима з візії Іоанна Богослова з його 

бездоганною та священною «геометрією» [375, c. 20]. Утвердження цієї ідеї 

розпочинається у Візантії й ґрунтується на світоглядному тлі Одкровення Іоанна 

Богослова: «І я, Іоанн, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від 

Бога, що був приготований, як наречена, прикрашена для чоловіка свого. І почув 

я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме 

з ними! Вони будуть народом Його, і Сам Бог буде з ними…» (Об'явлення 

21:2,3). Не менше значення мала й старозавітна Книга Премудрості Соломона, де 

зустрічаємо наступні слова: «Ти сказав, щоб я побудував храм на святій горі 

Твоїй і вівтар у місті пробування Свого, за подобою святої скинії, яку Ти 

приготував від початку» (Книга Премудрості Соломона 9:8). Ці та інші біблійні 

свідчення відкривали можливість візантійському духовенству розглядати місто 

як місто Боже, що уособлює в собі всю повноту небесного порядку, який 

намагалися втілити в реальному житті.  

Будучи своєрідним «двійником» «Небесного Єрусалима», Візантія та її 

православна культура поставала в очах усіх посполитих народів та простого 

населення, як втілення космічного світопорядку [651, c. 9]. Важливим у цьому 

контексті є не те, що місто та його центральний храм символізували собою 

«Центр» – Священну гору (Рай), місце, де зустрічаються Небо і Земля та 

починається акт Творення. Таким чином, сакральний «центр» тлумачиться як 

щось «надзвичайно сакральне, територія абсолютної реальності» [651, c. 8–9]. 

Дорога, що веде до «Центру», – «важка дорога», вона сповнена небезпек, бо 

по суті своїй вона є переходом від мирського до сакрального; від ефемерного й 
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ілюзорного до реального й вічного; від смерті до життя; від людини до божества. 

Саме тому долучення мирського населення до сакрального, вічного світу 

передбачало розлогу та чітко сформовану обрядову практику, спрямовану на 

відтворення Божественного закону (космічного світопорядку).  

Орієнтація Русі на Візантію з характерними суто для неї «чистими» 

зразками християнського віровчення та канонічними зразками іконопису 

відбувається за часів Ярослава Мудрого. Дещо вороже ставлення до Царгорода, 

про що свідчить військовий похід у 1043 р. та призначення місцевого священика 

Іларіона митрополитом київським у 1051 р., тісно співвідносилися зі 

сподіваннями київського князя долучитися до запропонованої візантійськими 

богословами для Русі ієрархії влади, посівши в ній місце візантійського 

імператора [76; 86]. Втіленням цієї ідеї стало будівництво в Києві Собору Софії 

Премудрості Божої за зразком однойменного храму в Константинополі. 

Загальний сюжет архітектурної та іконописної композиції храму, символізуючи 

втілений Логос, тобто Христа, підкреслював єдність небесної та земної ієрархії, 

що знайшло відображення у православ’ї, котре офіційно оформилося після 

церковного розколу 1054 року. За твердженням Назара Козака, розміщений «на 

стінах західної частини головної нави собору портрет княжої сім’ї мав 

підпорядковуватися цій концептуальній іконографічній програмі» [275, c. 25]. 

Дійсно, традиційна для православних храмів композиція з ктиторським 

портретом, у Київському соборі мала власну специфіку, дещо відмінну від 

візантійської. Як відомо, у більшості православних храмів ктиторський портрет 

зі сценою даропринесення ніколи не розміщувався в центральній частині храму і 

завжди передбачав посередництво візантійського імператора. Це було зумовлено 

характерною для східнохристиянської традиції концепцією цезаропапізму. З 

одного боку, вона обґрунтовувала єдність державної та політичної влади, а з 

іншого – утверджувала думку про духовну єдність православних правителів з 

безумовною зверхністю візантійського василевса [275, c. 29]. Однак київські 

князі, запозичивши християнство східного зразка, не прийняли підданства 

візантійського імператора. Як свідчить соціальна структура Русі, законодавчо 
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зафіксована «Руською Правдою», вони не запровадили нічого подібного до 

цезаропапізму. Духовенство, яке прийшло на зміну волхвам, займало цілком 

незалежне від князя і, що важливо, привілейоване місце в соціумі. Самостійність 

держави з одного боку та церкви з іншого в цілому не суперечила 

загальнохристиянській концепції єдності небесної та земної ієрархії (цілком, до 

речі, згідно з римо-католицькою традицією). Це яскраво засвідчує київська 

фреска із зображенням Ярослава з «моделлю храму в руці, яка символізує 

княжий дар Христові». Привертає увагу в цьому відношенні те, що, всупереч 

іншим аналогічним зображенням, котрі «репрезентували ідею опіки над 

ктитором, яку він здобуває через свій дар, засвідчуючи визнання з його боку 

влади того, кому дар призначався», [275, c. 25]  посередником між Ярославом і 

Христом стає не візантійський імператор, а князь Володимир [275]. 

Розкриваючи своєрідність іконічності руського православного міста, не 

можна оминути увагою того, що навіть митрополит Іларіон у «Слові про закон і 

благодать», оспівуючи розбудову православної культури в Києві, звертався не до 

самого Христа, а до Володимира: «Отряси сон, взведи очі, і побачиш, якої тя 

честі Господь там сподобив і на землі не безпам’ятним залишив синам твоїм. 

Встань, побач чадо своє Георгія [Ярослава. – Уточ. О. Б.] [...] Побач того, хто 

прикрашає престол землі твоєї, і возрадуйся, і взвеселись. До того побач і 

благовірну невістку твою Ірину [Інґіґерд. – Уточ. О. Б.]. Побач онуків твоїх і 

правнуків, як живуть, як охороняє їх Господь, як благовір'я держать по преданію 

твоєму, як в святі церкви частять, як славлять Христа, як поклоняються Імені 

Його» [244]. Загалом у «Слові про закон і благодать» неодноразово проводиться 

думка про духовну спадковість, що йде від Ольги, Володимира та Ярослава. 

Вони не тільки посідають найвищий щабель в ієрархії земної влади, а й 

аналогічно голові родини і традиційному волхву символізують єдність небесної 

та земної ієрархії. 

Попри світоглядні рецепції старих язичницьких уявлень у світогляді 

освіченого руського населення, все ж немає підстав сумніватися в тому, що Київ 

та його центральний храм – Софія Київська, можна і варто розглядати як 
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відображення небесної ієрархії та геометрії. Адже, як свідчать археологічні 

розвідки ХІХ ст., Софія займала «центральну частину архітектурного ансамблю 

всього “міста Ярослава”. Півколом із заходу його оточували монастирі Георгія, 

Ірини та церква невідомої назви, рештки якої виявлені розкопками 1911 р. у 

північно-західному куті Софійського подвір'я. Навколо собору ще у XI ст. 

збудовані міцні кам'яні стіни, які охоплювали своєрідний дитинець митрополії в 

Ярославовому місті» [258]. 

За таким же принципом формувався й сакральний простір Київської 

держави, визначаючи іконічність стародавніх міст. Наприклад, головний храм 

Чернігова присвячується Христу (Спасо-Преображенський собор), що цілком 

відповідало претензії цього міста на значення столиці. У Переяславі центральний 

храм був освячений іменем архістратига Михаїла, провідника небесного війська, 

що обумовлювалося його оборонною місією на кордоні зі степом. У свою чергу 

в Києві, який, за влучним висловом українського філософа і культуролога 

Сергія Кримського, поставав як «мудра голова», храм було присвячено Софії 

Премудрості Божій [305, c. 102]. 

Простір поза містом – це простір природний і неоформлений, він постає у 

вигляді своєрідного «дикого поля» (Ортега-і-Гассет), яке й визначає життя 

сільської людини. Органічна включеність життя хлібороба в природне 

середовище зумовлює той внутрішній зв'язок, у результаті якого він «ще живе, 

як рослина. Його буття, коли він думає, почуває і бажає, зберігає ту дрімотну 

апатію, в якій живе рослина» [428]. Визначаючи простір поза містом або 

хліборобський культурний простір як своєрідне «відкрите поле», Х. Ортега-і-

Гассет прагнув підкреслити не стільки просторову, як культурну відмінність цих 

двох середовищ. Так, приміром, у праці «Безхребетна Іспанія» [427] мислитель 

суттєво уточнив зміст «селянської вдачі», яка характеризується відсутністю 

високого рівня громадської самосвідомості. Остання, як правило, властива 

меншинам, а тому сільський та міський культурний простори в концепції 

мислителя постають як якісні критерії народу, котрі визначають рівень його 

можливості жити відповідно до цивільних законів (а не звичаєвого права) та 
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керуючись певними чеснотами. При цьому вчений зауважив, що «хліборобський 

дух», який визначає аксіологічний зміст культурного простору села, часто 

проникає в міста, трансформує їхній культурний простір, перетворюючи їх на 

величезні адміністративно-територіальні одиниці із сільським способом життя. 

У цілому чітке розмежування сільського та міського культурного простору 

в працях Ортеги-і-Гассета здійснюється крізь призму ціннісних орієнтацій: 

місто, яке сформувалося в результаті бунту проти неоформленого «дикого поля», 

прагне панувати, в той час як село, будучи повністю підкореним природним 

стихіям, приречене підкорятися природі, державі, еліті. Селянин, що органічно 

включений у природний процес, не долучається до історичного процесу, 

натомість живе в закритому коловороті історії – від сівби до врожаю, ніколи не 

виходячи з вічного циклу рослинного життя. 

Відзначимо, що дослідження значення сільського культурного простору та 

«хліборобської вдачі» в європейському інтелектуальному дискурсі припадає 

переважно на ХІХ – поч. ХХ ст., тобто збігається з часом формування 

національних культур. Українська суспільно-гуманітарна думка системно 

досліджує цю проблематику лише в кін. ХХ – на поч. ХХІ ст. Це яскраво 

засвідчує відома праця Мирослава Поповича «Нариси з історії української 

культури», в якій мислитель одним із перших, аналізуючи особливості розвитку 

культури Київської Русі, підкреслив існування в ній чотирьох світів: світу села, 

світу міста, світу церкви та княжого світу [468]. Розкриваючи їх культурну 

особливості, Попович зосереджується на висвітленні своєрідності побутового 

життя слов’янського села, підкреслює умови взаємодії з княжим світом і 

повністю дистанціюється від висвітлення проблеми співвідношення між світом 

села та світом церкви. Іншими словами, вчений зосереджує свою увагу на ідеї 

підпорядкування сільського середовища князівській владі, повністю 

дистанціюючись при цьому від дослідження питання щодо можливості 

залучення сільського культурного простору до історичного процесу, котрий, як 

свідчить «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона, реалізувався 

завдяки прийняттю християнства [244]. 
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В цілому запропонований Поповичем підхід підкреслює його глибокий 

науковий такт, адже навіть оглядове звернення до проблеми християнізації 

руського сільського населення потребувало б глибокого її аналізу – як мінімум, 

особливостей його часопростору. Бо, як показав Ортега-і-Гассет, селянин-

хлібороб живе у просторово неоформленому та циклічно організованому світі, 

який, відповідно, буде різко протистояти ідеї християнської лінійної історії, що 

рухається до апокаліптичного завершення. Ця чужа та малозрозуміла хліборобу-

селянину ідея знайшла плідний ґрунт для власної реалізації у «створеному», 

«окультуреному» просторі міста, яке, на відміну від села, живе за власними, 

«вторинними», людськими законами, що часто суперечать природному процесу. 

Інакше кажучи, простір міста є, за твердженням Олександра Найдена, 

«контекстом, у якому елементи природи перебувають у залежному і підкореному 

волі людей стані» [400, c. 30]. 

На відміну від міста, де життя організовувала та оформлювала свідома 

меншість, життя селянина та його побут були повністю включені в незмінний 

природний цикл, відображений у специфіці організації родини, житла, 

поселення. Наше припущення цілком суголосне загальним висновкам Марка 

Косвена. У своїй відомій праці «Сімейна організація і патронімія» Косвен, 

вдавшись до глибокого аналізу соціальної організації слов’янських племен, 

дійшов висновку, що вона тривалий час була зумовлена кровними 

зв’язками [289, c. 133–140]. Дослідник доводить, що в основі сільських поселень 

лежали верві, тобто великі родинні групи, до яких з часом могли долучатися інші 

родинні об’єднання та частина мігруючого населення [289, c. 154]. У цілому 

первинні спільноти існували як сусідські громади, котрі прирівнювали себе до 

кровної спільноти, завдячуючи своїй єдності з землею, на якій спільно 

працювали і яка вважалася найголовнішою святинею [596, c. 23–30]. 

Формування надродинної сільської громади не зумовлювало нівеляції 

сформованого часопростору та відповідних йому архаїчних рис побутового 

життя [289, c. 154]. Результатом органічного включення та підпорядкованості 

життя хлібороба-селянина природному процесу стає принципово відмінний від 
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міського часопросторовий та аксіологічний тип культури. По-перше, хлібороб-

селянин, котрий живе як рослина в полі, повністю підпорядкований природному 

процесу. Його культурний простір постає у вигляді своєрідного відображення 

основних природних процесів, що визначають життя людини та спільноти. 

Зокрема, селянська хата постає своєрідним відображенням, з одного боку, всього 

поселення, а з іншого – усього того природного процесу, до якого включена і 

людина, і спільнота. На цій основі формується своєрідний світоглядний, або, за 

слушним зауваженням Найдена, міфологічний простір, що сакралізується та 

надає буттю софійності. Такий символіко-обрядовий культурний простір 

повністю підпорядкований циклічному природному процесу, який, у свою чергу, 

стає важливим чинником утвердження звичаїв та традицій, що стають ритуалами 

і повторюються відповідно до природного ходу речей. Зважаючи на це, 

культурний простір селянина в очах освіченого міського населення поставав у 

вигляді своєрідного «нормального примітиву» (Х. Ортега-і-Гассет), «рослина», 

або ж потенційна можливість культурного розвитку та громадянського життя. 

Адже, як зазначав Й. Гердер у праці «Мій подорожній журнал», «Україна стане 

новою Грецією. Гарне небо цього народу, його весела вдача, його музикальна 

натура, його родюча земля і т. д. колись прокинуться; з численних малих диких 

народів, якими також колись були греки, постане культурна нація» [143, c. 39]. 

Правомірність зроблених німецьким мислителем висновків сьогодні не 

викликає жодних сумнівів. Адже глибоко консервативний природо-

космологічний вимір життя українського селянина-хлібороба, що проходило в 

природному просторі родинного життя та підпорядковувалося природному 

циклу, не потребував ані індивідуалізму, ані свободи, які утверджувалися 

завдяки християнству в германському (європейському) світі [140, c. 392]. Крім 

того, «плідний ґрунт завжди тут був у достатній кількості, що виключало 

конкурентну боротьбу за розподіл земельних ресурсів» [198, c. 208] та сприяло 

утвердженню індивідуалізованих груп, які не потребують суспільної організації 

та, відповідно, оформленого культурного простору, що протистоїть природному 

процесу. 
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Суспільна ізоляція українських селян-хліборобів, яка традиційно 

вибудовувалася на тлі протиставлення «свій – чужий», стала одним із 

засадничих чинників збереження самобутньої культурної традиції, що 

неодноразово проявилося в історії нашого народу. Адже, як слушно зазначав 

Іван Лисяк-Рудницький, «трава може перетривати, коли буря валить дуби» [347, 

c. 15]. Разом з тим останнім часом ситуація починає кардинально змінюватися. 

Помітно зменшується значення сакралізованого хліборобського простору, 

спрощується його семантика. Життя українського селянина-хлібороба стає не 

стільки підпорядкованим природному процесу, скільки визначається прагненням 

подолати цю підкореність [84]. 

Звичайно, відновлення історичної пам’яті та формування національної 

культури тісно пов’язане з діяльністю освічених верств населення – культурною 

та політичною елітою. В драматичні часи державотворення еліта або 

інтелектуали мали можливість стати тим соціальним елементом, який визначав 

інтенції націєтворчого процесу та консолідував всі верстви населення. Проте 

соціогуманітарний дискурс має звернути увагу на відсепароване існування 

культурного простору села. На відміну від міського культурного простору, в 

якому панували цивільні закони, село розвивалося не всупереч, а в контексті 

природного процесу. Саме це визначило своєрідність його часопростору та 

особливості вдачі. Вона виступала тим головним чинником, який зумовлював 

антагоністичне протистояння міського і сільського культурного простору та 

виразну маргіналізацію останнього.  

 

2.1.2. Дім як соціокультурний феномен традиційної культури 

 

Попри кардинальні відмінності інтенцій життєвого світу та часопростору 

міського і сільського населення, все ж варто визнати, що життя кожної людини, 

незалежно від місця її проживання, професії, соціального статусу тощо, 

розпочинається і закінчується в домі. При цьому, зауважує М. Попович, «тільки 
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сьогодні дім – це насамперед приміщення, а для слов’янина тих часів дім – це 

нехитре господарство, все життя сім’ї, яка цей “дім” вела» [468, c. 24]. 

Аналогічна думка зустрічається в праці Бориса Рибакова «Язичництво 

давньої Русі», де дослідник приділяє окремий розділ висвітленню своєрідності та 

місця дому в житті слов’ян. Пильна увага, присвячена цій частині, зумовлена 

тим, що дім як «найдрібніша частка, неподільний атом давньоруського 

суспільства, був весь пронизаний магічно-заклинальною символікою, за 

допомогою якої сім'я кожного слов'янина прагнула забезпечити собі ситість і 

тепло, безпеку та здоров'я» [502, c. 460], а також, як підкреслює Тетяна Ців’ян, 

утворюючи самостійну замкнуту територію (обсяг) у просторі, сприймався як 

внутрішній простір, що протистоїть і захищає від світу зовнішнього [622, c. 74]. 

Із самого початку дім – у значенні «житло» – поставав головним символом 

захисту від небезпеки стихій, негоди та голоду. Відтак не буде перебільшенням 

стверджувати, що він виступав першим і головним оберегом кожної людини. 

Разом з тим дім – і як житло, і як сімейно-родинна спільнота – поставав як 

певний замкнутий простір, і то не лише просто своєрідною межею між 

зовнішнім та внутрішнім світом, а своєрідною «реплікою Всесвіту», його 

відображенням.  

В уявленні давніх українців, як і представників інших індоєвропейських 

народів, Всесвіт загалом поділявся на три частини – світ живих, інший світ 

(«інший дім» (митрополит Іларіон (Огієнко)), тобто світ мертвих (зазвичай, 

ішлося про родичів), і світ небесний, Божественний. Спираючись на праці 

митрополита Огієнка та Олени Осадчої, ми можемо дійти висновку, що й саме 

житло наших предків ще в дохристиянські часи мало в собі аналогічний поділ.  

Почнемо з того, що дім сам по собі був своєрідним храмом. Цей храм мав 

свій власний обрядовий простір, де був відображений світоглядний синкретизм, 

єдність трьох уже згаданих частин світу (тут доречно навести аналогію з 

поняттям «церква», під якою розуміється не лише храм, а й громада з кліром, що 

разом складають церковну спільноту). Мабуть, саме тому, коли добудовувалася 

хата, українці прагнули її відразу оздобити, сакралізувати або, як доречно 
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підкреслює О. Осадча, «охрамувати» – за допомогою ідолів, солярної символіки, 

пучків цілющого зілля тощо [430]. Відтак дім розглядався як перше і головне 

культове приміщення, як своєрідна «гора» (Мірча Еліаде), що забезпечує зв'язок 

світу людського та божественного.  

Світ же мертвих символізували в домі поріг і покуть. І. Огієнко згадує 

звичай стукати труною з покійником тричі об поріг, виносячи її з хати, аби 

небіжчик уже не повертався; під порогом також у давнину ховали покійників, 

але могли ховати й під покуттю (своєрідний зв’язок померлого з богами, 

зображення яких завжди в хаті перебували саме на покуті). У такий спосіб 

померлий, як зазначає І. Огієнко, ставав «охоронцем своєї родини, свого дому, 

…домовим божеством» [381, c. 126, 234]. 

Фактично дім у сакральному значенні цього слова теж можна розглядати, на 

наш погляд, як своєрідне Дерево Життя. Дім уособлював ідею сакральної єдності 

та спадковості поколінь – предків (у тому числі вже померлих), сучасників, а 

також потомків (у тому числі ще ненарожденних). З цим співвідноситься той 

факт, що в давнину в одній хаті, яка переходила у спадок до живих від померлих, 

жило по три, а то й чотири покоління однієї родини
1
[6]. Пам’ять про тих, хто 

відійшов у вічність, зберігалася у вигляді спогадів, поминальних обрядів, 

особистих речей, що переходили від батька до сина. Особливо промовистим є 

давній лицарський звичай, коли зброя (меч, а приблизно із середини XVI ст. – 

шабля) переходила від батька до сина, а син мав за цим звичаєм передати її вже 

своєму спадкоємцю. В аристократичних родинах зберігалися портрети предків, а 

з появою фотографії ця традиція пішла в широкі народні маси.  

Формування сакрального простору дому розпочиналося з його 

територіального визначення, яке відбулося завдяки огорожі. Відомий 

український етнограф і антрополог Федір Вовк звертав увагу на те, що огорожа 

була предметом «особливої старанності українських господарів», а її відсутність 

була ознакою «останньої розпусти та недбальства у господарстві» [128, c. 114]. 

Домовиті господарі свою хату та цілий комплекс господарських приміщень 

                                                 
1
 Звичай цей і досі подекуди зберігається в українських селах. 
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обводили по колу огорожею, яка відзначалася регіональними особливостями. На 

півдні Україні, де бракує лісів, ставили огорожу з очерету. Гуцули (а інколи й 

волиняни) робили її з «горизонтально покладених довгих жердин», бойки 

робили частокіл із жердин, які вбивали в ґрунт або вертикально, або під кутом 

[128, c. 114]. 

Кругова огорожа дому і двору, символізуючи солярний знак, сама по собі 

вже була оберегом, захищаючи родину від проникнення злих сил [502, c. 465]. 

Вона мала також символічне значення як межа між «своїм» і «чужим» світами. У 

такий спосіб, зазначає Мирослав Попович, родина ніби захищала світ свого 

життя, дім як «обгороджене місце освоєного сім’єю світу, де свої почували себе 

надійно, якщо все було зроблено правильно: і місце, й час вибрані щасливо, і 

дерево не заборонене звичаєм, і відповідну жертву принесено під час кладки 

першого вінця, – отже, дотримано всіх необхідних ритуалів» [468, c. 24–25]. 

Як ілюстрацію до наведених вище положень варто долучити й фрагменти з 

хронік, де оповідається про навалу навій (упирів) на Полоцьке князівство та сам 

Полоцьк. Зокрема, як свідчить літопис, «У рік 6600 [1092]. Предивне було чудо в 

Полоцьку. У навожденні [диявольському], серед ночі був тупіт, стогнало 

опівночі, бігали, як люди, біси по вулиці. Якщо хто виходив із дому, хотячи 

подивитись, то його відразу невидимо вражали біси. І од того [люди] вмирали, і 

не сміли вони виходити із домів (Виділено мною. – О. Б.) Потім же стали [біси] 

вдень з’являтися на конях, але не було видно їх самих, а [було] видно коней їхніх 

копита. І так уражали вони людей у Полоцьку і його область. Тому й говорили 

люди: мертвяки б’ють полочан. А з’явисько це почалося із [города] 

Друцька» [350, c. 130].   

Літописна згадка про появу навій у Полоцьку привернула увагу Б. Рибакова, 

який, аналізуючи своєрідність цієї події, вважає, що вона дана як «передвістя 

цілого ряду нещасть і негараздів по всій Русі: злі сили заподіяли посуху лісу і 

болота… < > половці напали на Русь; “В сі ж часи багато людей повмирало від 

різних хвороб”, за зиму в Києві померло 7000 осіб» [502, c. 462]. 
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Цікавою в контексті нашого дослідження є й згадана Рибаковим мініатюра, 

присвячена безчинствам навій у Полоцьку із Радзивилівського літопису. Там, 

усупереч «змісту тексту про невидимість злих духів, художник зобразив 

потворних чудовиськ, що скачуть верхи по вулиці Полоцька. Городяни 

замикають будинки, закривають віконниці» [502, c. 462]. Ця літописна мініатюра 

може слугувати прямим свідченням не тільки запозичення язичницьких уявлень 

у християнський світогляд, а й використання сформованих язичницьким 

світоглядом образів у християнському іконописі, зокрема образах «Страшного 

суду», «Нехрещених дітей» чи «Мученика Микити» [216, c. 286–289]. 

Аналізуючи літописну згадку про навій у Полоцьку, «дослідники, – 

зауважує Б. Рибаков, – говорять про культ навій як про культ предків, але від 

цього слід застерегти, так як предки – це свої, рідні мерці, незмінно дружні, діди, 

що допомагають своїм онукам і правнукам. Навії ж – це чужі, чужинні мерці, 

душі ворогів і недоброзичливців, душі людей, яких за щось покарали сили 

природи (душі утоплеників, з'їдених вовками, «з дерева впавших», убитих 

блискавкою і т. п.)» [502, c. 462–463]. Інакше кажучи, навії – це упирі, 

надзвичайно небезпечні для людей. Вони можуть напасти на людину скрізь – у 

лісі, в гаю, у полі, у річці, біля водойми тощо. Ця думка, зазначає Б. Рибаков, 

обумовлена давнім анімістичним та дуалістичним переконанням щодо 

«повсюдності розсіяного в природі зла», якому не може протистояти навіть 

«сила всемогутнього християнського бога» [502, c. 464]. 

Попри тотальне розпорошення зла у світі, середньовічна руська людина, 

пише Борис Рибаков, не була абсолютно беззахисною. В той час коли по вулицях 

Полоцька помчали на невидимих конях полчища навій-вампірів, які завдавали 

полочанам смертельних ударів, люди поховалися у своїх домах. Дім був тією 

фортецею, до якої не могли підступитися навії. Вони могли розправитися тільки 

з тими цікавими, які покидали свою фортецю, «вилазили з хоромини» [502, 

c. 464]. 

З огляду на те, що дім у середньовічній Русі розглядається як своєрідний 

оберіг від злих духів, логічно постає питання про те, що або хто захищає людину 
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в домі. Першим, що привертає нашу увагу, є традиційна кругова огорожа 

навколо дому, яка виступає головним оберегом дому. Кругова огорожа, 

символізуючи собою солярний знак, формує обмежений світ родини та захищає 

його від проникнення злих сил. У свою чергу, ворота і хвіртка, які могли бути 

відкритими, щоб захистити від проникнення злих сил, часто прикрашалися 

різними зображеннями жіночого божества (Берегині), а також солярними 

знаками [502, c. 465]. 

Виявлене археологічними та етнографічними розвідками домінування 

солярної символіки в домі дає всі підстави стверджувати, що дім у світогляді 

слов’янського люду розглядався як зразок просторової організації. Адже дім для 

людини поставав своєрідною універсальною точкою відліку в просторі, 

причому, як слушно зазначає відомий етнограф Альберт Байбурін, «простір поза 

домом став оцінюватися як упорядкований (за іншими правилами) саме завдяки 

існуванню дому. Інакше кажучи, дім додав світу просторовий сенс, зміцнивши 

тим самим свій статус найбільш організованої його частини» [9, c. 10]. Дім, 

огороджений по колу, символізував точку дотику земного і небесного, конечного 

та безкінечного, «відділив людину від космосу, виріс між ними і в зв'язку з цим 

придбав характерні риси медитаційного комплексу» [36, c. 11]. Бо, як зазначає 

Тетяна Ців’ян, з одного боку, «дім належить людині, уособлюючи речовий світ 

людини. З іншого боку, будинок пов'язує людину із зовнішнім світом, будучи в 

певному сенсі реплікою зовнішнього світу, зменшеною до розмірів людини» 

[622, c. 65]. Тобто, дім – це середовище співіснування людини та всесвіту, що, у 

свою чергу, породжує таку велику кількість різних космічних знаків у 

оздобленні житла. У даному контексті варто згадати не тільки солярні знаки, 

якими прикрашали будівлю, але і дерево життя, яким господині розписували піч. 

Адже саме інтегральний «образ дерева (“світове дерево”, “шаманське дерево”, 

arbor inversa та інші локальні варіанти) служив втіленням концепції будови 

всесвіту» [612, c. 9]. 

Відтворення образу всесвіту в домі, на думку А. Байбуріна, відбувалося 

несвідомо [36, c. 10]. Однак, на наш погляд, прийняття цієї точки зору є далеко 
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не правомірним, як мінімум, зважаючи на те, що структура слов’янського дому 

завжди відтворює структуру поселення, яке, у свою чергу, відтворює структуру 

світобудови, в центрі котрої знаходиться велике вогнище. Наше припущення 

підтверджує також і специфіка української обрядовості, яка завжди починалася 

(або закінчувалася) вдома. На відміну від групових обрядів, які проводив 

спочатку волхв, а потім священик (батюшка), домашні обряди завжди 

здійснював голова родини – батько [381, c. 124]. 

Цікавим у даному контексті є зауваження Тетяни Ців’ян про те, що саме зі 

своєрідності слов’янського розуміння дому сформувалася опозиція 

внутрішнього та зовнішнього. «Оскільки дім утворює самостійну замкнуту 

територію (обсяг) у просторі, він починає сприйматися сам як внутрішній 

простір. На лексичному рівні це відбивається, зокрема, в тому, що опозиція 

всередині/зовні замінюється опозицією дім/зовні» [622, c. 74]. Натомсть «зовні» 

розшифровується як ліс, поле, вода, гора, місця скупчення народу (базар, 

площа), тобто як лексеми, що мають особливу семантичну функцію в організації 

фольклорного простору. Поряд з іншим, на думку дослідника, згадана нами 

опозиція внутрішнього та зовнішнього, яка сформувалася на світоглядному тлі 

тлумачення місця і ролі дому в слов’янському світогляді, згодом почала 

виявлятися через опозицію «свій/чужий». Це яскраво виявилося у ставленні 

слов’янського населення до шлюбів із представниками іншої культури, іншого 

світу, іншого дому. Воно обумовлене тим, що від самого початку слово «дім» 

було пов’язане не стільки з певним родинним простором, скільки із суспільно-

родовою організацією, а відтак, як уже згадувалося вище, означало сім’ю, 

родину [36, c. 12]. 

З огляду на те, що дім в українській культурі розглядався, з одного боку, як 

«своєрідна репліка Всесвіту», а з іншого – як оберіг від зла, велике значення 

приділялося початку його будівництва. Провідну роль тут відігравав процес 

вибору місця для дому. За свідченням А. Байбуріна, будувати хату заборонялося 

там, де раніше була дорога або ж стояла лазня, на спірній ділянці землі; там, де 

були знайдені людські кістки, де вовк чи ведмідь «обклав і зарізав буйну 
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скотину», де хто-небудь поранив сокирою, ножем, косою або серпом руку чи 

ногу до крові, де перекинувся віз тощо [36, c. 35]. Тобто, щоразу, коли мова йде 

про заборону будувати, згадується все, що пов’язане зі смертю або наближенням 

до неї. Здавалося б, єдиним винятком із цього правила має бути дорога. Однак 

такі висновки були б занадто передчасні, оскільки дороги, перехрестя доріг і, що 

важливо, занедбані й лісові дороги завжди пов'язувалися з перебуванням 

нечистої сили і комплексом уявлень про смерть. Це, ймовірно, зумовлено тим, 

що тривалий час покійників хоронили на роздоріжжі, відправляючи їх у дорогу 

до «іншого дому» [381, c. 124]. Ця традиція експлікується в сучасному 

фразеологізмі «провести покійника в останню дорогу». 

У процесі аналізу особливостей змісту та функціонального значення дому у 

слов’янському світогляді привертає увагу кореляція образу дороги з деревом і, 

зокрема, поширеним у домашній тематиці деревом життя. Таке амбівалентне 

ставлення до цих символів зумовлене вже згаданими нами особливостями 

бачення ролі померлих – рідних та чужих, померлих природною та неприродною 

смертю. З огляду на це, зображення дерева життя, здебільшого на дерев’яних 

слов’янських спорудах, мало глибокий символічний зміст – дерево життя 

виступало своєрідною дорогою чи, якщо бути більш точним, містком між світом 

земним та світом небесним. Воно розглядалося, відзначає український етнолог 

Ігор Пошивайло, як «єдність трьох планів буття: горішнього (небо), проміжного 

(земля) і долішнього (хаос, світові води, підземний світ), що здійснювалася, 

згідно з ранніми традиціями українського символізму, за допомогою архетипу 

світового дерева – Дерева Життя (вершечок – стовбур – коріння, вазон), яке, 

здебільшого, має охоронця – птаха (символ світової душі)» [473]. 

Провідне значення в сакральному просторі язичника належало покуті, яку 

інколи називали «дідом», «предками», «домовиками» [502, c. 236]. Тут 

розміщували родинних богів – кам’яні та дерев’яні ідоли. Показово, що до 

нашого часу дійшла лише невелика частина саме кам’яних «ідольчиків», які, на 

думку Бориса Рибакова, складали невеликий відсоток слов’янських домашніх 

ідолів загалом. Основна маса общинних та домашніх ідолів була виготовлена з 
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дерева, що зумовлено не стільки дефіцитом каменю як матеріалу, скільки 

глибоко символічним змістом – «в цьому випадку відбувалося як би подвоєння 

божественної сили – дерево, як таке, як частина рослинного світу, і зображення 

божества, що повинно дарувати людям благополуччя» [502, c. 237]. З огляду на 

те, що покуть – це місце добрих предків, тут садовили найпочеснішого гостя та 

наречених під час весілля. Тут же проводив родинні обряди голова родини, а 

іноді священик.  

Поширення християнства призвело до того, що замість язичницьких «дідів» 

на покуті почали розміщувати християнські ікони. Однак навіть позірне 

звернення до покуті виявляє її глибоко язичницький зміст, який проявляється в 

оздобленні образів рушниками з язичницькою символікою, зберіганням зілля, 

води, свічок тощо.  

Загалом щоразу, коли мова заходить про своєрідність українського 

побутового життя, привертає увагу той символічно-захисний зміст, який вклався 

у всі господарчі речі. За невеликим винятком (кочерги, порога, відер, діжок 

тощо, захисний зміст яких на сьогодні втрачений), усі речі в домі мали захисне 

значення, яке відображалося або ж у специфіці їх розпису, або ж, як, наприклад, 

у випадку діжок чи відер, у специфіці їх тлумачення (круглі речі не потребували 

додаткової захисної символіки). 

Отже, у давньому слов’янському світогляді слово «дім» означало життєвий 

світ родини. Це поняття тлумачилося надзвичайно широко – його складовими 

були не тільки мертві, живі та ненародженні члени родини, а й те просторове 

середовище, яке займала ця родина [70]. Ця просторово-часова єдність поколінь, 

яка виявлялася у специфічній символіці побудови та оздоблення дому, поставала 

своєрідним оберегом людини, який захищав її від злих духів.  

Культ дому та сакралізація його простору на теренах України були 

поширені не тільки тому, що це було місце захисту від природних стихій чи 

голоду, а й тому, що дім виступав «своєрідною реплікою Всесвіту» (М. Еліаде). 

Тим самим відображався встановлений одвіку світопорядок, який регулював не 

тільки життя окремої людини, а й «всі відносини у всесвіті» [651, c. 5]. 
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Відображення міфологічного мислення в культі дому виразно проявлялося в 

розлогій обереговій символіці, яка пронизувала весь простір української хати й 

була присутня у великій кількості культових дій, спрямованих на те, аби 

підкреслити гармонію світобудови та захистити родину від зовнішнього хаосу. 

Це зумовлювало постійне відтворення особливостей побутового життя та 

одвічних ритуалів предків, завдяки яким, як вірили українці, зберігалися світова 

гармонія та впорядковане життя родини.  

Українські селяни аж до початку ХХ ст. жили патріархальним життям. 

Родини, котрі складалися з кількох сімейств двох, трьох, а то й чотирьох 

поколінь, мешкали, зазвичай, під одним дахом. Керував родиною найстарший 

член родини, який виконував роль старійшини роду. Звичайно, бували випадки, 

коли нове подружжя жило в окремій хаті. Але вона добудовувалася від спільних 

для родинного дому сіней. Однак родинними справами в цьому випадку й надалі 

продовжував керувати старший член родини. Коли родина розросталася так, що 

під одним дахом жити було неможливо, та чи інша сім’я будувала власне житло, 

котре, у свою чергу, могло перетворитися на ще одне родове гніздо.  

Звісно, з часом традиція жити під спільним дахом почала занепадати, однак 

її залишки подекуди прослідковуються й сьогодні у віддалених селах, значна 

частина яких сформовані з однієї або кількох родинних груп із чітко виявленим 

пієтетом перед старшими членами родини – батьками. Ця особливість 

українського народного життя, на наш погляд, має давнє слов’янське 

походження. Бо, як зазначає Олександр Афанасьєв (1826 – 1871), спираючись на 

письмові свідчення Нестора Літописця, ще слов’яни «жили родами; кожен рід на 

своєму місці – відособлено, ізольовано. Окремий рід постає у вигляді співжиття 

разом декількох сімей, пов'язаних кровними узами і владою єдиного 

засновника… Хата, – зазначається в тексті, – у них завжди чорна, закопчена від 

диму (тобто курна); вранці і ввечері, коли топиться піч, вона наповнюється 

димом. Кругом хати стоять лавки, а в середині або в стороні – кам'яний поміст, 

на якому розкладається вогонь. Над цим помостом або вогнищем висить котел, в 

якому готується для всього сімейства загальна їжа» [31]. 
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Доцільність екстраполяції зауваги О. Афанасьєва на український ґрунт 

підкреслює опис бойківської хати Іваном Франком. «Кімната, – пише він, – хоча 

й доволі простора, влаштована дуже негігієнічно, має здебільшого низьку стелю, 

малі нерухомі віконця (ще в XVIII столітті всі вони були без скляних шибок, а 

тільки обтягнуті міхурами), і піч без комина, тож дим іде прямо на кімнату, 

наповнює її всю під час кожного палення, особливо верхню частину, приблизно 

в рівень з ростом людини (міряючи знизу). Внаслідок цього стіни, починаючи з 

висоти, зовсім чорні та вкриті сажею; нижня частина також не тинькована… 

законопачені щілини між погано припасованими обаполами є надійним 

пристановищем для блошиць і всілякої іншої нечисті, знає кожний, хто 

змушений був переночувати в такій кімнаті одну ніч» [611]. Про поширеність 

насамперед серед бідних гуцулів курних хат на початку ХІХ ст. писав у 

1899 році етнограф, дійсний член НТШ Володимир Шухевич [143, c. 112]. А 

український мистецтвознавець і етнограф Станіслав Смолінський стверджує, що 

на Бойківщині курні хати були поширеними навіть у кінці ХХ ст. [534]. 

Не вдаючись у детальний етнографічний аналіз української народної 

архітектури різних історичних періодів, відзначимо, що саме традиції курної 

слов’янської хати лягли в основу народного світогляду та його домашніх 

традицій, обрядів та звичаїв. Адже попри всі зміни, які відбувалися в народній 

архітектурі, піч завжди залишалася символом родинного вогнища. Це уявлення 

сформувалося в ранньому слов’янському світогляді завдяки вогню курної печі – 

дим, спричинений вогнищем, розходився по всьому приміщенні, прокопчував 

усю будівлю, тим самим сакралізуючи її та перетворюючи на своєрідне культове 

приміщення чи навіть капище. Більш того, за припущенням Афанасьєва, слова 

«дим» і «дім» етимологічно пов’язані між собою, оскільки «дим» не тільки в 

Нестора, але й у деяких провінційних говірках вживається в значенні будинку, 

житла [31]. Додамо від себе, що в переписних документах часів Великого 

князівства Литовського і Речі Посполитої, так званих «люстраціях», це ж саме 

слово вживається в значенні одноосібного господарства, що підлягає 

оподаткуванню. 
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Вшанування печі, яка була матеріальною частиною культу домашнього 

вогнища, в слов’янському та, відповідно, українському світогляді було 

зумовлене кількома обставинами.  

По-перше, дім, як уже зазначалося, завжди відображав загальні властивості 

світобудови, центром якої, в уявленні слов’ян, було сонце. Воно розглядалося як 

символ світла, тепла та гармонії – сонячний коловорот визначав життєвий цикл 

українців-хліборобів, забезпечуючи тим самим не тільки добробут, а й життя 

родини. Подібне сонцю символічне значення отримала й піч – вона так само 

була символом гармонії та оберегом життя. А тому в загальному інтер’єрі дому її 

завжди розміщували так, щоб вона була повернута до входу, тобто до людини, 

що заходить до хати – так само, як сонце дивиться на людину у світлу днину. 

Крім того, піч у холодні та темні зимові дні (період хаосу, який у цей час 

втілювала зла Мара, перешкоджаючи Коляді народити сонце) забезпечувала 

родину теплом, тим самим підсилюючи внутрішню гармонію світобудови (хоча 

б на рівні родини), передбачаючи тим самим її відродження в природі з 

приходом весни. 

По-друге, у вшануванні печі, яка була своєрідним матеріальним проявом 

культу домашнього вогнища, виразно проглядається вплив індоєвропейського 

ведичного культу Агні (вогню). Агні, як доводив Дмитро Овсянико-

Куликовський, був тим вічно існуючим божеством, що утримує єдність 

світобудови – світу богів, світу людей, світу померлих предків, забезпечуючи 

тим самим вічність життя роду [419, c. 193]. Така особливість культу печі 

виразно проявляється у своєрідності її розписів. Зокрема, в Україні, незважаючи 

на використання курних печей, жінки постійно підмазували (білили) їх, а перед 

великими святами, які частіше за все пов’язувалися з коловоротом сонця, 

розписували візерунками. В розписах печі домінували різні типи вазонів, гілки 

дерев та квітів, часто зустрічаються ялинки та розети [34, c. 12–14]. Показово, 

що всі згадані символи – це аналоги дерева життя; його фізичні властивості були 

такі ж, як і у вогню, – народження, досягнення апогею розвитку та сили, а згодом 

згасання. Це й зумовило іманентне включення в його символічний контекст 
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солярних властивостей і, зокрема, ідеї потенції постійного відродження. Образ 

безсмертя, який сформувався на тлі солярного коловороту, підкреслювали й 

наявні в окремих частинах багатокомпозиційних розписів печі меандри.  

Рецепцією віри у вічне життя (яке у Всесвіті актуалізує сонце, а в домі – 

вогонь) у розписах печі стала солярна символіка – кола, свастики та зображення 

птахів. Особливе ж значення посідали півники – символи домашнього вогнища 

та жертовного вогню, що був своєрідною формоутворюючою ланкою між світом 

людським та божественним; волхвом, який забезпечує єдність світів завдяки 

жертвопринесенням, котрі боги можуть отримати тільки завдяки вогню. Крім 

того, півень у господі розглядався як провісник сонця і життя, адже саме він 

відганяє від дому всю нечисть у темну пору (час хаосу). Тому він трактувався як 

своєрідний живий оберіг усього господарства родини, її дому. Аналогічну роль 

відігравали півники в розписах печі. Вони символізували божественний вогонь і 

вважалися одним із головних оберегів оселі. Солярна символіка півника 

зумовила й місце його розміщення – верхня частина головної композиції розпису 

печі. 

Підкреслюючи особливе символічне значення печі, яка в сакральному 

просторі української хати була символом вогню та безсмертя, не можна оминути 

увагою зауваження Олександра Найдена про те, що композиційно весь розпис 

хати хоча й існував самостійно, однак завжди спрямовується до печі [399, c. 48] 

– божества, що облаштовує житло та забезпечує безсмертя. Останнє в межах 

позбавленого ідеї історизму синкретичного світогляду реалізується крізь призму 

онтологічної єдності світу богів, людей та світу померлих, яка, очевидно, 

утримується ритуальним вогнем. Ймовірно, саме тому із піччю як символом 

священного вогню пов’язувалася й значна кількість обрядових дій. У даному 

контексті можна згадати і дівчину, що мала сором’язливо колупати піч під час 

сватання; і свято весілля свічки чи одруження комина, яке відбувалося восени з 

метою підсилити силу сонячної енергії та втримати гармонію світу; і заговори та 

замовляння різних недуг, які робили жінки виключно у «бабському кутку», 

тобто за піччю.  
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Попри те що піч, середовище навколо якої називалося «бабським кутком», 

була головною святинею дому, на наш погляд, усе ж немає підстав говорити про 

домінування жіночої символіки в сакральному просторі українського дому. 

Адже її культ обумовлений тісним зв’язком з пенатом – вогонь сакралізує 

простір дому, наповнює теплом, гармонією та добробутом, приходячи при цьому 

у світ людини через посередництво печі [Див.: 31; 93]. 

О. Найден вважає, що культ печі сформувався на тлі давнього 

міфологічного уявлення про «господиню вогню», «матір-вогонь», яке тривалий 

час зберігалося як пережиток «традицій материнсько-родинного ладу», 

незважаючи на часи панування патріархату [399, c. 51]. Про це, відзначає 

дослідник, свідчать і археологічні відомості, зокрема «невеликі жіночі фігурки, 

знайдені поблизу вогнищ при розкопках поселень трипільської культури і в 

інших місцях». Ці фігурки, на його думку, були жіночим уособленням вогнища й 

поставали своєрідними «господинями вогнищ», персоніфікуючи в собі 

зосередження життя родинної групи. 

Більш правомірним, на наш погляд, є твердження Володимира  Проппа про 

те, що культ домашнього вогню з’явився разом з осілістю й, зокрема, з появою 

культу предків, похованих під вогнищем [483, c. 222]. У цілому поділяючи цю 

думку, все ж, на наш погляд, варто пам’ятати, що культ вогню як безособового 

світового першопочатку був притаманний практично всім первісним культурам. 

Більше того, зважаючи на загальну інтенцію міфологічного мислення на 

встановлення світової гармонії з одного боку та підкреслену Афанасьєвим назву 

голови родини – «огнищанин» [31] – з іншого, є всі підстави вважати, що вогонь 

у слов’янській міфології виступав чоловічим початком, який актуалізувався 

через посередництво печі, котра була уособленням жіночого початку. На наш 

погляд, саме це зумовлює таку чільну увагу жінки до печі, яка забезпечувала 

життя, добробут та щастя, актуалізуючи свої оберегові властивості тільки в 

єдності з вогнем – чоловічим початком. 

Наше припущення щодо уособлення чоловічого початку в домашньому 

вогнищі цілком суголосне і з язичницькими уявленнями щодо початку 
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формування Всесвіту. Про це свідчить не лише відома слов’янська приказка 

«Цар Вогонь та цариця Вода світ сотворили!», але й одне з найбільших свят – 

Купало. Назва «купало», на думку Бориса Рибакова, походить від слова «куп» 

(«вкупі»), яке означало «разом» [503, c. 285–286]. Це свято збігалося з літнім 

сонцестоянням і символізувало вічний коловорот життя та смерті, нерозривну 

єдність Купала та Марени (Морани). Ідея ця реалізувалася завдяки двом 

опудалам, прикрашеним стрічками та вінками, – Купалу та Марені, навколо яких 

водили хороводи [368, c. 117]. Ці опудала уособлювали в собі вогонь, як 

безособовий духовний початок світобудови, та воду – мертву матерію, яка, 

однак, не мала негативного наповнення. Мертва вода у світогляді українського 

народу мала здатність зцілювати тіло. На цьому світоглядному тлі сформувалося 

уявлення не тільки про цілющі властивості трав, зібраних у ніч на Купала, а й 

оберегову силу вогню та води, які очищали душу й тіло людини, захищаючи її 

від усього лихого, продовжуючи тим самим не лише її життя, а й життя всього 

роду. 

Підкреслюючи єдність вогню та води, яка уособлювала в собі не тільки 

нерозривну єдність небесного та земного світів, а й чоловічого та жіночого начал 

у світі, все ж не варто ігнорувати зауважень Олександра Афанасьєва про те, що 

вода (на відміну від вогню, який може позначати або ж чоловічий, або ж 

безособовий духовний початок світобудови) могла персоніфікуватися і як 

чоловіче, і як жіноче начало. В першому випадку, визнаючи Небо і Землю 

подружжям, первісні племена в дощі, що падав з повітряних висот на поля й 

ниви, мусили вбачати чоловіче сім’я, що його виливає небесний бог на свою 

подругу; приймаючи це сім’я, запліднюючись ним, Земля вагітніє, народжує зі 

своїх надр багаті, розкішні плоди [30, с. 135]. В другому, – як зазначає 

Афанасьєв, давні люди розглядали грозу як «шлюбний союз бога-громовика з 

хмарною дощоносною дівою, а в цьому союзі – джерело земних врожаїв [30, 

с. 179]. І далі: «…народ ставив біля князя (царя) Вогня княгиню (царицю) Воду; 

перший – символ небесного полум’я (блискавки), друга – дощу» [30, с. 179–180].  
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Така єдність води з вогнем трактувалася як символ зародження родинного 

вогнища. Від вод небесних слов’янами приписувалося й походження вод 

земних [30, с. 168] – себто рік, озер, джерел тощо. Цікавими в цьому сенсі 

виглядають широко відомі сьогодні археологічні свідчення щодо специфіки 

слов’янських поселень – вони частіше за все зосереджувалися на мисах або ж 

відкритих берегах річок чи інших водоймищ. При всьому явному прагматизмі 

такого вибору місця поселення, коли близькість водоймища гарантувала 

наявність водного резервуара, джерела харчування і засобу комунікації 

водночас, наші далекі предки цілком могли вбачати в цьому космогонічну й 

оберегову складову. Зазначимо, однак, що селитися біля води – це не була суто 

слов’янська тенденція, вона зустрічається серед усіх народів.  

Відображення основних рис світобудови в сакральному просторі 

української хати зумовлювало й своєрідність ставлення людини до води. З 

одного боку, вода розглядалася як життєдайна сила, що має очисні властивості 

та не тільки оберігає життя, а й захищає людину і всю родину від різної нечисті 

та бруду помислів. Однак, з іншого боку, та ж сама її властивість зумовила 

досить обережне ставлення до води. Діжку з водою ставили не в хаті, а в сінях, 

щоб вона не увібрала в себе лихих думок, які могли промайнути у членів родини 

та отруїти добробут родини. 

Неоднозначна природа води, яка, маючи очисні властивості, могла 

слугувати як на користь людині, очищуючи її тіло та душу, так і зашкоджувати, 

передаючи хвороби та закляття, сприяла тому, що воду тривалий час 

заборонялося тримати не тільки в житлових приміщеннях, а й у самому дворі. 

Ймовірно, в давнину в побуті та обрядах використовували воду з водоймищ, біля 

яких розміщувалося родове поселення, і лише згодом виникли криниці. Останні, 

як зауважує О. Афанасьєв, були символами води небесної, тому вода в них мала 

особливу здатність наділяти людину життєдайною силою, змивати гріхи та 

очищати від лихих помислів. Щоб ніхто ззовні не міг зіпсувати цілющі 

властивості криничної води, українці біля криниць завжди висаджували кущі 

калини – символ вогню. Калина захищала й очищала воду не тільки від злих 
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очей, а й від нечистих помислів. Після прийняття християнства біля колодязів 

стали розміщувати ще й образи святого цілителя Пантелеймона – його вважали 

охоронцем водоймищ. 

Підкреслена нами загальна інтенція міфологічного мислення на відтворення 

світобудови в домі та досягнення безсмертя виразно проглядається не тільки в 

культі вогню чи води, але й у символічній сакралізації кутів оселі. Зокрема, в 

одному з двох кутів (частіше лівому), розташованих біля дверей хати, 

розміщувалася піч, навпроти неї (як правило, в правому кутку) – мисник. Він 

також мав важливе значення як оберіг. По-перше, в ньому зберігався як 

культовий, так і побутовий посуд. На теренах України він завжди мав круглу 

форму та розглядався як солярний знак, що оберігає людину від хаосу, оскільки 

зосереджена тут їжа є запорукою життя. Миски в миснику мали завжди бути 

чистими. Вони були символом гармонії та порядку в родині, причому без 

виявлення родинної ієрархії – в давнину український простолюд, рядове 

козацтво і навіть дрібна шляхта їли зі спільної миски, однак індивідуальними 

ложками. Спільними для всіх членів родини були й страви. Обід готували у печі 

та подавали у круглому посуді, місцем зберігання якого був мисник. 

Розміщувався він у правому (небесному – світ богів) кутку хати і символізував 

собою дар божий – хліб насущний, який забезпечував життя, що реалізувалося в 

родинному колі через батька-«волхва», який завжди першим розпочинав обідню 

трапезу. 

Особлива роль батька в народній традиції підкреслювалася і його місцем за 

обіднім столом – батько завжди сідав у східному кутку хати. Цей куток мав 

особливе значення, оскільки був своєрідною точкою відліку: схід – це початок 

сонячного коловороту, а відтак і світової гармонії та порядку, відтворення яких у 

мікрокосмі родини забезпечувалося завдяки патріархальній владі батька, 

огнищанина, наділеного властивостями сонця. Саме завдяки цьому він отримав 

право керувати родиною та здійснювати ритуальні дії, спрямовані на підтримку 

гармонії в домі.  
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Лівий кут від входу, і паралельний до покуті, займала піч – символ 

пасивного матеріального початку. Його життєдайна сила проявлялася, з одного 

боку, у єдності з домашнім пічним вогнем, а з іншого – з покуттю, у кожному 

випадку символізуючи єдність жіночого і чоловічого початків. Піч розглядалася 

як оберіг життя, народження, родинного затишку та роду в цілому. Одразу за 

піччю розміщували колиску як символ народження та безсмертя роду. Показово, 

що колиску, зроблену частіше за все також із дерева (вона могла бути плетена 

або ж виготовлена з прямокутних дошок), не знімали навіть тоді, коли в домі не 

було немовляти. У цей час тут розміщували ляльку-мотанку, яка, за 

переконанням язичників, мала ті ж самі властивості, що й немовлята, – була 

втіленням нового життя, тим самим символізуючи безсмертя роду. Ця 

особливість символіки виявлялася в тому, що колиска, яка була однією для всіх 

членів родини, підкреслювала єдність та спадковість поколінь, вона була 

своєрідним знаком і навіть магічним предметом формування ідеї родинності.  

Зважаючи на вкрай важливе значення народження нового життя, українці 

почали розглядати колиску як сакральний центр, вихідну точку творення 

родинної організації. Це уособлювалося як в особливостях самої колиски, так і в 

її розміщенні в домі. Прямокутної чи овальної форми колиску підвішували 

чотирма мотузками до балки, на якій трималася стеля оселі. Таким чином, вона, 

як жоден інший предмет сакрального інтер’єру дому, символізувала, з одного 

боку, чотири сторони світу та чотири кутки дому, які визначали його внутрішній 

простір, а з іншого – еманацію конструктивної сонячної енергії на мікросвіт 

дому; народження, поява нової людини, нового життя розглядалися як перемога 

над смертю. Відповідно є всі підстави вважати, що колиска – це символ 

народження та оберіг від смерті (насамперед роду), який у парадигмі 

християнського світобачення трансформується в концепт Раю, вигнання з якого 

супроводжувалося набуттям людиною смертності, кол «через одного чоловіка 

ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть...» (До Римлян 5:12). 

Підкреслюючи важливу роль колиски в сакральному просторі українського 

дому, не можна оминути увагою зауважень українського дослідника 
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Богдана Чепурка щодо її тісного зв’язку із солярною символікою. На користь 

цього припущення слугують і етимологічні витоки слова «колиска», що, на 

думку дослідника, походить від слова «коло», тобто від солярного знака та 

найсильнішого оберега. З філологічної точки зору, однак, видається, що в 

даному випадку маємо класичний приклад утворення іменника від дієслова за 

функціональною властивістю. «Колиска» – похідне від «колихатися», тобто 

рухатися туди-назад навколо якоїсь опорної точки (як маятник, або колос, або як 

гілки дерев, або як прапор). Цікаво, що Богдан Чепурко виводить звичай 

колисати дітей також спираючись на солярну символіку («У сні діти швидше 

ростуть»), оскільки під час колисання колиска відтворює колообіг сонця, 

виступаючи в ролі оберега дитини від нечистої сили [623, c. 18].   

Прояв у домі загальної інтенції на відтворення сонячного колообігу яскраво 

проглядається в символіці останнього, четвертого, кута української хати. Він 

символізував занепад сили сонячної енергії, яку восени підсилювали теплом 

домашнього вогнища. У цьому кутку розміщували лежаки для спання, а згодом і 

ліжка, тобто він був місцем для відпочинку та відновлення сил. При цьому варто 

пам’ятати, що в міфологічному мисленні сон прирівнювався до смерті, оскільки 

розглядався як буття у вічності [223, c. 2], як перебування «в іншому домі». 

Тобто, сон і смерть не мали фаталістичного спрямування: «сон (вічність, до-

буття) й існування поза сном (час, буття), – пише Ігор Зварич, – чергуючись одне 

з одним, повторюють логіку існування Всесвіту» [223, c. 2]. 

Не менш важливе місце в загальному символічному просторі української 

хати відігравала й скриня, яку частіше за все розміщували у проміжку між лівим 

кутком хати та покуттю і лише в окремих випадках в іншій частині оселі. Скриня 

була символом матеріального достатку, а тому, на відміну від інших речей у 

домі, знаходилася тільки у власності жінки. Спочатку в ній зберігався її 

весільний посаг, зокрема одяг, пояси, рушники, прикраси, полотно, гроші тощо, 

а згодом – речі, набуті протягом життя. Більшість речей, що знаходилися у 

скрині, жінки готували власноручно. Однак були й такі – хустки, спідниці, 
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намиста, коралі та ін., – які купувалися на ярмарку спочатку батьками, а згодом 

чоловіком або ж свекрухою.  

Шанобливе ставлення до скрині зумовлювалося не тільки тим, що вона була 

символом заможності й достатку або ж поваги до жінки. Скриня – це передусім 

оберіг тих родинних традицій, які сприяють формуванню духовної єдності 

мертвих, живих та ненароджених членів родини, забезпечуючи тим самим 

вічність життя. Попри те, що в скрині зберігалися матеріальні здобутки родини, 

все ж вона мала визначне дидактичне значення, що проявлялося у вихованні 

глибокої поваги до предків, їх праці, традицій, звичаїв тощо. Через це, скриня 

була одним з найбільш сильних оберегів гармонії та цілісності української 

родини, сила якого підкреслювалася своєрідністю оздоблення скрині. Маючи 

регіональні відмінності, воно завжди було підпорядковане або ж рослинній 

тематиці – різним варіаціям Дерева Життя, або ж солярній символіці – оберегам 

від злих сил. 

Як бачимо, загальна спрямованість сакрального простору хати на 

відтворення основних етапів сонячного коловороту зумовлювала його 

диференціацію на змістово різнорідні частини, що мали власне семантичне 

наповнення. Покуть – це місце вшанування предків та єдності світів; правий кут 

– небесний світ; лівий кут символізував нерозривну єдність жіночого та 

чоловічого початку духу та матерії; задній кут хати був символом нерозривної 

єдності життя та смерті. Усе це поєднувалося в загальну композицію 

символічного простору українського дому завдяки рушникам, які розміщували в 

різних частинах української оселі. Зокрема, рушниками прикрашали розташовані 

на покуті ікони. За давньою звичкою їх називали «богами», а місце, куди їх 

ставили, – «божницею», оскільки в дохристиянські часи там розміщували 

вирізьблені з дерева зображення божеств, шанованих у родині. Часом на покуті 

ставили «дідухів» – солом’яні опудала, що символізували дух предків. «Дідухів» 

також прикрашали рушниками, котрі символізували насамперед дорогу, що 

актуалізується і як доля людини (дороги життя), і як остання дорога (перехід у 
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небуття), і як межа, що лежить між різними просторовими сегментами 

української оселі та сполучає їх.  

Зауважимо, що рушник як сакральний предмет українського дому частіше 

за все складався у формі кута. Так його складали і під час обрядових дій, і тоді, 

коли він був оберегом хліба-солі чи весільного короваю, і коли вивішували над 

іконами, над вікном або ж на незаповненій розписом чи предметами домашнього 

вжитку стіні тощо. На наш погляд, ця особливість була зумовлена тим, що 

рушник – це символ дороги, яка у слов’янській міфології мала амбівалентне 

значення. З одного боку, дорога, пов'язана з комплексом уявлень про смерть (і 

навіть зараз «покійника проводжають в останню дорогу»). З іншого боку, образ 

дороги тісно співвідносився з деревом, зокрема поширеним у домашній тематиці 

Деревом Життя [8, с. 35]. Тобто, рушник, складений у формі кута – це той самий 

кут дому, який відмежовує свій світ від зовнішнього, чужого, не втрачаючи при 

цьому свого первинного семантичного значення – дорога (межа), що одночасно 

розмежовує й поєднує різні світи.  

Крім того, рушники добре виявляли семантичну різнорідність сакрального 

простору українського дому. У той час як на покуті, міжвіконні, біля мисника та 

на чільній стіні хати ми зустрічаємо велику кількість розвішених у формі кута 

вишитих культових рушників, біля печі частіше за все можна побачити тільки 

рушники, що мають утилітарне призначення. Вони символізують світ людський. 

У свою чергу, в задньому, спальному кутку хати – на жердці, що 

розташовувалася від печі до протилежного кутка дому, – рушники культового 

призначення розвішують прямо, не складаючи в трикутники. Ця особливість, на 

наш погляд, була зумовлена не тільки зручністю їх зберігання, але й 

семантичним змістом цього кутка – дорога в небуття, яку проходить людина під 

час сну. 

Загалом немає підстав сумніватися, що рушник в українській оселі 

відігравав те саме значення, що й сама оселя. Він був не просто оберегом, а 

запорукою єдності трьох планів буття: небесного, земного та світу померлих, 

уособленої як Дерево Життя [473]. Ця єдність символізувала гармонію та 
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порядок у домі, які актуалізувалися так само, як і сакральний простір української 

хати – через єдність окремих сторін буття, яка в рушниках виявлялася у всій 

багатогранності орнаментів [267], що покликані подвоювали силу рушника як 

оберега, конкретизуючи при цьому інтенцію його магічної сили. 

Не менш важливою частиною сакрального простору українського дому 

були вікна, які, очевидно також мали власне символічне значення. Для його 

відтворення, показовими можуть стати зауваги В’ячеслава Іванова про те, що 

культурі більшості народів, у тому числі й слов’янських, вікна тлумачилися як 

«очі» дому [229, c. 126]. Причому важливою тут залишається не тільки змістова 

здатність вікон «бачити» світ, але й «не бачити» його. Адже, зауважують 

дослідники, сліпота, якою часто наділялися міфологічні герої, була запорукою 

невидимості ворожим істотам [229, c. 127]. Тобто, заборона виглядати з вікон 

була запорукою захисту – коли людина не бачить зовнішній, ворожий щодо неї 

світ, вона начебто захищається від нього, як мінімум завдяки тому, що й 

ворожий світ (наприклад, навії) не може в такому випадку побачити людину. 

Поряд із вказаним відзначимо, що через вікно як точку безпосереднього дотику 

різних світів могла проникнути не тільки ворожа щодо людини стихія, але й 

благодать – сонячне проміння, яке освітлювало і зігрівало приміщення, наділяло 

його тими ж життєдайними силами, що й зовнішню щодо простору дому 

природу. 

Підкреслені нами уявлення знайшли широке відображення в обрядовій 

практиці українців. У даному контексті можна згадати звичай ставити святковий 

та ритуальний стіл таким чином, щоб з усіх вікон на нього могло потрапляти 

сонячне проміння. Крім того, біля вікна ставили стіл під час обрядових дій, 

спрямованих на охорону та примноження родинного затишку й достатку. Те ж 

саме значення мали й надвіконні розписи, насамперед Дерево Життя, яке було 

головним оберегом українського дому. Особливо часто уквітчували вікна 

розписами тоді, коли в родині були дівчата на виданні. Тим самим 

засвідчувалася їхня готовність перейти до іншого дому. Показово, що заміжжя 

дівчини, яка переходила жити в дім нареченого, практично прирівнювалося до 
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смерті – адже коли в домі був небіжчик, над вікнами вішали рушники, 

простеляючи тим самим йому дорогу до іншого дому. На цьому ж світоглядному 

тлі сформувався звичай виносити небіжчика з дому через вікно. 

Загалом, говорячи про своєрідність українського побутового життя та 

розкриваючи особливості сакрального простору української хати, не можна 

оминути увагою той символічно-захисний зміст, що вкладався у всі господарчі 

речі. Майже всі речі в домі мали захисне значення. Воно відображалося або у 

специфіці їх розпису, або ж, як, наприклад, у випадку діжок чи відер – у 

специфіці їх тлумачення. Як уже згадувалося, круглі речі не потребували 

додаткової символіки – їхня форма сама по собі виступала оберегом, 

спрямованим на захист родини та її благополуччя; на цьому ж світоглядному тлі 

ґрунтувався звичай обводити хату та цілий комплекс господарських приміщень 

по колу огорожею. 

У домі домінувала солярна символіка. На думку Альберта Байбуріна, це дає 

всі підстави стверджувати, що дім – це не просто «репліка Всесвіту», а 

«своєрідна універсальна точка відліку, що надає світу просторового сенсу, 

зміцнюючи тим самим свій статус як найбільш організованої його частини» [36, 

c. 10]. Водночас варто пам’ятати, що саме дім, а не поселення, виступаючи 

«реплікою Всесвіту», є оберегом людини та родини.  

Християнсьво не зумовило суттєвих змін у символіці і обрядах українського 

народу, чиї предки сприйняли нову віру переважно зовнішньо, поставивши на 

місце язичницьких ідолів християнські ікони. Причому останні, доводить 

О. Найден, не одразу стали органічною частиною семантичного простору 

українського дому [400, c. 58]. Антропоморфні образи святих, зображених на 

іконах, розглядалися як вікна у світ небесний. Подібно до навій вони 

«заглядали» до хати, вносячи значний дисонанс у сакральний простір родини. 

Однак згодом, у міру знайомства українського народу з усім комплексом 

церковної обрядовості (сватанням, благословенням, хрещенням, кропленням і 

мащенням святою водою та оливою), він став сприйматися як серія сильних 

магічних актів. Під їхнім впливом, як доводить М.Грушевський, формувалася й 
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віра в могутню силу різних святих осіб та можливість їх помочі в різних 

обставинах, їх імення з різними приписаними їм атрибутами вводилися до 

всяких магічних формул [177, c. 5-34]. Сформована таким чином символіка 

поступово перетворила у невіддільний елемент світогляду та обрядової практики 

українців.  
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2.2. Домашня ікона як феномен української культури  

 

Домашня ікона протягом століть залишалася органічною частиною та 

мовчазним учасником соціокультурного буття української людини. У житті 

української людини вона була заступником та порадником, оберегом та 

помічником, свідком і законом, основою моралі та єдності сім’ї тощо. Більше 

того, домашні ікони різних часів, неначе дзеркало, символічно відображали не 

тільки переживання та очікування українського народу, але й особливості та 

трансформації розуміння світу і ставлення до нього. 

 

2.2.1. «Домашня ікона»: поняття і сутність 

 

Зміни, що відбулися у світогляді, символіці та обрядах предків сучасних 

українців після прийняття християнства, супроводжувалися лише частковою 

трансформацією їхніх релігійних та світоглядних вірувань. Це передусім 

стосується багатобожжя. Як доводить Олена Осадча, воно переосмислювалося 

крізь призму нової монотеїстичної релігії і втілювалося в культі святих, 

зображених на іконах. Вони заступили місце старих язичницьких ідолів у 

«червоному» кутку хати – верхньому божественному світі дому, консервуючи 

при цьому їх функціональне значення [430]. Таким чином, ікони як образ та 

втілення вищих сил, спрямованих на впорядкування земного життя людини, як 

«деякий факт Божественної дійсності» [602], ставши на місце язичницьких 

символів, перетворилися на помічників, порадників та захисників людини і 

родини. У підсумку – відкрита «церквою складна і детально розроблена в 

писаннях канонічних і апокрифічних, правовірних і сектантських ієрархія 

добрих і лихих, приязних і ворожих істот: святих ангелів різних категорій і таких 

же темних духів, що наповнюють світ… < > … наповнює уяву наших людей, їх 

творчість, їх практику безконечною масою нового матеріалу» [216, c. 13].  

Попри виразне новаторство, яке вносило християнство (православного 

зразка) та, зокрема, ікони, в обрядову практику, старі релігійні вірування 
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залишалися живими, хоча й набували нової християнської форми. Ця 

особливість частіше за все виявлялася у формуванні культу великої кількості 

святих, які глибоко вшановувалися в одному регіоні, при цьому в іншому 

залишаючись на маргінесі. Ця особливість, за твердженням Ів Левін, була 

зумовлена щирою вірою в те, що тільки місцеві святі можуть сприяти 

процвітанню громади [327, c. 164]. Тогочасні віруючі уявляли собі процес 

надання Божественної благодаті в такому ж вигляді, в якому, на їхню думку, 

діяла земна влада: святий виступав місцевим представником Бога – через нього 

до людини сходила благодать, сила якої, як доводить О. Лавров, мала 

проявлятися у вигляді користі в земних справах [321, c. 78].  Саме тому місцеві 

храми частіше за все будувалися або ж на місцях, де раніше були язичницькі 

капища, або навколо мощей чи ікони, які забезпечували фізичну присутність 

святого в окремому співтоваристві (в тому числі й домі як родовій спільноті). 

Іншими словами, на думку Ів Левін, храм (так само, як і дім) виступав місцем 

взаємодії, завдяки якому встановлювалася «моральна економія» між святим і 

співтовариством із взаємними зобов'язаннями надавати підтримку один одному 

[327, c. 164]. Показово, що ця взаємодія встановлювалася на світоглядному тлі 

Святого Письма: «Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг 

пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати 

Господню приємність і в храмі Його пробувати! бо Він заховає мене дня нещастя 

в Своїй скинії, сховає мене потаємно в Своєму наметі, на скелю мене проведе! А 

тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в Його 

скинії буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати 

Господеві!» (Псалми 26:4-6). 

Розкриваючи особливості появи православної ікони в сакральному просторі 

українського дому, не можна оминути увагою того, що ікони поширилися в 

середовищі простонароддя досить пізно. Зокрема, мистецтвознавець 

Любов Попова переконана, що немає підстав шукати витоки народного 

іконопису раніше ХVІ cт. [467, c. 19–20]. Змістово близькими з цього питання є й 

висновки Павла Жолтовського, який, з одного боку, акцентує увагу на 
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відсутності виразних контактів народного малярства з іконописом до початку 

ХVІ ст., а з іншого боку, підкреслює, що тільки «в другій половині ХVІ ст. 

кількість народних малярів-іконописців помітно збільшується» [216, c. 277], 

знаменуючи собою формування нової святині українського дому. Подібні думки 

зустрічаємо і в Івана Огієнка, Михайла Грушевського та інших дослідників 

української релігійності.  

Звичайно, можна було б припустити, що висновки Срезневського 

стосувалися Московії й не розповсюджувалися на терени сучасної України. 

Однак, на наш погляд, такий висновок не відповідав би дійсності. Звичайно, ми 

свідомі того, що на нинішніх українських землях християнізація народної 

культури досягла вищого рівня, ніж у північних регіонах давньої Русі – як 

мінімум, завдяки розвитку православних братств у XVI–XVII ст. Водночас не 

варто забувати, що навіть після прийняття та поширення серед народу 

християнства, яке мало нібито повністю зруйнувати світоглядне тло язичництва, 

старі уявлення та обряди, хоча й витіснені у сферу приватного життя, 

продовжували, однак, визначати «життєвий світ» русичів. Ця особливість довгий 

час зумовлювалася браком місцевого духовенства, яке б могло зрозумілою для 

народу мовою поширювати нові релігійні ідеї. Гальмували утвердження 

християнства й світоглядні відмінності двох релігій. На відміну від язичницького 

дуалізму Добра та Зла як онтологічних начал та вічного коловороту життя, який 

проявляється через постійну зміну народження та смерті, християнство 

утверджувало думку про єдиний початок і завдяки елементам діалектичної 

логіки, що проглядалася в концепті Христа-Спасителя та Царства Божого, 

піднімалося над протиріччями життя та смерті, добра та зла, душі та тіла, 

розгортаючи тим самим язичницький коловорот життя у пряму лінію, скеровану 

до спасіння, торжества життя, добра, душі. 

Ключовою ж перепоною на шляху утвердження християнства, на наш 

погляд, стало амбівалентне ставлення до ікони. З одного боку, ікона із 

зображенням святого розглядалася як створення його живого та діяльного 

образу, свідчення його присутності в цьому світі. Однак, з іншого боку, зауважує 
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Олександр Найден, іконно-портретне зображення вносило певний дисонанс у 

вкрай символічний семантичний простір слов’янського дому [400, c. 58]. Бо, на 

відміну від християнства, де ікона була своєрідним відображенням прообразу 

духовного досвіду, свідченням спілкування, присутності та відповідно 

близькості святих і самого Бога до світу людського, в язичництві вона була 

зайвою. Спілкування з богами, які часто навіть не мали антропоморфного 

вигляду, відбувалося тільки через ритуал, який і забезпечував перманентну 

присутність божественного в земному світі. 

Загалом поділяючи висновки дослідника, все ж вважаємо за доцільне 

підкреслити, що починаючи із ХVІ cт., починається новий етап проникнення 

православної ікони в сакральний простір українського дому, у підсумку чого 

«домашня ікона» перетворюється на невід’ємну складову української культури.  

Зазначимо, що, розкриваючи особливості та колізії формування «домашньої 

ікони» як унікального світоглядного і мистецького феномену культури, ми 

цілком свідомі того, що в сучасному українознавчому дискурсі такого терміна не 

існує. Українські дослідники ведуть мову або ж про народний іконопис загалом 

(В. Откович, П. Жолтовський), або ж про «хатні ікони», розглядаючи останні як 

своєрідні обереги, що захищають оселі селян. Ця тенденція найбільш повно 

представлена в науковому доробку українського мистецтвознавця Олени 

Осадчої.  

Обґрунтовуючи доцільність використання терміна «хатня ікона», Осадча 

звертає увагу на її тісний взаємозв’язок з іншими частинами оздоблення 

української хати: вікнами, дверима, коминами тощо, тобто всіма місцями, через 

які, за народними уявленнями, могла проникати нечиста сила. Поряд із вказаним, 

чільне місце у творчості дослідниці відводиться висвітленню сакральності 

української хати, яка, виступаючи як храмова споруда, потребувала відповідного 

оздоблення [430]. Акцентуючи увагу на органічному взаємозв’язку 

християнських та язичницьких мотивів у специфіці родинного життя та, 

відповідно, хатньої ікони, Осадча розглядає останню як оберіг, що захищає хату 

та родину від нечистої сили, виділяючи при цьому традиційну для вітчизняної 
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науки думку про те, що «функції язичницьких богів перейшли до християнських 

святих» [430].  

Попри раціональне зерно висновків Олени Осадчої, хотілося б звернути 

увагу на запропоновану в її роботах інтенцію на ототожнення хатньої та 

народної ікони, що, на наш погляд, не є правомірним. Бо, як відомо, з початком 

проникнення християнського віровчення в широкі народні маси ікона органічно 

входить у побут і господарську діяльність усіх верств населення. З огляду на це, 

та, беручи до уваги твердження Мирослава Поповича про те, що дім – це все 

«нехитре господарство, все життя сім’ї, яка цей “дім” вела» [468], маємо всі 

підстави стверджувати, що поняття «хатня ікона» є більш вузьким порівняно з 

поняттям «домашня ікона». Відповідно термін «хатня ікона» слід 

використовувати тільки тоді, коли йдеться про хатній оберіг, у той час як термін 

«домашня ікона» має більш широке змістове навантаження. Його використання 

доцільне у випадку, коли ми розглядаємо ікону, розміщену в домі, у гранично 

широкому її функціональному значенні – для українців (втім як і для росіян) 

вона не тільки була оберегом, який захищав родину, оселю та господарство від 

всього лихого, але й мала чітко виражене світоглядне значення. Зокрема, 

домашня ікона, як жоден інший феномен, візуалізувала особливості бачення 

трансцендентного у представників різних соціальних верств [70; 74; 75]. Ця 

тенденція добре проглядається в домашніх іконах простолюду. Тут святі 

зображувалися в ошатних, часто царських вбраннях [73], які з одягом 

простолюду споріднювала зазвичай або кольорова гама, або ж особливості 

оздоблення [111, с. 10; 544, с. 45]. Однак, на наш погляд, ця риса мала своє 

світоглядне підґрунтя. В народі святі уявлялися не просто як небожителі, а як 

реальні представники земних інтересів спільноти (родини, поселення, регіону 

тощо), внаслідок чого й зображувалися вони в царському вбранні. Іншими 

словами, є всі підстави погодитися з Дмитром Степовиком у тому, що святість 

«не трактувалася як щось позаземне, вона має місце в реальному світі, 

доступному органам сприйняття» [544, с. 44–45]. Така філософія ікони, зауважує 

дослідник, випливала із засад Біблії про досконале творення Богом неба, землі й 
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людини: «І побачив Бог усе, що вчинив. І ото – вельми добре воно» (Буття 

1:3) [544, с. 45]. 

Більш вираженою в домашніх іконах простолюду була схожість ликів 

святих із загальними рисами зовнішності реальних людей, характерними для 

мешканців того чи іншого регіону. На це вказують також добре виражені 

емоційність та людяність святих на іконі. Домашні ікони відображали зазвичай 

любов, що в ідеалі мала бути головною рисою українських родинних стосунків. 

Ця особливість проявляється в іконографічному сюжеті «Умивання ніг», де 

Христос зображений у вигляді господаря, що намагається догодити своїм гостям 

– апостолам; в образах «Різдво Пресвятої Богородиці», «Свята Параскева 

П’ятниця» тощо. На цих іконах святі зображені у вигляді звичайних українських 

людей. Досить часто зустрічаються й елементи українського декору – рушники; 

орнаменти оздоблення одягу дуже нагадують українську вишивку [431, с. 18]. 

Справді народною святою стає «Параскева П’ятниця», яка в народній уяві постає 

як добра, мудра господиня, котра приносить у хату достаток і щасливу долю. 

Загалом саме своєрідна невербальна, наперед установлена домовленість між 

спільнотою та її святими покровителями, яка вимагала взаємного зобов’язання, 

формувала ключову концептуальну лінію української домашньої ікони – «любов 

Божу», не залишаючи місця для «страху Божого». 

Загалом маємо всі підстави погодитися з Нечуєм-Левицьким у тому, що 

український народ творив «собі богів, на себе глядячи, і по своєму смаку», 

надаючи їм «форми по своєму психічному характеру» [406, с. 5]. Ця тенденція 

особливо яскраво проглядається в ХVІ ст. – в період, коли зароджується 

домашня ікона. Образи святих на ній виступали не стільки зразками, символами 

та ідеалами царства прийдешнього, як засобом сакралізації священного устрою 

царства земного. Вони освячували одвіку встановлені родинні звичаї та побут, 

визначали місце людині в загальній структурі світобудови, тим самим 

набуваючи глибоко дидактичного значення. Останнє активізувалося тоді, коли 

спільнота збиралася на спільну молитву, яка нагадувала не тільки про взаємні 

обіцянки та обов’язки між святими покровителями та людиною, але й між 
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самими членами родини. Бо тільки їхня взаємна повага, взаємодопомога і любов 

могли забезпечити той земний добробут і благополуччя, якого так прагнула 

людина. При цьому, на наш погляд, вкрай важливим є зауваження Д. Степовика, 

який, розглядаючи функціональне значення ікони, акцентує увагу на тому, що 

ставлення до ікони «як до живого єства, що “спостерігає” за домашнім ладом, 

спонукало старших, молодших та дітей частіше молитися, а також гідно себе 

поводити, уникати гріховних діл, слів і думок. За допущені недобрі вчинки 

вдома і поза домом, – підкреслює дослідник, – члени родини каялися не деінде, а 

перед хатньою іконою» [543, с. 33]. Крім того, саме домашня ікона, на думку 

дослідника, нагадувала родині про те, що в неділю та на свято варто зібратися 

громаді в церкві на Літургію, яка освячувала вже не тільки родинне, але й 

громадське життя. 

Отже, домашня ікона відображала своєрідний містичний досвід 

«споглядання божественного світла» [475, с. 39] іконописцем, окремою 

людиною та цілою родиною. Відзначимо, що цей містичний досвід людина 

отримує саме завдяки молитві, в якій ікона отримує свій світоглядний зміст. 

Актуалізуючись через молитву і завдяки молитві, ікона виступає не тільки 

своєрідною «школою молитви», але й своєрідним «втіленням молитви» [227], що 

й виводить людину не лише за межі ікони, але й за межі раціонального 

пояснення основ світобудови. Саме цей відкритий завдяки молитві містичний 

зміст образу виступає запорукою сакралізації життєвого простору українського 

дому. 

Розкриваючи змістову своєрідність та функції домашньої ікони, не можна 

оминути й того значення, яке вона відігравала в практичному житті людини. 

Адже Божественне світло, благодать, що сходила від ікони, розміщеної в домі, 

котрий тлумачився як весь життєвий простір людини, включаючи родину, 

оселю, «все нехитре господарство» та чи не найголовніше багатство української 

родини – її «скарбову» (В. Липинський) землю, надавали йому сакрального 

змісту. Вони визначали сенс кожної речі, кожної події тощо. Таким же чином у 

загальній родинній структурі визначалося й місце кожного з її членів. Поряд із 
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тим ікони, від яких сходила Божественна благодать, залучаючись до побутової та 

звичаєвої практики, забезпечували земне благополуччя родини, захищаючи її від 

усього лиха, особливо земних незгод та злиднів. Ймовірно, саме тому домашні 

ікони починають набувати глибокого вшанування саме в той час, коли виразно 

проявляється міграція українського народу в пошуках кращого життя [35, с. 6], 

яка супроводжувалася одночасним прагненням до збереження віковічних 

традицій родинної організації. 

Експлікуючи домашню ікону як один із засобів трансляції віковічних 

народних уявлень та родинних традицій, все ж не варто забувати, що від самого 

початку її проникнення в сакральний простір українського дому вона не тільки 

наділялася містичним змістом, але й зазвичай мала декоративне значення. Ця 

функція досить виразно проявлялася в період міграції українського народу, який, 

осідаючи на новому місці, потребував не тільки його освячення, але й, в силу 

притаманного українцям естетизму [623, с. 20–21], оздоблення. Воно ставало 

візуальним свідченням «охрамлення» дому та освячення його традицій. Крім 

того, на наш погляд, ця функція найбільш повною мірою виявляла змістові 

відмінності між церковними та домашніми іконами. Так, на відміну від 

церковної ікони, яка, оздоблюючи храм, формувала своєрідний стан чуттєвої 

дезорієнтації, внаслідок якого люди «не знали, де перебувають: на землі чи на 

небі» [543, с. 33], домашня ікона виступала лише вікном у світ інший, 

акцентуючи увагу людини на благополуччі земного життя, котре уявлялося як 

«райський сад», що має місце в земному житті та реальному світі. Саме тому, на 

наш погляд, інтер’єр української хати завжди був сповнений рослинними 

орнаментами та квітами. Набувши змістової амбівалентності, виявленої в 

поєднанні язичницьких та християнських вірувань, вони наповнювали 

українську оселю духовною силою [399, с. 49–51]. 

Беручи до уваги широке функціональне значення домашньої ікони, що 

виявляється у її світоглядній, дидактичній, сенсоутворюючій, сакралізуючій, 

практично-діяльнісній, захисній та декоративній функціях, маємо всі підстави 

вважати, що хатня ікона постає значно вужчим феноменом порівняно з 
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домашньою іконою. Адже функції останньої розповсюджуються не тільки на 

простір хати, але й на всю спільноту та територію, що входить у світ дому. 

Таким чином, маємо всі підстави вважати, що термін «хатня ікона» 

використовується тоді, коли мова йде насамперед про сакральний оберіг 

української оселі. У той же час функція оберега залишається складовою 

частиною більш широкого за змістом феномену домашньої ікони. Її 

функціональне значення не обмежується традиційною для православної 

культури інтенцією на відображення Бога у світі або нагадуванням про 

Первообраз. Домашня ікона має більш широке прикладне значення. Вона 

виступає оберегом і захисником будинку й сім'ї, мірилом честі й совісті. 

Важливе значення домашня ікона мала і в господарській діяльності, адже саме 

від неї залежали добробут, спокій, щастя й захист людини від злиднів і смерті. 

Від часу проникнення християнського віровчення в середовище 

простонароддя домашня ікона починає супроводжувати людину протягом усього 

земного життя. З ними прокидалися і засинали, раділи і сумували, народжували 

дітей і проводжали небіжчиків. Перед ними сповідалися й каялись, вчили дітей 

молитися, а головне – вірити. Вірити в Любов, вірити в Бога, вірити в 

Справедливість, вірити у власні сили. При цьому, підкреслює П. Жолтовський, 

народ «щиро і безпосередньо сприймав релігійні образи. Зі святих найбільше 

шанували тих, які були ближчими до людей, втручалися в їхні повсякденні 

турботи» [216, с. 13]. Провідне місце серед них займали Пресвята Богородиця, 

Миколай Чудотворець, Юрій Змієборець, святі Варвара, Параскева та ін. Що 

стосується образів Христа, то вони в народному середовищі поширилися далеко 

не одразу. Вважалося, що в силу свого ієрархічного статусу Христос, порівняно з 

Богородицею та іншими святими, більш віддалений від побутових потреб 

людини [321]. 

Тісний зв'язок домашніх ікон із родинним способом життя та 

особливостями побутової культури був зумовлений тим, що такі ікони зазвичай 

замовляли в місцевого маляра, часто, самоука [243, с. 21]. Він писав образи 

святих відповідно до традицій, що існували в цьому регіоні, привносячи власне 
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розуміння трансцендентного та орієнтуючись на смак замовника. Разом з тим 

більшість народних малярів так само, як і звичайні селяни, мали землю та 

господарство – заняття ремеслом було додатковим заробітком. Таким чином, 

добре знаючи народні традиції й особливо календарну обрядову практику, ці 

майстри могли писати образи, орієнтовані на них. У підсумку формувалися 

локальні народні іконописні традиції. Зважаючи на невисокий рівень 

майстерності більшості малярів, зумовлений браком фахової освіти, притаманної 

цеховим іконописцям, часто спостерігалося спрощення іконографічних сюжетів. 

Як би там не було, кожен маляр, працюючи в народі й для народу, завжди писав 

образи, які швидко ставали «рідними» й глибоко вшановувалися. 

Більшість домашніх ікон розміщувалися на «божнику», або «божниці», – 

так називали колись спеціальну поличку в східному кутку хати. З огляду на те, 

що в давнину велике значення надавалося особливостям закладення та побудови 

дому, божник завжди був розміщений таким чином, що кожен, хто заходив у 

хату, мав вклонитися спочатку святим покровителям, а потім уже привітатися з 

господарями чи гостями. Цьому значно сприяли особливості дверних отворів, які 

традиційно були досить низькими, так що увійти до хати, як і до храму, без 

поклону було неможливим.  

Ікони на божнику розташовували з великою повагою та за певною 

ієрархією. Святі покровителі ніколи не могли стояти над образом Ісуса Христа 

чи Пресвятої Богородиці. Однак провідне значення завжди мала так звана 

«родова» ікона, яка передавалася з покоління в покоління, відтак вважалася 

найціннішою і була найшанованішою. Саме цю ікону, як правило, брали на 

службу до храму до того часу, поки церква в Україні не була підпорядкована 

Московському патріархату. Крім того, до родової ікони підносили немовля після 

хрещення, немов знайомлячи дитя з родинним святим та віддаючи під його опіку 

нового члена родини. 

З огляду на сказане доходимо висноку, що домашня ікона – це 

синкретичний феномен матеріальної та духовної культури українського народу, 
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який відображає особливості онтологічних поглядів українців та широко 

використовується в народній обрядовій практиці. 

 

2.2.2. Аксіологічний аспект домашньої ікони 

 

За своєю суттю домашні ікони не були прикрасою домівки. Поступово 

зайнявши місце давніх слов’янських божків, вони стали наступним етапом 

розвитку почуття віри, синтезу інформації та нової, вищої мети саморозвитку, 

результатом еволюції віри на шляху від язичництва до християнства. Їх не 

оцінювали за якістю художнього письма, іменем майстра чи кількістю 

заплачених грошей – усе це прийшло значно пізніше. Домашні ікони 

оцінювалися мірою «рідності», а тому особливу цінність мали старі, чорні, 

домашні образи. Так, за свідченням І. Огієнка, «у Московії ще в ХVІ–

ХVІІ століттях сильно була поширена віра тільки в свої Ікони; парафіяни 

приносили й ставили в Церкві свої Ікони, і молилися тільки їм» [381, с. 331]. 

Важливим є й зроблене на підставі свідчень Івана Наживіна уточнення вченого 

про те, що московські «селяни шанували більше старовинні, чорні, домашні, і 

навіть на далекий погост в Церкву носили вони з дому цих своїх власних богів і 

їм там молились. Інші ж перед такими богами і шапок не знімали: то боги не 

наші й не приходські, – зневажливо говорили вони, – а не то Микулині, не то 

Яфимові» [381, с. 331]. 

Зауваги вченого виразно засвідчують спадковість і взаємозв’язок 

язичницької та християнської традиції, які в середовищі простонароддя 

виявлялася не тільки в називанні ікон «богами», але й культі своїх родинних 

богів (ікон), що поширювався і на церковні служби. Ця далеко не християнська 

традиція постала на тлі синкретичного міфологічного світогляду та вже 

згаданого нами протиставлення «свого» та «чужого» в контексті культу предків. 

Зокрема, ранні слов’яни вважали, що їхні померлі предки перетворюються на 

охоронців роду (культ Роду) та дому (домовиків, хороможителів) і захищають 

родину та її господарство від усілякого лиха. Причому охоронцями роду стають 
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тільки свої предки. Померлі предки іншого дому розглядаються як «навії», про 

що вже згадувалося [502, с. 462–463]. 

Зроблені уточнення є досить важливими для розуміння язичницького змісту 

культу домашніх ікон як удома, так і в церкві. Крім того, визнаючи авторитет 

Огієнка, все ж вважаємо за доцільне зауважити, що культ «своїх» домашніх ікон 

був поширений не тільки на північній Русі, але й південній, тобто на теренах 

сучасної України. Свідченням цього є велика кількість церковних документів, 

спрямованих проти поширення народних ікон. Головним методом боротьби з 

ними була заборона приносити до церкви. Показовим у даному контексті може 

стати «Історико-статистичний опис Харківської єпархії» (1852 р.), в якому під 

час опису подій попереднього століття зазначається: «Інші пункти повчання 

стосувалися немайстерно писаних ікон і непристойностей, які приносли до 

храму простодушні миряни» [239, с. 19]. Як бачимо, в документі однозначно 

показано, що, попри всі заборони церкви, серед українського селянства традиція 

приносити домашні ікони до церкви зберігалася ще у ХVІІІ ст. 

Зауважимо, що поширений серед простонароддя звичай приносити власні 

домашні ікони до церкви є прямим свідченням докорінної відмінності в 

цінностях християнства та «життєвого світу» селян. Зокрема, в той час як 

головна мета і цінність християнства – Царство Боже во Христі, де немає місця 

ні для родинних, ні для культурних, ні для расових, ні для мовних відмінностей, 

світ простонароддя конституює дуалістичний світогляд своїх та чужих. 

Причому, на відміну від попереднього періоду, ідея «своїх» під впливом 

християнського універсалізму та ієрархізму починає помітно звужуватись. «Дім» 

поставав не стільки родово-общинною, як сімейною організацією з власними 

цінностями та іконами святих покровителів, які «переходять по наслідству від 

дідів-прадідів і стають домовою Святинею» [381, с. 332]. Більше того, цей 

язичницький за своїм змістом культ домашніх ікон лягав в основу притаманної 

всім, а значить і християнському, традиційним суспільствам опозиції своїх і 

чужих, а відтак був однією з головних причин виразної відокремленості 

простонароддя від еліти та інтелігенції. Це, безумовно, істотно гальмувало 
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інтенцію на культурне об’єднання народу та еліти і, відповідно, постання 

української етнічної культури. Довгий час вшанування домашніх ікон 

проявлялося як виключно елемент приватного життя родини, що корелював із 

загальними православними цінностями, святинями та обрядами. 

В Московському царстві пріоритет, який надавало простонароддя 

вшануванню домашніх ікон, турбував церковну адміністрацію, яка неодноразово 

намагалася його подолати. Ключовим же етапом у цій боротьбі стали Стоглавий 

(1551 р.) та Великий Московський (1666–1667 рр.) собори, чиї рішення після 

приєднання Київської митрополії до Московського патріархату в 1686 році 

почали розповсюджуватися і на Україну. Були категорично заборонені та 

засуджені віщунство, тризни, весілля, святкування середи та п’ятниці тощо 

[547]. Крім того, священикам заборонялося хрестити дітей, названих 

язичницькими іменами, а парафіянам, що найголовніше, – приносити домашні 

ікони до церкви. Щоправда, остання заборона Великого Московського собору, 

на думку Миколи Каптерєва, була зумовлена не стільки проявами в ньому 

традиційних вірувань, як безладом, породженим культом домашніх ікон у церкві 

під час богослужінь. Зокрема, парафіяни, які приходили до церкви зі своїми 

домашніми іконами, ставили їх де хотіли. Кожен молився і ставив свічку тільки 

своїй іконі. Причому часто виходило так, що віруючі ставали задом до ікони 

сусіда та до олтаря, штовхали один одного, в результаті чого прямо в церкві 

розпочиналися суперечки та сутички. Часто вони були зумовлені нестачею місць 

для розміщення домашніх ікон. Таким чином, намагаючись упорядкувати 

богослужіння, не викликавши при цьому спротиву простонароддя щодо церкви, 

Великий Московський собор прийняв рішення зобов’язати парафіян залишати в 

церкві принесені ними домашні ікони [263]. Поступово «оцерковлюючись», 

домашні ікони («чужі боги») перестали сприйматися вороже, натомість 

трансформувалися у спільні громадські цінності й надалі замкненого кола 

консервативної сільської спільноти. Все це зумовило появу більш широкого, 

порівняно з домом, «життєвого простору» – громади, яка складалася з парафіян 

місцевої церкви. 
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2.2.3. Тематизація концепту «дім» в українському народному іконописі 

 

Як уже було зазначено, становлення українського народного іконопису 

розпочалося не раніше масового проникнення християнського світогляду до 

свідомості народних мас, тобто в період між ХV і ХVІІІ ст., залежно від регіону 

(про це в наступних розділах). Протягом цього часу не тільки формується 

домашня ікона як новий світоглядний феномен, але також у церковний світогляд 

починають проникати ідеї, перекази, переконання тощо, які, будучи 

породженням народного світогляду, визначають тематику, а подекуди й 

своєрідність церковного іконопису. Цей процес зумовлений тим, що народ у цей 

період починає активно втрачати свою провідну верству, знаменуючи тим самим 

розрив «національної екзистенції» [347, с. 21]. «В такому випадку, – пише 

І. Лисяк-Рудницький, – якщо “вища” сфера стала жертвою знищення, ті її 

вартості й традиції, що їх вона встигла тривалим способом защепити “нижній” 

сфері, можуть зберегтися, – хоча, очевидно, тільки у спримітизованій, спрощеній 

формі, пристосованій до побуту й духовности маси» [347, с. 21]. 

Саме це й відбулося з руським православним світоглядом та його 

іконописом. Адже, як засвідчує львівський мистецтвознавець Василь Откович, 

народний іконопис XVII–XVIII ст. «займав важливе місце серед різних проявів 

духовної культури народу і розвивався паралельно з професійним» [96, с. 5]. 

Постаючи продуктом народного середовища, він відображав розуміння 

навколишнього світу крізь призму народного світогляду. 

Цьому процесу сприяли дві обставини. По-перше, в силу історичних 

обставин церква довгий час не мала можливості впливати на діяльність народних 

іконописців, котрі у своїй діяльності орієнтувалися на нижчі верстви 

населення [431, с. 9]. По-друге, становлення українського народного іконопису 

відбулося в той період, коли українська політична та культурна еліта була 

асимільована в межах чужих культурних середовищ. Причини цієї асиміляції – 

окрема тема, але передусім, на наше переконання, далася взнаки деградація 
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системи православної освіти, котра через свою неконкурентоздатність виявилася 

неспроможною реагувати на виклики часу. У той час як в Західній Європі і в 

Речі Посполитій єзуїтські і протестантські школи давали учням різносторонні 

знання з історії, філософії, теології, географії, математики, фізики, астрономії, 

лінгвістики, права, медицини, православні обмежувалися вивченням Святого 

Письма. Досить часто, як свідчить М. Грушевський, священики отримували 

тільки початкову освіту [178, с. 19–32]. 

Така ситуація формувала в очах українського народу своєрідне відчуття 

безнадії. В сукупності з властивим українцям індивідуалізмом воно сприяло 

маргіналізації світогляду, в межах якого повністю знецінювалася роль еліти [198, 

с. 199, 211]. При цьому стані справ, зауважує Олена Донченко, люди не 

визнають «будь-якого авторитету можновладців, оскільки знають, що вони в 

екстремальній ситуації обов’язково “здадуть” своїх чужинцям» [198, с. 211]. 

В результаті соціальної дисперсії української культури XVI–XVII ст., 

зазначає український мистецтвознавець Віра Свенціцька, «в ній виразно 

пробивалися струмені народної течії, питома вага якої залежала від ступеня 

активності низових верств у суспільному житті» [512, с. 219]. Адже, як 

справедливо зауважує Іван Лисяк-Рудницький, саме український народ був тим 

субстанційним фундаментом, що зв’язував докупи три фази української 

національної історії: княжо-феодальної, козацької та модерної [347, с. 21–22]. На 

його основі формувався той «екзистенціал національного буття» (С. Кримський), 

тематизація якого розкривалася через життєве наповнення концептів «дім – поле 

– храм» і пройшла червоною ниткою крізь усю українську культуру [304, с. 292]. 

Не став винятком і народний іконопис, який чи не найповніше відобразив 

символіко-тематичний ряд української специфікації. Провідну роль в ньому, на 

наш погляд, відіграє символіка концепту «дім», котрий, як слушно уточнює 

Сергій Кримський, «позначає святе довкілля буття людини», в якому, за 

Шевченком, «своя правда, сила і воля». Однак це була тільки давня мрія 

українського народу, оскільки після Кревської унії (1385 р.) українське 
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селянство починає швидко закріпачуватися [522, с. 72], втрачаючи не тільки 

соціальні права, але й право на свободу у «своєму домі». 

Цілком очевидно, що на особливостях тогочасного іконопису не могли не 

відобразитися складні суспільно-політичні та економічні умови життя 

українського народу. В цей час поширеною в іконографії стає, з одного боку, 

тематика «Страсті Христові», а з іншого – житія святих. У кожному з випадків 

ікона характеризується оповідальністю та багатосюжетністю, які реалізуються 

подекуди в клеймах, а подекуди в загальній композиції та сюжетній лінії образу. 

Причому, в той час як «в центральних зображеннях дотримано іконографічно-

канонічних вимог, з повним підпорядкуванням зразкові, то в маргінесових 

сценах, так званих клеймах, розроблених канонів не існувало – вони, – на думку 

В. Овсійчука, – були наслідком колективної творчості багатьох поколінь 

іконописців. Тут набувала чинності жива мова, подібна до апокрифів, з 

включенням багатьох явищ природи, несподіваних пригод, сутичок зі звірами, 

трагічних видовищ мук і, нарешті, елегійного фіналу – тихої смерті» [416, 

с. 132]. 

Висновки Овсійчука цілком суголосні зауваженням Іларіона Свєнціцького, 

який вважає, що «апокрифи виповняли ту прогалину канонічних Євангелій, яка 

постійно могла викликати тільки лишню цікавість людей – дізнатися дещо про 

події, якими можна було б залучити і пояснити короткі канонічні 

оповідання» [514, с. 3]. Особливо виразно вплив апокрифів та народних уявлень 

виявився в іконах оповідального циклу «Різдво Христа». 

Загалом зосередження уваги на особливостях життя відповідно до 

біблійного переказу було зумовлено тим, що ікони «житійного циклу» як жодні 

інші не відображали страждання народу та його сподівань на справедливу 

відплату. В результаті поряд із житійними іконами в народному іконописі 

поширюється чужа києворуському іконопису страшносудна тематика, що носить 

насамперед дидактичний характер. 

На відміну від професійного живопису, де «Страшний суд» розглядається як 

акт вищої справедливості, що стосуватиметься перш за все іновірців і єретиків, 
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народний іконопис зосереджує свою увагу на зображенні грішників та 

покараннях за гріхи, що тлумачилися як порушення народної моралі. В 

результаті, зауважує український мистецтвознавець Павло Жолтовський, народні 

ікони страшносудної тематики найбільш повно відображають різні сторони 

народного буття, суспільні та етичні ідеали. «Кару отримують насамперед ті, хто 

гноблять народ і завдають йому матеріальних шкод» [216, с. 284], – пише 

дослідник. з огляду на це, у страшносудній тематиці грішниками зображуються 

передусім пани, попи, багатії, часто зустрічається сільський староста, осавул, 

судді, лихварі, корчмарі, злодії тощо. «Грішники-багатії, – пише Павло 

Жолтовський, – представлені у вигляді польських панів у кунтушах, підперезані 

широкими поясами» [216, с. 285]. 

Часто зустрічаються в страшносудній тематиці й нехрещені діти. Привертає 

увагу в даному контексті той факт, що, згідно з православним віровченням, діти, 

які померли до хрещення, не набувають гріховності. Ця думка ґрунтується на 

словах Григорія Богослова про те, що померлі діти, які не були охрещені 

немовлятами, «не будуть у праведного Судії ні прославлені, ні покарані, тому що 

вони і не святі, і не грішні, і більше самі перетерпіли, ніж заподіяли 

шкоди» [245]. 

Дещо інші уявлення про долю нехрещених дітей, як свідчить Георгій 

Кожолянко, склалися в народному світогляді. Тут існувало повір’я, що 

нехрещена дитина не має зв’язку з Богом, а тому «протягом семи років 

перебуває на землі у образі нечистого-чортеняти. Особливо неспокійно веде вона 

себе, коли приходить день народження (не дає заснути батькам, їм чуються 

слова-прохання «Мамо! Дай мені ім’я!»). Для запобігання цьому у гріб такій 

дитині кладуть різні іграшки, вважаючи, що вона там грається ці сім літ і не буде 

нагадувати родичам про те, що вона немає зв’язку з Богом» [273, с. 13]. На цій 

світоглядній основі формувалася не тільки страшносудна тематика, але й 

поширився в українському побутовому житті образ святого  Устиніана. Йому 

молилися «осиротілі батьки і вірили, що дитина їх під захистом святого і душа її 

потрапить до раю» [73, с. 106]. 
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Загалом немає підстав сумніватися, що поширена з початку ХVІ ст. тема 

смерті втрачає свій абстрактний характер і, як пише Павло Жолтовський, 

«пов’язується з ідеєю рівності перед лицем смерті усіх людей, її грізний “лик” 

страшний перш за все для багатих [216, с. 289]. Зважаючи на це, страшносудна 

тематика в іконописі починає набувати глибокого дидактичного змісту, особливо 

у випадках, коли корелює з житійною тематикою. Завдяки цим двом типам ікон 

православне віровчення починає вселяти надію та сподівання на справедливість, 

яких людина досягне, якщо не в цьому, то хоча б в іншому світі.  

Попри загальну інтенцію народного іконопису на соціальну проблематику 

та протест проти зла і несправедливості, все ж, на думку Володимира Овсійчука, 

маємо всі підстави вважати, що ця тема набуває апогею свого розвитку в образах 

святих Бориса та Гліба. На думку дослідника, «сприятливішого часу для 

активізації цієї ікони більше не передбачається, бо в ній зіткнулися головним 

чином не літургійні, а суспільні ідеали – сподівання міцної князівської влади. 

Образи київських князів, синів могутнього владаря, наділені ідеальними рисами, 

бо не мучеників у них прославляли, а мужніх лицарів з мечами, що стоять на 

сторожі, з підкресленням братньої дружби і згоди, людської гідності і чистоти, 

єднання і порозуміння» [416, с. 135]. Висновки дослідника видаються цілком 

раціональними з огляду на те, що образи святих Бориса і Гліба були 

поширеними як у народному, так і церковному іконописі. Водночас, не варто 

ігнорувати того, що Борис і Гліб не були справжніми мучениками, вони померли 

не у боротьбі за віру Христову, а стали жертвами політичних інтриг та 

князівських міжусобиць. Між тим, саме в князівському середовищі зароджується 

інтенція на їх канонізацію – Борис і Гліб не відступилися від освяченої церквою 

ідеї родинного старшинства, тим самим не порушивши завіту апостола Павла 

про ієрархію: «Хочу ж я, – говорив він, – щоб ви знали, що всякому чоловікові 

голова Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові Бог» (1 до Коринтян 

11:3). Інакше кажучи, Борис і Гліб, смиренно прийнявши смерть, тим самим 

слідували церковній заповіді.  
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На думку В.Овсійчука, смиренність князів отримала значний відгук у 

народному світогляді, позаяк тут панувало уявлення про те, що будь-яке 

страждання – це страждання за ім’я Христа, а князі «відмовляються від 

спротиву, щоб не бути причиною загибелі дружини». З часом неспротив злу, 

терпіння в муках починають розглядатися як «національний руський подвиг» 

[416, с. 141]. Внаслідок такого тлумачення житійної історії святих Бориса і Гліба 

вони стали близькими народу, що постійно потерпав під чужим гнітом [Див.: 

178, с. 144-145]. 

Широке вшанування святих Бориса і Гліба в період проникнення 

християнського віровчення до світогляду українського простолюду, на наш 

погляд, було зумовлене не тільки соціальними та національними інтенціями 

цього образу, але й особливістю тогочасної української релігійності. В цей час, 

як зауважувала Ів Левін, народ сприймав святих як своєрідних покровителів 

земного життя і вшановував насамперед тих, хто був ближчим до людини та її 

проблем. Саме тому, як показує дослідниця, проникнення християнства в 

народні маси супроводжується канонізацією місцевих святих [327, с. 33], а й 

поширюється велика кількість неканонічних, або заборонених різними 

церковними документами та соборами, ікон. Серед них насамперед варто було б 

згадати образи св. Устиніана, Старозавітної Трійці з образом Бога-Отця 

(Саваофа), образи Флора і Лавра з кіньми та конюхами; Шестиднев, де Бог-

Отець зображений лежачи на подушках тощо [559, с. 142–145]. 

Поширеним сюжетом українського народного іконопису залишається 

євангельська тематика, яка трансформується в іконописну апокрифічну 

розповідь «Втеча до Єгипту» [431, с. 44]. Цей іконографічний сюжет був 

запозичений з іконних клейм та художніх розписів давньоруських 

монументальних споруд, однак отримав нове функціональне навантаження. В 

той час як поширеність біблійних сюжетів в іконописі києворуського періоду 

була зумовлена особливостями тогочасного богослов’я та специфікою його 

сприйняття серед слов’янського населення, в період Відродження вони 

отримують переважно дидактичне значення. Їхній драматизм був цілком 
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суголосний реаліям тогочасного українського життя і виражав глибоке 

сподівання на відплату. 

Привертає увагу в даному контексті наведена Василем Отковичем 

популярна в ХVІ–ХVІІІ ст. родинна оповідь «Втеча до Єгипту». Зокрема, існував 

переказ, що коли Мати Божа з Ісусом Христом втікала до Єгипту, по дорозі вона 

зустріла хлопця, що сіяв пшеницю, і сказала йому: «Сій, сій, завтра будеш 

жати!». На другий день вийшов хлопець у поле і жне. Підходять до нього 

жовніри та й питають: «Чи не бачив ти ніякої жінки з дитиною?», а хлопець їм 

відповідає: «Бачив!». – «А давно?» – питають жовніри. А хлопець їм у відповідь: 

«Ще коли пшеницю сіяв!» – «Ого, – відповідають жовніри, – то ми вже й не 

здогонимо», – та й повернулися [431, с. 45]. 

Загалом ідея «Втечі до Єгипту» як спасіння та свободи була досить 

близькою для тогочасного українського суспільства. Адже саме в цей час 

спостерігається масова міграція руського населення, передусім селян і міщан, із 

земель, інкорпорованих до Корони Польської після Люблінської унії 1569 року 

на території, які тривалий час залишалися спустошеними татарами. Мігрантами, 

передусім, керувало бажання позбутися тяжких повинностей, у той час як 

переселенцям обіцяли значні пільги у вигляді відстрочки від панщини. І навіть 

сусідство Дикого Поля з його постійною загрозою татарських набігів не лякало 

їх [35, c. 6]. Ймовірно, саме в цей час отримує нове звучання й такий різновид 

домашньої ікони, як подорожня ікона. 

Змінюється в народній уяві й трактування церковного віровчення, яке, 

єднаючись із традиційними язичницькими уявленнями, формує народний 

світогляд. Показовим, на наш погляд, у даному контексті є наведене видатним 

українським істориком Михайлом Грушевським народне уявлення про 

створення Богом людини: «Взяв Бог глини жовтої й сотворив з неї чоловіка й 

дихнув до нього духа свого божого... І повідає йому так: “Зроблю тебе ґаздою 

тому всьому сотворінню, котре сотворив, дам цілий рай, і всі звірі, і всі скоти, 

буде тобі вільно м’ясо їсти, але їх ховати і не мучити; буде тобі з них вільно 
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шкіри на потребу уживати, але їх не мучити. І так оддав Бог Адамові рай”» [177, 

с. 95–134]. 

У свою чергу концепція первородного гріха в народній уяві була тісно 

пов’язана з уявленням про блуд Єви з Адамом, який, зійшовшись з нею, втратив 

свою «блаженну природу», чи «чужоложства» Єви із Сатаною. Ці переконання 

ґрунтувалися на традиційній для руського населення цінності сімейних відносин 

та глибокому осуді блуду [177, с. 95–134]. 

Беручи до уваги зроблені зауваження, доходимо висновку, що з 

початку ХVІ ст. не тільки ікона проникає в дім, але й образ дому, насамперед 

представлений соціально значими цінностями реалізуються в іконі  [69]. Ця ідея 

найбільш повно втілюється за допомогою символізму іконографічної тематизації 

соціальної несправедливості, набуваючи глибокого дидактичного значення. 

Поширені в цей час ікони були тим світоглядно-художнім тлом, яке 

забезпечувало репродуктивність аксіологічних цінностей українського 

суспільства. Головне значення в цьому контексті відігравали ті етико-моральні 

норми, що забезпечували мир та цілісність суспільства. 
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2.3. Художня своєрідність домашньої ікони 

 

2.3.1. Стилістична самобутність народної домашньої ікони 

 

Плідність та актуальність розвідок народного іконопису, запропонованих 

сучасним вітчизняним інтелектуальним дискурсом, наразі не дає підстав вважати 

подоланими тенденційні оцінки домашньої народної ікони, що яскраво засвідчує 

вітчизняна публіцистика. Не вщухають дискусії й з приводу того, чи науково 

коректним є запропоноване Михайлом Станкевичем, Олександром Найденом, 

трактування народної ікони як примітиву. Особливу увагу привертає той факт, 

що О. Найден, аналізуючи народні ікони Наддніпрянщини, одні з них вважає 

примітивними, а інші – «наслідувальними». При цьому дослідник, не вдаючись 

до детального аналізу перших, доводить, що існує чітка стилістична відмінність 

між наслідувальними іконами та іконами-примітивами [400, с. 83]. 

Розмова про домашні народні «ікони-примітиви», їхню художню вартість 

чи вплив символіки на становлення національної культури неминуче зумовлює 

звернення дослідника до пояснення термінів. Як відомо, слово «примітивізм» 

найчастіше використовується щодо живопису, який сформувався на зламі ХІХ – 

початку ХХ ст. Разом з тим варто визнати, що таке визначення завжди було 

зовнішнім. Адже в мистецтві не існує примітивізму як задекларованого напряму 

з власною естетичною програмою чи спільнотою митців. Незважаючи на це, 

термін «примітивізм» не тільки глибоко вкорінився в інтелектуальному 

світогляді, але й отримав дещо зневажливе забарвлення. Це, на думку історика 

барокового мистецтва Лариси Тананаєвої, зумовлено тим, що в коло примітиву 

«потрапляють в першу чергу явища, що виникають в момент зміни однієї 

великої стильової системи іншою, коли звична кодифікація слабшає, процес 

нового формоутворення ніби розливається в ширину, примхливо ламаючи і 

трансформуючи колишні структури, народжуючи нові поєднання, що 

функціонують тепер на рівні анонімного інтегрованого мистецтва...» [557, с. 34]. 
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Натомість дослідники фольклору та народної самодіяльності доводять, що 

словом «примітив» (або «примітивне») частіше за все позначали все, що 

виходило за межі раціоналізованої культури та відповідного їй мистецтва. На 

думку Валерія Прокоф’єва, виходячи з цієї парадигмальної установки, 

дослідники ХІХ ст. вважали примітивним весь пласт народної (низової) 

культури [481]. Аналогічну думку висловлює й Андрій Кофман, який доводить, 

що примітивним (примітивом) є все, що «існує за межами “верхньої”, елітарної 

культури» [298, с. 113]. Натомість Ксенія Богемська, користуючись 

методологічними засадами естетики романтизму, акцентує увагу на тому, що 

мистецтво примітиву ототожнюється з традиційним мистецтвом, яке в ХІХ ст. 

стало надбанням етнографії [61, с. 3]. 

Зауваження К. Богемської і Л. Тананаєвої не тільки не прояснюють, але й 

значно ускладнюють розуміння примітивізму як художньо-світоглядної 

програми, а примітиву як культурного феномену. По-перше, дослідниці, 

спираючись на оціночні судження представників епохи Просвітництва, зводять 

до примітиву все різноманіття традиційної культури. Остання, як відомо, не була 

якісно однорідною. Вона існувала у вигляді двох відмінних і навіть протилежних 

культурних світів – еліти і простолюду. Ці світи тривалий час лежали в 

паралельних, а подекуди й антагоністичних площинах і характеризувалися 

різними світоглядними та мистецькими інтенціями. Причому, на думку В. 

Прокоф’єва, ці два культурні простори мають спільні витоки – первісну та 

варварську синкретичні культури. Останні, доводить дослідник, ще «не знають 

поділу на професійне (артистичне) і непрофесійне (народно-стихійне), на “вище” 

і “низове”, на вчене і профанне мистецтво»  [481]. 

У період зародження класового суспільства ситуація докорінно змінюється. 

В цей час, зазначає Валерій Прокоф’єв, культура вже двоїста. З одного боку, 

вона існує у вигляді елітарної (професійної) культури, яка переробляє «релікти 

далекого минулого» на шляху історичного прогресу, а з іншого – у досить 

замкнених і статичних формах культурної пам’яті. 
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Головною формою «збереження первісного синкретизму і колективізму, 

живою пам'яттю тих часів», на думку Прокоф’єва, виступає фольклор. У 

найширшому значенні цим словом прийнято позначати всю орієнтовану на 

певну групу й сформовану на традиції певної громади творчість, яка постає «в 

якості адекватного вираження її культурної і соціальної самосвідомості. Його 

норми і цінності передаються усно, наслідуванням або іншими шляхами. 

Фольклорні форми включають, серед інших, мову, словесність, музику, танець, 

ігри, міфологію, ритуали, звичаї, ремесла, архітектуру та інші мистецтва» [486, 

c. 18]. Подібне тлумачення фольклору, запропоноване Валерієм Прокоф’євим, 

який ототожнює фольклор з низовою культурою, та вітчизняним дослідником, 

Мирославом Русином, який прирівнює фольклор до народного мистецтва [497, 

c. 16]. 

Виходячи із запропонованих тлумачень, маємо всі підстави стверджувати, 

що фольклор, який постає головною формою самосвідомості народних мас, 

виступає спадкоємцем архаїчних форм культури та виразником свідомості й 

світовідчуття народних мас. Причому, попри те що він є головною формою 

збереження та трансляції архетипів архаїчної культури, все ж нема підстав 

розглядати його як «“замок Сплячої красуні”, який оточений непрохідними 

лісами і сторіччями чекає “принца-пробудителя”» [481]. Фольклор, підкреслює 

Валерій Прокоф’єв, – це «живе утворення, але таке, що живе далеким, дуже 

далеким минулим в сьогоденні, яке живе уповільнено порівняно з динамічним 

“високим” мистецтвом» [481]. Інакше кажучи, фольклор – це не щось статичне й 

замкнене для зовнішнього впливу та розвитку. Разом з тим, на відміну від 

професійної культури, фольклор, або народна творчість, розвивається 

надзвичайно повільно. Він практично не змінює сформованих на ранніх стадіях 

культурного розвитку спільноти ментальних структур колективної психіки та 

відповідно архетипів культури. Показовим прикладом тут може бути вишивка, 

орнаменти якої навіть у ХІХ – на початку ХХ ст. зберігали на архетипому рівні 

ранні жіночі образи епохи матріархату, які, хоч і неусвідомлено, відтворюються 

до нашого часу [267, c. 89–109]. Окремі елементи архаїчних орнаментів 
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перекочували з вишивки до народного іконопису. В цьому контексті варто 

згадати Дерево Життя, квіти, зірки та геометричні орнаменти, якими 

прикрашають тло ікони та одяг зображених на ній святих. 

Взаємини між мистецтвом та фольклором є вкрай важливими для 

спростування запропонованого Ксенією Богемською тлумачення примітивізму. 

Дослідниця, підкреслюючи спалах етнографічних розвідок, все ж не схильна 

визнавати те, що останні були повністю підпорядковані тогочасному 

тлумаченню поняття «народ», яке в цей час ще не отримало політичного 

забарвлення, а відтак позначало не просто непривілейовані верстви населення, а 

стосувалося насамперед селянства [340, c. 178]. Крім того, «весна народів» та 

утвердження демократії як засадничого принципу європейського політичного 

життя у ХІХ ст. зумовили своєрідну ідеалізацію життя народного та його 

мистецтва. Цей процес уможливлювала криза, яка спостерігалася у сфері 

елітарної культури та професійного мистецтва, представники яких дедалі 

частіше зверталися до вивчення або ж народного життя, або ж первісних форм 

культури. Останні у ХІХ ст. позначалися латинським терміном «primitivus» 

(примітивні), який, не втративши свого етимологічного значення, означав 

початковий або ж, у нашому випадку, первісний етап розвитку культури. Поряд 

із цим «примітивна (первісна) культура» в цей час розглядається не стільки як 

меншовартісна, скільки як інша. Тобто як така, що ґрунтується на докорінно 

відмінному відношенні людини до світу порівняно з «цивілізованою людиною 

європейського світу». 

Таким чином, можна припустити, що в ХІХ ст. сформувалося два основні 

підходи до розуміння примітиву. З одного боку, примітивними називалися 

культури докласового суспільства та притаманне їм наївне мистецтво. Показово, 

що саме визначення «наївне мистецтво» не має негативного змістового 

навантаження, а спрямоване підкреслити ту відмінність, що лежить між 

сучасним і первісним баченням світу. Останнє найбільш повно виявляється в 

образотворчому мистецтві, де наївність зумовлена психологією сприйняття 

людиною навколишньої дійсності. Зокрема, притаманне наївному 
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(примітивному) мистецтву площинне зображення форм випливає зі специфіки 

людського зору. Площинність реальних предметів, спрощеність їхньої форми та 

кольорової палітри виступають результатом прагнення передати образи, 

аналогічні тим, що формуються в сітчатці людського ока до того, як вони будуть 

перероблені в процесі сприйняття [489, c. 8]. Ці первинні образи постають 

своєрідними знаками-символами, які лише в процесі осмислення мають 

привести людину до усвідомлення конкретного предмета. 

З іншого боку, примітивним у ХІХ ст. називають народне (низове) 

мистецтво. На перший погляд, тут виявляється певний дисонанс. Адже, як уже 

було зазначено, в період формування класового суспільства та культури 

премодерну притаманні первісним суспільствам синкретичні культура та 

мистецтво роздвоюються і починають існувати як дві зовсім окремі сфери. В той 

же час ні в кого не викликає сумніву той факт, що обидва рівні культури сягають 

своїм корінням саме архетипних форм, або ментальної структури синкретичної 

первісної культури. Однак підкреслений дисонанс лише позірний, оскільки, на 

відміну від елітарної міської культури, яка, будучи відкритою до зовнішнього 

діалогу, швидко змінюється, народна культура більш консервативна – вона 

частіше за все вибудовується на тлі тих патріархальних форм життя, що стали 

плідним ґрунтом для розвитку фольклору та трансльованих ним ментальних 

структур. Зважаючи на це, в народному мистецтві фольклор зберігається 

практично незмінно, а тому є всі підстави вважати народне мистецтво 

примітивним [Див.: 99; 83; 91]. 

У випадку коли ми розглядаємо культуру низів як примітивну, тобто як 

таку, що вибудовується на основі збережених та трансльованих фольклором 

архетипних форм сприйняття та відношення до світу, є всі підстави розглядати 

українську домашню народну ікону як, з одного боку, специфічний різновид 

декоративно-вжиткового мистецтва, а з іншого – невід’ємний елемент культової 

діяльності українського народу. Зважаючи на це, народна ікона, безсумнівно, є 

примітивом, написаним непрофесійними майстрами – богомазами [400, с. 95]. 
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Вони частіше за все походили з народного (сільського) середовища, в якому 

навіть на початку ХХІ ст. чітко проглядаються патріархальні форми життя.  

Крім того, домашні ікони відзначаються нереалістичністю антропоморфних 

та рослинних образів. Але це не мало великого значення. Адже ще на 

міфологічній стадії розвитку українського народу, коли майстерність малювання 

чи різьблення була, скажімо, далека від класичних зразків, важила не якість 

виконання, а уявлення, що образ, якої б якості він не був, уже сам по собі є 

своєрідною копією того, що або кого він зображує [Див.: 197, с. 11]. Як наслідок, 

у народі існувало переконання, що малюнок – це жива реальність. Власне, саме 

тому за його допомогою здійснювалися магічні дії. Глибока вкоріненість 

архаїчних уявлень у селянському світогляді зумовила досить обережне 

ставлення до портрета та дозволу себе малювати [400, с. 58]. 

Особливості міфологічного ставлення до світу та специфіка первинного 

його сприйняття зумовили й художню своєрідність народної ікони. 

Відображаючи первинний ступінь зорового сприйняття, значна частина 

народних ікон відзначаються площинністю. Найчастіше ця характеристика 

стосується ранніх народних ікон ХVII cт., котрі, як доводить 

Павло Жолтовський, представники професійного іконопису називали образами 

«риботицької роботи» або ж образами «неіскусно писаними» [216, с. 278]. 

Показовим прикладом ікон-примітивів можуть бути наведені Жолтовським 

образи «Воздвиження» (кін. ХVІІ ст.) [216, с. 276], «Св. Георгій» (1624 р.) [216, 

с. 276], «Мученик Микита» (ХVІІ ст.) [216, с. 288]. Не можна оминути увагою й 

народні ікони-примітиви, запропоновані в альбомі «Шедеври українського 

іконопису ХVІІ–ХІХ ст.» [639] Національного художнього музею України. 

Особливу увагу в даному контексті привертають подані в альбомі ікони 

«Хрещення» (ХVІІ ст., Галичина), «Юрій Змієборець» (ХVІІ ст., Волинь), 

«Усікновення голови Іоанна Хрестителя» (ХVІІ ст., Галичина) [639, с. 24–27]. 

Прекрасними зразками народного примітиву можуть слугувати й представлені в 

«Музеї-замку Радомисль» [72, 73, 105] галицькі ікони на склі та, наприклад, 
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парні образи з Наддніпрянщини «Богородиця Одигитрія та Христос 

Вседержитель» [73, с. 18]. 

Констатуючи наявність ознак примітиву в низці українських ікон, ми все ж 

схильні визнати правомірність висновків Олександра Найдена, що далеко не всі 

народні ікони є примітивами. Адже, аналізуючи народні ікони Наддніпрянщини 

та порівнюючи їх зі зразками інших українських регіонів, дослідник вважає, що 

їх «за стильовими ознаками можна віднести до імітаційних» [400, с. 83]. При 

цьому відразу зазначає, що термін «імітаційний» є суто формальним і стосується 

радше способів роботи і прийомів зображення [400, с. 83]. Загалом Найден 

прагне показати, що «імітаційність» народної ікони постає результатом 

наслідування взірців професійної церковної (храмової) ікони, але не шляхом 

копіювання або наслідування певних принципів зображальності, а шляхом 

створення певної своєрідної імітаційної моделі професійної ікони (від 

візантійських і давньоруських традицій). «Їх [ікон. – Уточ. О. Б.] краса, – пише 

дослідник, – особливо тих, у яких утворилася рівновага між сміливою 

розкутістю «наївного» майстра та певним фаховим вишколом народного 

іконописця, справжня духовна краса заснована на ідеї добровільної жертви і 

спокути, жертовної смерті і воскресіння як суперпарадигми жертовності… 

Постійне перебування селян на землі, похідні від нього принципи вирощування 

(рослини, тварини) з’єднують в єдиний космологічний цикл народження і смерті, 

цвітіння і плодоношення, періоди очікування й здійснення очікуваного, періоди 

зрілої активності й пізньої споглядальної пасивності… Все це, – підсумовує 

О. Найден, – образно і декоративно-живописно втілено в іконі, умовно названій 

нами імітаційною. У ній присутня і відпрацьована до схематизму формально-

аскетична образність візантійських і давньоруських ікон, і вибагливо-

візерунчаста основа української національної орнаментики, і людська місцево-

типажна, і регіонально-типажна модель» [400, с. 83–84]. 

Попри позірну правомірність висновків Найдена, на наш погляд, дослідник 

усе ж не враховує достатньою мірою факт світоглядної фольклорності народної 

ікони. З одного боку, народна ікона справді є імітаційною. Це зумовлено тим, що 



164 

 

 

писана на дошці ікона в житті українського народу – феномен відносно новий. 

Більшість відомих сьогодні зразків датуються приблизно ХVI–ХІХ ст. Вони 

сформувалися в результаті наслідування, «імітації» професійного іконопису. З 

іншого боку, не можна ігнорувати й того, що, на відміну від професійного 

іконопису, народна ікона від самого початку несла дещо відмінне від 

професійної семантичне навантаження. Зокрема, в той час як головною 

функцією професійної ікони слугувало відображення історій та розповідей 

Святого Письма, Ісуса Христа, святих персонажів тощо та нагадування про 

царство прийдешнє [543, с. 31], народна ікона передусім була культовим, 

магічним предметом, спрямованим забезпечити благополуччя у реальному 

житті, а не нагадати про Царство Прийдешнє. Ця функція, в силу своєрідності 

селянського життя, зберігалася як за домашніми, так і за храмовими іконами. 

Таким чином, народні ікони, попри стильові особливості, зберігали в собі 

елементи міфологізму, а відтак і первинності, яка в сучасній термінології 

отримала назву «примітив».  

Цінність народної ікони у свідомості українського народу визначалася не 

стільки стильовими особливостями, як тим функціональним значенням, яке вона 

отримувала в семантичному просторі української оселі і, що найголовніше, в 

житті родини. Тобто, народна ікона постала як результат органічного розвитку 

та одночасно трансформації під впливом зовнішніх впливів фольклору в 

найширшому значенні цього слова. Це, у свою чергу, дає підстави стверджувати, 

що народна ікона є примітивом в силу того, що, попри кардинальні зміни у 

світоглядно-релігійних уявленнях, вона зберігає та відтворює, можливо 

подекуди й у несвідомому вигляді, ментальну своєрідність українського народу 

та відповідну їй художню творчість. 

Поза тим у контексті нашого дослідження досить важливими видаються 

роздуми Валерія Прокоф’єва щодо формування «третьої культури», ґрунтом якої 

виступає місто. З одного боку, місто «як єдине ціле відділяється від села і 

культурно йому себе протиставляє, а з іншого боку, оскільки в ньому самому 

порушується первісна культурна інтегральність і виявляються протиставлені 
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один одному “вищі” і “нижчі” (почасти й “середні”), освічені й неосвічені (або 

напівосвічені) верстви населення» [481]. Показово, що саме місто з відповідною 

йому соціальною структурою стає головним виробником народних ікон, які 

неначебто «імітують» професійні ікони, однак залишаються орієнтованими на 

широкі верстви українського селянства та світоглядно близького йому міського 

населення [400, с. 84]. 

Звичайно, велика кількість народних іконописців знаходилася й на селі, 

однак є всі підстави вважати, що їх роботи відзначалися більшою фольклорністю 

та краще вираженими ознаками примітивності. Іншими словами, формування 

міст призводить до того, що в народне мистецтво, а відповідно й у народну ікону 

починають проникати елементи світського мистецтва. Крім того, розрив 

міського населення з природним середовищем та протиставлення йому, 

ймовірно, дещо нівелювали семантичне значення домашньої народної ікони. 

Разом з тим міський простолюд, на відміну від інтелігенції та еліти, які 

намагалися піднятися до рівня аристократії, протиставляючи свій світ культурі 

посполитих, тривалий час залишався світоглядно близьким селянству, 

зберігаючи бодай частину його уявлень. 

Кардинальні зміни в народному іконописі насамперед центральних регіонів 

України, як свідчать наявні сьогодні зразки народного іконопису [73; 105; 243; 

639], спостерігаються у ХVІІІ–ХХ ст. У цей час з’являється велика кількість ікон 

із чітко вираженою об’ємністю зображень, які відзначаються мистецькою 

майстерністю [105]. Разом з тим привертає увагу те, що наявні в цей час народні 

ікони-примітиви та, говорячи словами Олександра Найдена, «імітаційні» ікони 

не мають чітких відмінностей ані в кольоровій гамі, ані в художній композиції, 

ані в оздобленні. Ймовірно, їх позірна відмінність визначалася художньою 

майстерністю, вмінням та художнім вишколом майстра, не несучи при цьому 

змістових відмінностей. Саме тому, на наш погляд, їх можна було б назвати 

«другим примітивом», тобто образами, які стоять на межі еволюції віри 

українського народу; не маючи зовнішніх ознак примітиву, вони все ж 

залишаються в його світоглядному полі.  
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Отже, попри художню своєрідність, усі наявні сьогодні народні ікони у 

світоглядному відношенні можна назвати примітивами. Наше припущення 

повністю суголосне й висновкам Андрія Кофмана, який, намагаючись розрізнити 

«примітив» і «примітивізм», зауважує, що примітив «існує за межами 

“верхньої”, елітарної культури – як би він до неї не тяжів у мистецтві т. зв. 

“наївів”. Навпаки, примітивізм створюється виключно у сфері учено-

артистичного професіоналізму» [298, с. 113]. Саме тому, доводить дослідник, є 

всі підстави вважати, що примітив – це мистецтво спонтанне, котре, як правило, 

не знає стилізаторства й найчастіше зумовлене належністю митця до 

фольклорної традиції. 

Натомість примітивізм, на думку Кофмана, варто розглядати як тематичний, 

а також «ідеологічний комплекс, що включає в себе всю суму ідей, пов'язаних з 

міфологемами Золотого Віку і земного раю, з образами “природної” людини, 

“доброго дикуна”, з апологією природного, чуттєвого начала на противагу 

цивілізації і раціоналізму тощо» [298, с. 113]. Такий примітивізм, підкреслює 

дослідник, проглядався в європейських світогляді та культурі, починаючи від 

античності й закінчуючи ХІХ ст. Він, продовжує свою думку Кофман, 

реалізувався у змісті, не змінюючи при цьому ані форми твору, ані способу 

художнього мислення [298, с. 113]. 

Вказане зауваження вченого є вкрай важливим у контексті вивчення 

іконопису. Останній, як відомо, віддзеркалюючи образи святих, завжди 

зображував їх не в земному, а в небесному світі. Більше того, святі завжди 

тлумачилися як такі, що повернули втрачену в результаті гріхопадіння подобу 

Бога, отримавши в нагороду Царство Небесне – первісний Рай. Зображення 

святих у Царстві Небесному слугувало нагадуванням християнину про краще 

життя, яке мала людина до гріхопадіння і якого вона має прагнути в 

майбутньому. Ці зауваження досить чітко показують, що зародження іконопису 

у світоглядному плані тісно пов’язане з християнською ідеєю золотого віку. Це, 

у свою чергу, дає підстави стверджувати, що примітивізм як тематичний та 

світоглядно-ідеологічний комплекс визначив своєрідність іконописної традиції. 
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Не став винятком і народний іконопис, який хоа й не був повною мірою 

спрямований на те, аби нагадати про Царство Небесне, втрачений людським 

родом Рай, однак зберігав та консервував в історії первісні міфологічні уявлення 

та характерне для них ставлення до світу, що й дає всі підстави погодитися з 

висновками Андрія Кофмана, що «примітивізм – це явище набагато більш 

широке, ніж численні “ізми” XX ст.: воно охоплює різні школи та напрямки 

поверх їх відмінностей, проявляється на різних рівнях» [298, с. 112]. 

Таким чином, доходимо висновку, що народна ікона може вважатися 

примітивом. Однак, беручи до уваги неточні тлумачення та зазвичай упереджене 

ставлення до всього, що позначене терміном «примітив», вважаємо за доцільне, 

уникаючи цього терміна, використовувати щодо народного іконопису поняття 

«наївне мистецтво». В сучасному інтелектуальному дискурсі воно зазвичай 

вживається як тотожне термінам «примітивне мистецтво» та «народне 

мистецтво», тобто позначає все, що включене в канон фольклорного мислення. 

Однак це поняття максимально повно розкриває мистецьку своєрідність 

домашньої ікони, писаної народними майстрами-самоуками. Адже писані ними 

образи постають результатом, з одного боку, підсвідомого, органічного 

неприйняття натуралістичної правдоподібності, а з іншого – стихійного 

осягнення не так зовнішньої форми явища або предмета, як його суті. 

Притаманне малярам-аматорам фольклорно-образне мислення характеризується 

високим рівнем творчої свободи та розкутістю творчої уяви, які зумовлюють не 

тільки відхід від іконописних церковних канонів, але й потребу у використанні 

образотворчих метафор і гіпербол, завдяки яким святі втрачають свої земні 

характеристики та перетворюються на своєрідних «владик» Царства Небесного. 

Таким чином, образ святого постає підсумком індивідуального й 

безпосереднього сприйняття трансцендентного, водночас зберігаючи 

притаманну всьому наївному мистецтву ідилічність, що повинна утверджувати 

перемогу добра над злом [272, с. 71–72]. 

Своєрідність мистецьких інтенцій наївного малярства зумовлює 

формування власних критеріїв майстерності. Тут вони залежать не стільки від 
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точної передачі зовнішньої схожості, скільки від уміння візуально передати 

зміст, думку, ідею. Таким чином, епітет «наївний» набуває значення не стільки 

простодушності чи «невмілості», скільки щирої чистоти свідомості й довіри, 

відкритості світові, що виражається у простодушній радості буття, притаманній 

переважно дітям. 

Розкриваючи своєрідність наївного мистецтва, зокрема його спрямованість 

на візуалізацію змісту, що відкривається людині в результаті її щирої відкритості 

світу, не можна оминути увагою й відмову наївного мистецтва від 

антропоцентризму [453, с. 80]. Звичайно, коли йдеться про іконопис, ця 

особливість проявляється не так виразно, оскільки святі покровителі, постають в 

антропоморфному вигляді. Разом з тим саме відмова від антропологічної 

натуральності зображень покровителів земного життя людини та її справ у 

єдності з їхнім змістовим наповненням є головною підвалиною для трансляції 

притаманної фольклорному мисленню думки, що все залежить не стільки від 

людини, як від зовнішніх щодо неї «духовних сутностей», втілених в образах 

святих. 

 

2.3.2. Антропологічність домашньої ікони у світлі іконописного канону 

 

На відміну від церковної ікони, яка, за словами Ірини Язикової, є 

невід’ємною частиною православної традиції [659, с. 11],  домашня ікона – 

явище похідне, синкретичне. Вона постала внаслідок входження християнського 

переказу та обрядової практики в народне життя, тому підпорядковувалася не 

стільки церковному канону, скільки внутрішньому світовідчуттю та 

особливостям релігійності українського народу. Остання, зауважує 

Володимир Янів, постала тією тривалою внутрішньою диспозицією та 

побожністю суспільності, яка залишалася незмінною в зовнішньому часовому 

вияві [664, с. 243]. Тому українцям була чужою інтенція на зовнішній вияв 

релігійності. Вони не були схильні до несвідомого практичного виконування 

християнських обрядів та зовнішніх правил, навпаки – їх внутрішній світ 
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визначав інтимний зв’язок з Божественним, «в них міцне почуття Божої 

всеприсутності, душевна скруха, внутрішня розмова з Богом, тайне думання про 

Божу волю над собою, сердечний порив у світ недовідомого, таємного, 

радісного...» [292, с. 72]. Українець, зауважує М. Костомаров, виливаючи «своє 

релігійно-моральне почуття, мало коли буде метикувати про богослуження, про 

обряди, свята, а скаже у своїй побожності, який вплив зробило на нього 

богослуження, врочистість обряду, високе значення свята й т. д» [292, с. 72]. 

Очевидно, така внутрішня настанова українського народу формувала й 

особливе уявлення про зміст та зовнішні вияви Божественного, що за умови 

незмінної «внутрішньої диспозиції» (В. Янів) спільноти було підвалиною 

утвердження пантеїзму. Він, зауважує Іван Нечуй-Левицький, сповнює «весь 

світ, небо і землю богами, дає життя в фантазії чоловіка мертвій натурі, дає 

мисль, язик, голос зорям, сонцеві, місяцеві, лісам, квіткам, птицям і звірам, тоді 

як монотеїзм однімає од усього життя, а дає її тільки Богові та людській душі. 

Перед єврейським Єговою все мусить дрижати, вмирати од одного його лиця; 

перед ним усе смерть, і в йому тільки життя…» [406, с. 67]. Очевидно, що 

панування таких світоглядних настанов сприяло тому, що українці довгий час 

спрймали природу «живою, розумною, говорячою й думаючою. Од того любов 

до природи в піснях, надихана її живим духом...» [406, с. 73]. Це свою чергу дає 

підстави припускати, що непересічний вплив світоглядно-релігійних уявлень на 

становлення самобутньої української ментальності.  

Показово, що, за твердженням українського філософа Олександра 

Кульчицького, тісний зв’язок українців з природою постав у результаті дії самої 

природи – вона визначила внутрішні психологічні настанови українського 

населення різних регіонів. Спільною ж, на наш погляд, для всього українського 

народу (за слушним висловом Кульчицького, до часу революційних змін початку 

ХХ ст.) була схильність до вчування в процеси природи, вчування, за словами 

дослідника, у «плодючість землі» – в розумінні «обдаровуючої любови», 

«agape», що з нею немов співдіють інші прояви природи: сонце, дощі, вітри. 

Тому цим станам вчування відповідають такі людські реакції, як почуття 
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довірливості, релігійної вдячності. Глядіння на м’які форми рельєфу, як висліди 

й вирази формотворчих сил, що діють на землю, – це вчування в м’якість та 

лагідність, але й у постійність діяння сил води, вітру, сонця, що разом 

становлять «дію ерозії» [312, с. 143]. Світосприймання, що виникає з цих 

передумов, накладає свій відбиток «harmonia praestabilita» («наперед встановлена 

гармонія») людини і землі. Для неї можна вжити, парафразуючи Спінозу, 

означення «substantia sive dea» («першосуть або ж божество»), що, однак, ні в 

чому не порушує віри в її великого господаря – персонального Бога [312, с. 143].  

Суттєво не змінило, за твердженням Іларіона (Огієнка), своєрідності 

української релігійності й запровадження християнства. Воно, зауважує вчений, 

надало давнім віруванням «тільки нових рис та нових назв, а сам релігійний 

круг, зв’язаний з природою та взагалі з оточенням, полишився незміненим аж до 

нашого часу» [422, с. 50]. І навіть тисячолітня боротьба християнського 

духовенства, що вело активну діяльність проти старої української віри, не змогла 

повністю її викорінити. Ця своєрідність, на наш погляд, постала результатом 

хліборобської психіки українців, зокрема притаманного їй індивідуалізму, що, за 

твердженням О. Донченко та Ю. Романенка, був географічно детермінованим 

«сприятливими умовами ведення сільського господарства. Плідний ґрунт завжди 

тут був у достатній кількості, що виключало конкурентну боротьбу за розподіл 

земельних ресурсів і формування замкнених соціальних груп із протилежними 

інтересами – класів» [198, с. 208].  

Разом з тим, зауважує О. Донченко, така природна самодостатність не 

спонукала індивідів до виходу в суспільство, а навпаки – сприяла ізоляції від 

нього. Це, у свою чергу, призводить до концентрації уваги на власних емоціях та 

переживаннях, які переростають в егоцентризм. У результаті русичі, а згодом і 

українці мислили не категоріями «я – ти» чи «я – ми», а «свій – чужий» або ж «я 

– не я» [198, с. 208]. В межах такого світогляду шанси на взаєморозуміння мають 

лише родичі й найближче оточення, в той час, як інший уже не сприймається як 

рівний. Такий егоцентризм, на думку Володимира Яніва, «веде до браку 

дисципліни, до оплюгавлювання власних авторитетів» [663, с. 36], однак на рівні 
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релігійної культури саме цей індивідуалізм у поєднанні з притаманним 

релігійному світогляду пантеїзмом призвів до формування унікальної 

української домашньої ікони, зміст якої найбільш повно виявили за допомогою 

художніх засобів народні іконописці. Саме в їхніх роботах найбільш чітко 

простежується відмова від властивої візантійському іконопису ортодоксальності, 

пов’язаної з утриманням «первісної чистоти», «букви» та «канону», який 

визначав своєрідність зображення на іконі не тільки «Бога втіленого», але й 

святих угодників у Царстві Небесному. Водночас, на наш погляд, у кожному 

випадку актуальними залишаються слова Леоніда Успенського щодо змісту 

православної ікони. З цього приводу він пише: «Церква має очі, щоб бачити, так 

само як вуха, щоб чути. Тому і в Євангелії, написаному людським словом, вона 

чує слово Боже. Також і Христа вона завжди бачить очима непохитної віри в 

Його Божество. Тому вона і показує Його на іконі не як звичайну людину, а як 

Бого-Людину в славі Його, навіть в момент Його крайнього виснаження... 

Православна Церква в своїх іконах ніколи не показує Христа просто людиною, 

що страждає фізично і духовно» [592]. 

Так само, як і церковний образ, домашня ікона – теологічна, без уваги навіть 

на те, що на рівні домашньої обрядової практики вона втрачає власне 

літургійний зміст, перестає бути невід’ємною частиною літургійного простору – 

храму – і незмінним учасником богослужіння [475, с. 33]. Однак, втрачаючи 

літургійне значення, домашні ікони все ж залишають за собою теологічний 

зміст. Адже, незважаючи на те, де розміщена ікона – в домі чи храмі, вона 

зазвичай актуалізується або ж як «Євангеліє для неграмотних» (св. Григорій 

Двоєслов), або ж як «нагадування про горній першообраз» (Павло Флоренський), 

або ж як «умогляд у фарбах» (Євген Трубецькой) тощо. Більше того, в кожному 

випадку ікона, чи то домашня, чи церковна, «завжди виступає засобом 

нагадування про Бога, як той Первообраз, за образом і подобою якого створена 

кожна людина» [475, с. 13]. Водночас не варто забувати й слушного зауваження 

архімандрита Зинона про те, що ікона «нічого не зображає, вона являє» [228], 

насамперед вона являє людям Бога невидимого – Бога, якого ніхто й ніколи не 
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бачив і який явився людям у вигляді єдинородного Сина, «що в лоні Отця, Той 

Сам виявив був» (Від Івана 1:18). Це зауваження не тільки розкриває центральну 

думку новозавітного одкровення, а й утверджує думку, що спілкуватися з Богом 

людина може тільки через посередництво Сина його Єдинородного – Ісуса 

Христа, а також дає підстави вважати, що саме Йому має уподібнитися людина в 

процесі свого життя, аби отримати Царство Небесне. Мабуть, саме на 

богословській особливості «за образом і подобою» формуються ті художні 

відмінності, що проглядаються в канонічному церковному іконописі та 

особливостях домашньої ікони. 

Зосереджуючи увагу на своєрідності канонічного церковного іконопису, ми 

цілком свідомі того, що він поступово змінювався під впливом тих світоглядних 

та естетичних принципів, що визначали життя кожної епохи. Попри це, в 

канонічній церковній іконі завжди залишалися ті незмінні риси, які відрізняли її 

від усіх інших видів мистецтва, оскільки в основу канонічного церковного 

іконопису було покладено богословське вчення про преображення: («…обличчя 

Його, як те сонце, засяяло, а одежа Його стала біла, як світло» (Від Матвія 17:2), 

або ж «І стала одежа Його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би 

так вибілити на землі» (Від Марка 9:3)). Однак найповніше богословські 

підстави іконопису розкривають слова апостола Луки: «І коли Він молився, то 

вигляд лиця Його преобразився, а одежа Його стала біла й блискуча» (Від Луки 

9:29). 

Преображення Христа, що, за євангельськими переказами, відбулося на горі 

Фавор, мало важливе значення не тільки для утвердження християнської віри 

серед апостолів чи основних догматів християнського віровчення, але й 

визначило особливості церковного іконопису. Тут учні Христа (а саме Петро, 

Іван і Яків), мабуть, уперше мали можливість не тільки слухати Слово Боже, але 

й споглядати Божественну красу. Остання, на думку св. Григорія Ниського, 

виявляється «не в зовнішніх рисах, не в приємному складі обличчя, що 

благобарв’ям [рос. «доброцветностью». – Уточ. О. Б.] сяє, але вбачається в 

невимовному блаженстві чесноти. Тому так само, як живописці відтворюють на 
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картині людські обличчя фарбами, обираючи для цього такого кольору фарби, 

які близько й відповідно виражають подібність, щоб краса першотвору в 

точності зобразилася в списку, так уяви собі, що і наш Творець як би 

накладенням деяких фарб, тобто чеснотами, сколихнув зображення до подоби з 

власної Своєю красою, щоби в нас показати Своє власне начало. Многовидні й 

різні ці фарби зображення, якими змальовується справжній образ: це не 

рум'янець, не білизна, не яке-небудь змішання цих кольорів одного з іншим; не 

чорний будь-який штрих, який зображає брови й очі; не якесь співрозчинення 

фарб, що відтіняє поглиблені риси, і не будь-що подібне до всього того, що 

штучно зроблено руками живописців, але замість всього цього – чистота, 

безпристрасність, блаженство, відчуження від усього злого і все однорідне з тим, 

чим зображується в людині подоба Божества. Такими кольорами Творець 

власного Свого образу змальовував наше єство. Якщо ж відшукаєш і інші риси, 

якими позначається Божественна краса, то знайдеш, що і подоба їх в нашому 

образі зберігається в точності» [407]. 

Сформований таким чином ідеал християнської краси ліг в основу 

церковного канону і визначив художню своєрідність православної ікони. Образи 

святих постали своєрідними праобразами «прийдешнього храмового людства. І 

так як цього людства ми поки не бачимо в нинішніх грішних людях, а тільки 

вгадуємо, ікона, – підкреслює Є. Трубецький, – може служити лише 

символічним його зображенням. Що означає в цьому зображенні виснажена [рос. 

истощенная. – Уточ. О. Б.] тілесність? Це – різко виражене заперечення того 

самого біологізму…  Виснажені лики святих на іконах протиставляють цьому 

кривавому царству самодостатньої і ситої плоті не тільки “витончене почуття”, 

але перш за все – нову норму життєвих відносин. Це – те царство, яке плоть і 

кров не буде наслідувати» [573, с. 25–26]. Недарма сказано у Святому Письмі: 

«Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і 

зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього» (2 до 

Коринтян 3:18). Тобто, краса, яку відкриває ікона, покликана відкрити, а якщо 

бути більш точними, то відродити в людині первозданний божественний образ, 
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що робить людину такою ж досконалою, «як досконалий Отець ваш Небесний» 

(Від Матвія 5:48). Адже, за твердженням Василія Великого, «християнство – це 

уподібнення Богу тією мірою, якою це можливо для людської природи» [36]. 

Відповідаючи християнському світогляду та естетичним ідеалам, канонічна 

церковна ікона була спрямована показати не стільки шлях у напрямку до Бога, 

уподібнення Йому, скільки «пункт призначення», не так рух до мети, як саму 

мету – преображену природу людини в Царстві Небесному. На іконі, пише 

російський іконознавець Андрій Євстигнєєв, зображується людина, яка вже не 

бореться з пристрастями – тут вона постає преподобною (уподібненою Богу), 

тобто такою, що перемогла пристрасті й досягла Царства Небесного [475, с. 23]. 

Як наслідок, зображення всіх образів святих, за винятком житійних ікон з 

клеймами, на православній іконі завжди статичні – вони вже пройшли шлях 

випробування та боротьби й знаходяться у вічності, позбавленій земних 

суперечностей. Разом з тим саме ця нерухомість таїть у собі величезний 

внутрішній динамізм. Кажуть, що абсолютна швидкість буде сприйматися як 

нерухомість, оскільки немає точок відліку цієї швидкості. Статичність ікони – це 

її внутрішній рух, це вічний політ душі до Бога, це подолання самого часу як 

відсутність руху в часі і просторі, як життя в інших вимірах. Зовнішній рух, 

пише сучасний православний публіцист Юрій Кіщук, не може висловити «буття 

вічності» [268]. 

Поряд зі статичністю, яку можна вважати однією із засадничих 

характеристик канонічного іконопису, варто звернути увагу й на те, що жоден 

святий «на іконі ніколи не пишеться в профіль. Так зображуються тільки особи, 

яким не дається поклоніння, або другорядні персонажі (знову ж, волхви), або 

негативні герої, наприклад Юда-зрадник на Таємній вечері. Тварини на іконах 

теж пишуться в профіль» [475, с. 23]. Як приклад, можна згадати ікони Юрія 

Змієборця, кінь якого зазвичай пишеться в профіль або напівпрофіль. Так само 

зображується і змій. У цілому ікона Юрія Змієборця добре виявляє особливості 

іконографії тих персонажів, які зображуються на іконі, – з молитовним 

зверненням людина звертається лише до тих, лики яких звернені до людини. 
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Вони зазвичай писані у фас. Разом з тим не варто забувати, що святі, відповідно 

до богослов’я ікони, знаходяться в Царстві Небесному, а тому їхній погляд хоча 

й звернений до спостерігача, все ж ніколи не зосереджується на ньому. Очі 

святих прописуються так, щоб уявлялося, ніби віруючий та ікона дивляться один 

на одного. При цьому, на відміну від спостерігача, погляд якого звернений до 

ікони, святий дивиться на прочанина, пронизуючи поглядом, спрямованим у 

безмежну далечінь [475, с. 15]. 

Таким чином, формується докорінно особливий образ святого – людини, яка 

вже перебуває у світі горньому, не може мати й не має земних характеристик. 

Практична більшість іконописних зображень мають «деформовані» пропорції тіл 

та «неживі», плоскі обличчя. Ця своєрідність, зауважує Ірина Язикова, 

зумовлена тим, що ікона являє не обличчя земної людини, а лик небожителя. 

«Іконографія, – наголошує дослідниця, – не ігнорує індивідуальні особливості і 

зовнішні характерні риси святого (стать, вік, зачіска, форма бороди, головний 

убір тощо). Святий постає преображеним, він відрікся від земних пристрастей, 

він вже належить іншому світу і звідти дивиться на нас, тому в іконі виключене 

зображення душевних емоцій, афектів» [659, с. 15]. Саме тому, неначе 

продовжуючи думку дослідниці, зауважує Леонід Успенський, в іконі людська 

плоть «зображується принципово відмінною від звичайної тлінної плоті людини. 

Ікона – тверезницька, заснована на духовному досвіді і абсолютно позбавлена 

будь-якої екзальтації... Коли благодать проявляється в людині, то весь її 

духовно-душевно-тілесний склад охоплюється молитвою і перебуває в 

божественному світлі…» [592]. 

Експлікуючи образ вічності, ікона пропонує власне бачення простору і часу, 

які не мають нічого спорідненого з логікою та ratio світу земного. Ікона 

пропонує просторовий алогізм і зворотну перспективу, а відтак не має єдиної 

точки горизонту, в якій сходяться всі лінії. Тут предмети не зменшуються, але 

збільшуються в міру віддаляння від нашого ока. «Єдиною точкою перетину ліній 

ікони – геометричних і смислових – може бути та, в якій знаходиться той, хто 

молиться: простір ікони як би розкривається навколо нього, залучаючи його 
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всередину іконного світу, і тому всі предмети здаються розгорнутими, їх видно з 

трьох, а то і з чотирьох сторін» [659, с. 14], – зауважує І. Язикова.  

Загалом особливості іконописної манери сформовані таким чином, щоб 

якомога краще передати містичний, символічний та провіденціальний зміст 

ікони. Вона, на думку Євгенія Трубецького, спрямована підкреслити «радість 

кінцевої перемоги Боголюдини над звіролюдиною, введення в храм всього 

людства і всієї тварі; однак, – акцентує увагу вчений, – до цієї радості людина 

повинна бути підготовлена: вона не може увійти до складу Божого храму такою, 

якою вона є, тому що для необрізаного серця і для розжирівшої, самодостатньої 

плоті в цьому храмі немає місця: ось чому ікони не можна писати з живих 

людей» [572, с. 15]. При цьому храм, про який веде мову дослідник, тлумачиться 

ним не як особлива дійсність, а як ідеал – ще не здійснена надія всякої тварі. «В 

світі, в якому ми живемо, – пише Є. Трубецький, – нижча твар і більша частина 

людства перебуває поки що поза храмом. І так само храм уособлює собою іншу 

дійсність, те небесне майбутнє, яке манить до себе, але якого ще не досягло 

людство в даний час» [572, с. 15]. 

Зауваги вченого щодо провіденціального змісту ікони тісно співвідносяться 

з її літургійним змістом. Ікона «в образах і формах матеріального світу передає 

одкровення світу Божественного, робить цей світ доступним спогляданню і 

розумінню». Вона, на думку Леоніда Успенського, так само, як «богослужіння, 

висловлює вчення Церкви, відповідаючи слову Святого Письма» [592]. Разом з 

тим, ікона для церкви – це не просто мистецтво, що використовується заради 

візуальної ілюстрації Святого Письма, вона виступає тут як повна його 

відповідність, а тому й актуалізується через догматичне, літургійне і виховне 

значення. «Як слово Святого Письма, – пише Успенський, – є образ, так і образ є 

тим же словом» [592]. Саме тому, на його думку, «православний церковний 

образ, ікона, визначається не як мистецтво тієї або іншої історичної епохи або як 

вираз національних особливостей того чи іншого народу, а тільки відповідністю 

своєму призначенню, настільки ж всесвітньому, як саме Православ'я, 

призначенню, що визначається самою сутністю образу і його роллю в церкві. 
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Будучи по суті своїй мистецтвом літургійним, ікона, так само як і слово, ніколи 

не служила релігії, але, так само як і слово, завжди була і є невід'ємною 

частиною релігії, один із засобів до пізнання Бога, один із шляхів до спілкування 

з Ним» [592]. 

Враховуючи догматичну та літургійну складові ікони, які, на думку 

провідних богословів, визначили своєрідність візантійського іконописного 

канону, на наш погляд, все ж не слід забувати й того, що в соціокультурному 

вимірі візантійська ікона та її канон постали продуктами, як зазначає Віктор 

Лазарєв, «великого міста, придворного суспільства, централізованої державної 

церкви. Залізна хода експансії якої нерідко безжально давила паростки 

національних культур, нівелюючи і розчиняючи в єдиному столичному стилі 

нескінченне різноманіття їх проявів» [323, с. 9]. «Як результат, – продовжує 

вчений, – образотворчому мистецтву у Візантії відводилося насамперед 

дидактичне завдання: воно повинно було давати загальнодоступний і точний 

виклад релігійних фактів, повинно було допомогти пам'яті і змусити працювати 

уяву в певному напрямку» [323, с. 12]. Показово, що вказане дидактичне 

завдання розповсюджувалося не тільки на широкі маси візантійського 

громадянства, але й на язичників, які мали можливість образно побачити 

своєрідність та велич християнської віри. 

Універсалістські інтенції візантійського мистецтва та сформованого в його 

межах канону, безумовно, мали неабиякий вплив на становлення християнської 

культури східного типу в багатьох регіонах світу. Не стала винятком і Русь, яка, 

прийнявши християнство візантійського зразка, так і не змогла стати органічною 

частиною візантійського світу. Індивідуалізм, нездатність до покори та 

підпорядкування досить швидко зумовили дистанціювання руського православ’я 

від духовного центру. Ця особливість, на наш погляд, найбільш повно виявилася 

в часи започаткування «власне київського ікономалювання» (Д. Степовик). «Хоч 

би скільки, – пише Степовик, – ікон привозили з Візантії, Криму, балканських 

країн, – незабаром їх перестало б вистачати» [544, с. 33]. Відповідно храми, які 

за підтримки князів будувалися по всій Русі, необхідно було прикрашати 



178 

 

 

власними силами, а не покладатися лише на привезені цінності. Ця тенденція 

значно підсилювалася протестами київських князів та митрополита Іларіона 

проти засилля «візантійських греків у церковному та мистецькому житті 

Київської Русі-України» [544, с. 33]. 

Сьогодні важко однозначно говорити, наскільки свідомим було формування 

особливостей руської іконописної традиції, наскільки цілеспрямовано Алімпій 

Печерський та інші представники заснованого ним іконописного осередку 

протиставляли руську православну культуру візантійській. На наш погляд, 

свідоме протиставлення видається вельми сумнівним. Більш імовірно, що 

своєрідність руської іконописної традиції сформувалася під впливом внутрішніх 

духовних настанов та психотипу русичів. Безсумнівним залишається лише те, 

що ікони київського осередку йдуть у розріз із візантійським каноном завдяки 

притаманній їм тривимірності, прямій перспективі, теплому колориту та тонкій 

згармонізованості барв. Крім того, саме в цьому осередку вперше проявилися 

спроби наблизити лики святих до рис обличчя місцевого населення [544, с. 33]. 

Ці зауваження дають усі підстави говорити не тільки про своєрідну еволюцію 

іконопису на руських землях, але й, за справедливим уточненням українського 

діаспорного мистецтвознавця Святослава Гординського, про втрату руським 

іконописом грецького характеру [162, с. 9]. 

Не вдаючись у деталі та визначення правомірності оцінки Гординським 

своєрідності руського іконопису, хотілося б наголосити, що започатковані в 

освіченому руському середовищі іконописні традиції знайшли своє продовження 

в роботах українських малярів-самоуків. Плоди їхньої праці не набули поваги 

народні маляри-самоуки, як свідчать церковні документи ХVІІ–ХVІІІ ст., й серед 

представників церковної адміністрації. Так, у розпорядженні від 1766 р. йдеться 

про образи «риботицької та іншої непристойної роботи, які недосконалі маляри, 

ледве початки своєї роботи розуміючи, по відпустах розвозять і продають і 

таким чином непристойними своїми зображеннями звикли людям подавати 

поганий приклад, через те треба, щоб парохи своїх парафіянам заповідали, щоб 

таких образів на ярмарках на відпустах не купували, бо такі образи до церков 
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прийматися не будуть» [Цит.: 216, с. 278]. Незважаючи на критику та заборони 

церковної адміністрації, саме ці «непристойної роботи образи» найбільше 

шанувалися в середовищі народу. Вони були створені відповідно до його 

світогляду та естетичних уподобань, а тому могли легко увійти в сакральний 

простір їхнього житла. 

Зрозуміти глибоку прихильність простолюду до робіт народних малярів і 

разом з тим спротив церковної адміністрації щодо них можна, на наш погляд, 

лише уважно придивившись до особливостей народного світогляду. Ми вже 

відзначали, що в часи християнізації і ще довго потому український світогляд 

був глибоко пантеїстичним. «Думка про Бога та Його величність [у даному 

контексті йдеться про «велич». – Уточ. О. Б.], – пише Г. Ващенко, – приходить 

до людини перш за все при спогляданні Його творів. Зоряне небо, безмежне 

море, ліси та гори, тварини з їх інстинктами, людина з її розумом та почуттям, 

навіть кожна билинка свідчить про Всевишнього Премудрого 

Творця» [Цит.: 663, с. 14]. Зауважимо, що, за твердженням Володимира Яніва, 

таке переконання характерне не тільки для Ващенка, але й для всього 

українського народу, ідеалом якого стала «людина глибоко релігійна, що не 

тільки вбачає очима розуму, а й відчуває серцем руку Всемогутнього й 

Всеблагого Бога в природі й людині, в кожному моменті їхнього життя. Вірячи в 

Божу Премудрість і Благодать, ця людина прагне жити по слову Божому й 

відповідно до законів природи, що встановлені Премудрим Творцем і 

Промислителем» [663, с. 14]. Цей ідеал, зауважує дослідник, досягається 

насамперед через «споглядання природи» [663, с. 14]. 

Таким чином, веде далі В. Янів, є всі підстави вважати, що «євангельська 

істина сприймалась українським народом відповідно до його психічних 

властивостей, історії й побуту, що відбилося на релігійних обрядах, моралі й на 

виховному ідеалі. Християнство не заперечувало всього того, чим жив до 

прийняття його народ. Воно залишало й освячувало те, що не суперечило його 

духові. Таким чином вироблялися світогляд, мораль і звичаї, в котрих органічно 

об’єднувалось євангельське вчення з деякими несуперечними йому елементами 
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попередньої національної культури» [663, с. 14]. Власне саме цей синкретичний 

світогляд і визначив художню своєрідність української домашньої ікони. Образи 

святих на ній, на відміну від канонічних церковних ікон, постають не стільки 

праобразами «прийдешнього людства», скільки реальними співучасниками 

земного життєвого циклу. Тому їхні зображення частіше за все не позбавлені 

екзальтації – легка усмішка на іконах Богородиці, сумні, а подекуди лукаві очі 

святих і, звичайно, рум’янець, який не сходить з ликів святих, навіть на тих 

домашніх іконах, які найбільше зберегли риси візантійського іконопису. 

На тлі світоглядних уявлень формувалася своєрідність зображення святого: 

писали так, щоб передати його одночасне перебування у світі земному і світі 

божественному. А тому в домашніх іконах зазвичай відсутня зворотна 

перспектива, домінує тепла кольорова гама, що відповідає регіональним 

особливостям народного декоративного мистецтва. Внаслідок тих же чинників 

на зміну «обожненій», а часто і виснаженій плоті святих, які на візантійських 

іконах уже перебувають у Царстві Небесному, приходить наївність художнього 

зображення. Її утвердженню в народному живописі в цілому та в домашній іконі 

зокрема сприяло побутування міфологічних уявлень про те, що образ (так само, 

як і слово) предмета володіє тими самими властивостями, що й сам предмет. Як 

наслідок, народний іконопис та домашні ікони не характеризувалися 

реалістичністю. 

Важливу роль в утвердженні художньої своєрідності домашньої ікони 

відіграла й підкреслена Володимиром Антоновичем своєрідність українського 

релігійного світогляду. Зокрема, вчений акцентує увагу на пануючому в народі 

уявленні щодо існування в природі «сил і законів, невідомих масі людей, народ 

думав, що багато з тих законів відомі особам, які сяким чи таким способом 

потрафили вникнути в них або пізнати їх» [24, с. 13]. Цих людей подекуди 

вважали святими й зображували на іконі [327, с. 159]. Цьому сприяло й народне 

розуміння святості. За свідченням В. Топорова, воно означало зростання, 

набухання, спухання, тобто збільшення обсягу чи інших фізичних 

характеристик. При цьому, зауважує дослідник, у період язичництва вказане 
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«збільшення» найчастіше трактувалося як результат дії особливої життєвої 

плодоносної сили або пізніше – як її образ, символ [565]. Іншими словами, 

розуміння святості в середовищі простонароддя було тісно пов’язане з 

долученням до сакрального, носієм якого й був святий. 

Незважаючи на змістову спорідненість у розумінні святості в церковному та 

народному середовищі, саме її розуміння, поєднавшись із пантеїзмом, відіграло, 

на наш погляд, ключове значення для утвердження змістової та художньої 

своєрідності домашньої ікони. Так, на відміну від церковного розуміння святості 

як атрибута іншого, кращого світу – Царства Небесного, в народному розумінні 

святість, хоча й передбачала долучення святого до іншого світу, все ж завжди 

залишала його в земному житті. Саме на цьому світоглядному тлі формуються 

уявлення про святу воду, святу землю, святий хліб, святі бджоли, святу корову-

годувальницю, святих батьків тощо. На цій же світоглядній основі постає і 

специфікація святих, які, з одного боку, володіють знанням окремих прихованих 

законів природи, однак з іншого – будучи писаними на іконі, зостаються у світі 

земному, а тому можуть впливати на життя та діяльність людини. 

Очевидно, що нове змістове навантаження ікони виявлялося не тільки у 

своєрідності художньої манери, але й у появі неканонічних іконографічних 

сюжетів [559, с. 143], у тому числі запозичених з апокрифів, народних переказів 

та легенд, які віртуозно поєднувалися з євангельським вченням, формуючи 

новий ідеал християнської людини. Так само, як і в догматичному богослов’ї, 

цей ідеал ґрунтувався на любові до ближнього, однак саме розуміння любові в 

народному світогляді набувало дещо іншого змісту. Зокрема, на відміну від 

церковного вчення про Любов, що, за твердженням Діонісія Ареопагіта, є одним 

із імен Бога, а тому тлумачиться «як Світ-у-власному-сенсі-слова» [26], гармонія 

і навіть повнота, що змушує люблячих належати не самим собі, а коханим (як 

приклад можна згадати слова апостола Павла: «І вже не я живу, але живе в мені 

Христос» [26]), народна свідомість, зберігаючи традиційні вірування, утвердила 

віру й пошану до земної чуттєвої любові. Ця любов виявлялася в матері до 

дитини, у повазі до ближнього, особливо старця, в поблажливому ставленні 
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привілейованих верств до підданих тощо. Така любов не була позбавлена 

екзальтації, вираженої в народній іконі в усмішці святого, яка відкривала шлях 

радше для душевної розмови, ніж дидактичної настанови. 

Поряд із чуттєвістю та тілесністю, які стали невід’ємними атрибутами 

домашньої ікони, не можна обійти увагою й відсутності в домашніх образах 

зображень янголів. У випадках, коли домашня ікона виступала образом наявного 

церковного первообразу, на котрому були зображені янголи (за винятком 

архангелів), замість них народні іконописці зображували квіти або ж уквітчані 

гілки. Ця традиція, на нашу думку, також випливала з притаманного народному 

релігійному світогляду пантеїзму. Віра у всеприсутність Бога у світі обожувала 

світ, робила його не просто святим, а «плодоносним» (В. Топоров), а відтак не 

потребувала додаткових духовних сутностей. З іншого боку, не можна 

виключати й того, що багато слов’янських язичницьких богів могли отримати 

антропоморфний вигляд уже внаслідок перших контактів населення з 

християнством та його артефактами іще до масового хрещення – принаймні на 

рівні племінної еліти, для якої хрещення було попервах суто приватною 

справою. Зважаючи на це, справедливим, на наш погляд, є висновок 

Олега Тарасова про те, що в народній свідомості не відразу склалося чітке 

розуміння того, як правильно зображувати «безтілесних, невидимих духів», 

уподібнених Творцю [559, с. 143], якого «ніхто і ніколи не бачив» (Від Івана 

1:18). Тут стала в нагоді давня віра в сили природи, особливо квіти, та їх 

здатність сакралізувати простір, виступати провісниками народження та 

родючості, що й було використане народними майстрами в домашній іконі. 

Висновки до ІІ розділу 

 Об’єктивне та соціально неупереджене відтворення символічного ряду 

української культури неможливе без включення в контекст інтелектуального 

дискурсу всіх здобутків української культури. З цією метою нами відтворено два 

основні соціальні простори української культури та показано, що на відміну від 

міста, котре формується в момент протиставлення себе спільнотою природному 

процесу і тому живе за свідомо встановленими законами, культурний простір 
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села визначається загальними природними процесами. Відтак сільське життя 

керується звичаєвим правом, концептуально оформленим у міфологічному 

концепті «так було одвіку». 

 Обґрунтовано іконічність премодерної міської забудови. Виявлено, що 

місто як особливий соціокультурний та духовний простір буття людини та 

спільноти відзначалося особливостями відтворення в його архітектоніці ікони – 

Прообразу Небесного Єрусалима. Це визначало не тільки зовнішній вигляд 

міста, але і його змістову своєрідність. На теренах давньоруської культури 

вказана особливість чітко проявилася у світоглядній специфіці забудови 

провідних культурних осередків Русі – Києва, Чернігова та Переяслава. Поряд із 

вказаним експліковано особливості культурного простору села, на тлі яких 

виявлено «дрімотний», рослинний характер сільського життя та 

підпорядкованість його природним стихіям, розуміння яких відтворювалося в 

домі. 

 Розкрито особливості розуміння дому в традиційній українській 

культурі. Показано, що слово «дім» відзначалося семантичною багатогранністю 

– воно означало і родинну організацію в єдності «мертвих, живих і 

ненарожденних», і оформлений територіальний та духовний простір «свого», і 

комплекс житлових та господарських приміщень, і оберіг. Зважаючи на це, 

маємо підстави стверджувати, що дім у традиційній українській культурі 

поставав радше певним концептуально визначеним духовним та соціальним 

простором і невід’ємним сенсоутворюючим елементом, зміст якого визначався 

культом предків та концептом вічного коловороту життя. Іншими словами, дім 

для українців – це не тільки приміщення, як первинна родова організація та все 

те, що визначає «життєвий світ» родинної спільноти, формуючи при цьому 

внутрішнє почуття захищеності та впевненості завдяки вірі в силу непідвладних 

часові родинних зв’язків. 

 Сакральний простір дому, що постав своєрідною «реплікою Всесвіту», 

тлумачився не стільки як відображення світу зовнішнього, природного, як 

своєрідний закон світобудови – гармонія, яка проявляється у вигляді світла, що 
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впорядковує «життєвий світ» родини, забезпечуючи тим самим її вічне існування 

в коловороті життя та смерті. В сакральному просторі дому гармонія 

проявлялася завдяки символічному відтворенню трьох синхронно співіснуючих 

світів – живих, мертвих та богів. Їх єдність забезпечується завдяки еманації 

світла, властивості якого несла в собі велика кількість оберегів, спрямованих на 

досягнення спільної мети – вічного життя роду, яке уможливлюється завдяки 

забезпеченню конкретних життєвих потреб людини в теплі, в їжі, в захисті тощо. 

Показово, що у світлі такого світогляду предмети зовнішнього світу так само, як 

і дії людини, не мали власної самоцінності. Їхнє місце визначалося тим 

значенням, яке вони відігравали в реалізації зовнішньої щодо них мети. 

 Показано, що писані професійними іконописцями, ремісниками та 

народними малярами ікони, які використовуються в домашній (родинній) 

обрядовій практиці та характеризуються високим рівнем світоглядного 

синкретизму внаслідок поєднання ключових ідей християнського світогляду з 

традиційними народними уявленнями та практиками, є всі підстави позначати 

терміном «домашня ікона».  

 Шанування домашніх ікон у середовищі українського народу постало не 

тільки важливим етапом еволюції віри, але й відображало найвищі цінності 

«життєвого світу» українського народу на різних етапах його становлення. 

Зокрема, домінування культу домашніх ікон у приватному та громадському 

житті стає підвалиною формування виразного протиставлення «свій – чужий», 

що актуалізується насамперед крізь призму родинних зв’язків, виявляючи тим 

самим домінуюче аксіологічне значення в житті українського народу приватних 

інтересів та культу родинного життя. Реформи церковної адміністрації, 

спрямовані на подолання пережитків двовір’я та культу домашніх ікон, стають 

важливим чинником розвитку громадської свідомості, сприяючи формуванню 

свідомості надродинного, етнічного «ми». 

 Вплив особливостей побутового життя українського народу на домашню 

ікону зумовлює неправомірність її однозначного ототожнення ані з народним 

іконописом, ані з професійним іконописом. На цьому тлі обґрунтовується думка, 
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що домашня ікона постає як поліваріативний феномен української матеріальної 

та духовної культури. Цей феномен виникає як результат органічного розвитку, з 

одного боку, українського професійного та народного іконопису, а з іншого – 

релігійного світогляду українського народу. 

 Висвітлено функції домашньої ікони – світоглядну, аксіологічну, 

праксеологічну, сакралізуючу, дидактичну та декоративну, на тлі яких виявлено, 

що домашня ікона стає результатом органічного розвитку світогляду та 

побутового життя українського народу. На цьому тлі показано обмеженість 

змісту «хатня ікона» та доведено правомірність терміна «домашня ікона». 

Уточнення терміна зумовлене історичними, соціокультурними, змістовими та 

функціональними її особливостями в житті людини. Домашня ікона 

розглядалася українцями як своєрідний оберіг життя людини та родини.  

 Запропоновано авторське визначення домашньої ікони: домашня ікона – 

це синкретичний феномен матеріальної та духовної культури українського 

народу, який, відображаючи специфіку (1) світоглдяних та аксіологічних 

поглядів української людини, (2) постає своєрідним засобом взаємозв’язку 

земного та небесного (божественного) світів у самобтній художньо-

стилістичній формі. 

 Підкреслено, що цінність домашньої ікони зумовлювалася не стільки її 

ринковою вартістю й художніми якостями, скільки визначалася мірою 

«рідності», що формувалася в результаті її включення в життєву практику 

спільноти. Зважаючи на це, шанування домашніх ікон у середовищі українського 

народу постало не тільки важливим етапом еволюції віри, але й відображало 

найвищі цінності «життєвого світу» українців на різних етапах його 

становлення.  

 Розкрито амбівалентний вплив дому на становлення ікони. З одного 

боку, вона поступово проникає в сакральний простір українського дому, 

набуваючи там провідного значення. З іншого – визначає своєрідність народного 

іконопису, який починає відображати не тільки Божественний Первообраз, але й 

символічно тематизується крізь призму притаманних народному світогляду ідей 
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родинності, смерті й відплати та, відповідно, соціальної справедливості, 

набуваючи тим самим глибоко дидактичного значення. 

 Підкреслено, що термін «домашня ікона» змістово відмінний від терміна 

«народна ікона», позаяк останні писалися ремісниками та народними 

іконописцями відповідно до своєрідності їхнього бачення та народного 

сприйняття постатей чи подій церковної історії. Унаслідок цього народні ікони 

поєднували в собі окремі ідеї фольклору з переосмисленими на народний лад 

ідеями та догматами християнського віровчення. Народні ікони вирізняються 

рівнем майстерності іконописця та мають виразні етнографічні особливості. У 

традиційній культурі народні ікони вважалися неканонічними, а їх використання 

в обрядовій практиці заборонялося, незважаючи навіть на те, що велика кількість 

сільських церков були розписані народними малярами. Сьогодні народні ікони і 

неканонічні образи широко використовуються в церковній та домашній 

обрядовій практиках. У свою чергу зміст домашньої ікони визначається не так 

своєрідністю її написання, як функціональним призначенням – використання в 

домашній обрядовій практиці. 

 Показано, що український народний іконопис – це синкретичне духовне 

утворення, яке визначається не стільки художньою своєрідністю чи 

майстерністю іконописців-богомазів, скільки народними уявленнями, що 

знайшли своє відображення не лише в побутовому родинному житті, але й 

поширювалися в церковному мистецтві. Останнє було результатом тематизації 

концепту «дім» на етнічному рівні й могло виявлятися тільки через бінарну 

опозицію «ми (українці) – вони (чужинці, католики, гнобителі, грішники тощо)». 

 Необхідність перегляду наявної в сучасному дискурсі тенденційної 

оцінки народного іконопису в цілому та домашньої ікони зокрема зумовила 

вивчення не тільки світоглядної, але й стилістичної своєрідності домашньої 

ікони. З цією метою було висвітлено змістову своєрідність примітивізму як 

певного тематичного та світоглядно-методологічного комплексу, що визначав 

особливості розвитку мистецтва від античності до наших днів; показано також, 

що його ідеологеми проявлялися і в художніх творах, часто не змінюючи їхніх 
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стильових характеристик. Поряд зі світським мистецтвом примітивізм досить 

повно проявився в іконописі, який від початку свого виникнення був 

орієнтований на відображення та нагадування про християнський золотий вік – 

Царство Боже. Поряд із вказаним виявлено, що термін «примітив» у випадку, 

коли він використовується стосовно мистецтва, досить неоднозначний. З одного 

боку, його вживають, коли йдеться про первісні, синкретичні культури, які ще не 

мають поділу на елітарну й народну. З іншого, ним позначають усю сферу 

непрофесійного народного мистецтва. Сформована в період Просвітництва 

інтенція на звеличення розуму та відповідних йому мистецьких канонів 

зумовила зневажливе ставлення до всього, що позначалося терміном 

«primitivus». 

 Дистанціюючись від оціночних характеристик і користуючись виключно 

етимологічним значенням латинського слова «primitivus», є всі підстави 

розглядати домашню народну ікону як примітив. По-перше, домашня народна 

ікона, сформувавшись унаслідок світоглядно-релігійних трансформацій, 

увібрала й художньо відобразила в собі збережені в межах фольклору архаїчні 

форми ранньої української культури. По-друге, домашня народна ікона є 

різновидом іконопису в цілому, а тому розвивалася як його невід’ємна частина, 

несучи як ідеї українського фольклору, так і ті ідеї, що були сформовані в межах 

християнського віровчення. По-третє, немає підстав говорити про наявність в 

українському іконописі «імітаційних» народних ікон, оскільки це образи, які 

світоглядно залишалися примітивами, а їхня художня своєрідність залежала від 

майстерності митця. 

 Уточнено запозичений у О. Найдена термін «імітаційна ікона». Його 

пропонується використовувати для позначення народних ікон, писаних 

ремісниками переважно у великих іконописних осередках. Такі ікони зазвичай 

відповідають усім іконописним канонам, однак суттєво відрізняються від 

професійних ікон рівнем майстерності іконописців та соціальною спрямованістю 

– їх виготовляли з метою задовольнити духовні запити широких народних мас, 

що зумовлювало використання ремісниками фольклорних образів та символів.  
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 Показано, що понятійна невизначеність та просвітницька упередженість 

до термінів «примітив» та «примітивізм», хоча й позбавлена наукового 

підґрунтя, все ж зумовлює упереджене ставлення до домашньої народної ікони. 

Зважаючи на необхідність подолання останньої, запропоновано при дослідженні 

стилістичної своєрідності домашньої ікони замість терміна «примітив» 

використовувати «наїв». 

 Розкрито своєрідність наївного мистецтва та показано, що у 

світоглядному відношенні воно характеризується виразним оптимізмом та 

відмовою від антропоцентризму, які, експлікуючись у художні форми, 

виявляються у відмові від натуралізму та спробі передати не стільки зовнішнє 

оформлення, скільки змістове наповнення образу. 

 Уточнено термін «наївна ікона», який пропонується використовувати в 

інтелектуальному дискурсі для позначення ікон, які писалися тільки народними 

майстрами-самоуками і характеризувалися високим рівнем архаїчного 

міфологізму, що найбільше проявлялося в неплощинному нереалістичному 

зображенні ключових постатей та подій церковної історії, позаяк головна 

цінність таких ікон визначалася не стільки якістю виконання, скільки змістом 

образу, що писався на ній. Наївні іконі не знають стилізаторства, між тим 

виявляючи належність митця до певної фольклорної традиції. Поряд з терміном 

«наївна ікона» може використовується термін «ікона-примітив», який, однак, 

завжди має зневажливий відтінок. 

 Підкреслено особливості релігійності українського народу. Показано, 

що вона формувалася на тлі землеробської культури та похідного від неї 

світоглядного пантеїзму. На цьому тлі показані витоки притаманного українцям 

індивідуалізму та браку покори зовнішнім авторитетам. Ці внутрішні настанови, 

хоча й відіграли негативну роль у процесі українського державотворення, мали, 

однак, ключове значення для утвердження як церковної, так і домашньої ікони.  

 Виявлено наявність суттєвих відмінностей у змістовому навантаженні 

понять та художньому оформленні таких соціокультурних феноменів, як 

православна ікона (йдеться про ікону візантійського зразка), українська ікона 
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(йдеться насамперед про церковну ікону) та українська домашня ікона (йдеться 

про домашню ікону, писану народними іконописцями), попри те, що кожен із 

цих різновидів ікони ґрунтується на біблійному концепті «за образом і 

подобою». На цьому тлі встановлено, що зміст і художній вияв візантійської 

ікони утверджується на тлі вчення про «преображену» природу людини, яка на 

іконі зображується в Царстві Небесному, а тому повністю втрачає тілесність та 

чуттєві характеристики. У свою чергу зміст української домашньої ікони 

формувався на тлі притаманного українцям гуманізму та «обдаровуючої 

любові», «agape», яка, насамперед, виявлялася в любові до ближнього, а тому 

зумовлювала появу елементів чуттєвості та тілесності в професійному іконописі. 

Хоча зміст та художні особливості домашньої ікони в цілому відповідають 

загальному концепту «за образом і подобою», однак набувають суттєвих змін 

унаслідок притаманного українській народній свідомості пантеїзму, який 

передбачає наявність ноуменального не в трансцендентному, а в реальному 

земному світі, що зумовило появу в домашній іконі прямої перспективи, 

тілесності, емоційності та екзальтації. 

 Уточнено термін «українська ікона», який використовується переважно 

в українському інтелектуальному середовищі для позначення ікон, які писалися 

українськими професійними іконописцями відповідно до візантійського 

іконописного канону, вимоги якого пом’якшувалися та втрачали риси 

«преображення» (в термінології Л. Успенського – юродивості). Українські ікони 

зазвичай синкретичні, позаяк у них органічно поєднуються канонічні вимоги 

східнохристиянської іконописної традиції з елементами західноєвропейського 

релігійного та світського мистецтва, в підсумку чого іконописні зображення 

істотно пом’якшуються і тим самим стають більш відповідними релігійному 

світогляду українців. 

 Запропоновано введення в науковий обіг терміна «українська народна 

домашня ікона», який доцільно використовувати для позначення писаних 

ремісниками та народними малярами домашніх ікон, які використовуються в 

домашній (родинній) обрядовій практиці українського народу та 
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характеризуються високим рівнем світоглядного синкретизму внаслідок 

поєднання ключових ідей православ’я, католицизму та давніх вірувань 

українського народу. Українські народні домашні ікони відображають 

переосмислені на народний лад ідеї та догмати християнського віровчення й 

елементи давніх вірувань українського народу. Останні проявляються не так у 

своєрідності художнього зображення, як у функціональному значенні. 

 Підкреслено, що головним соціокультурним чинником становлення 

уніфікованого візантійського іконописного канону стала планомірна діяльність 

держави, спрямована на формування гомогенної культури з метою централізації 

держави. Зважаючи на індивідуалізм українського народу, тут навіть у період 

зародження християнства не утвердилося єдиної традиції ікономалювання, 

навіть попри виразне домінування традицій київської іконописної школи. 

 Охарактеризовано засадничі естетичні принципи канонічного іконопису 

та розкрито світоглядні підвалини таких засадничих його рис, як статичність, 

зворотна перспектива, безтілесність, беземоційність, безпристрасність, 

виснаженість ликів тощо, і показано їх зв'язок із концептом Божої Любові.  

 Висвітлено негативне ставлення церковної адміністрації до народного 

іконопису в цілому й домашньої ікони зокрема. Встановлено, що його причиною 

стало нівелювання традиційного монотеїстичного християнського вчення, яке на 

рівні народного світогляду трансформувалося в пантеїзм, що передбачав 

наповнення природи великою кількістю різних безтілесних духовних сутностей 

та божеств, які набували антропоморфного вигляду паралельно з поширенням 

християнства.  

 На тлі порівняльного аналізу функціонального наповнення церковної та 

домашньої ікони обґрунтовано думку про те, що, на відміну від церковної ікони, 

яка мала насамперед дидактичне та літургійне значення, ключову роль у 

домашній іконі відіграє її теологічний, світоглядний зміст, який, розкриваючи 

особливості світопорядку, актуалізує власне праксеологічне значення. 

 Обґрунтовано причини, з одного боку, появи тілесності та емоційності 

(зокрема, усмішки), а з іншого – відсутності ангельського чину на українській 
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домашній іконі. Як показано в роботі, вони були зумовлені пантеїзмом та 

своєрідністю попередньої релігійної традиції, де не було місця для зображення 

безтілесних, духовних сутностей. 

 Комплексне дослідження домашньої ікони як синкретичного феномену 

української культури зумовлює включення в контекст дослідження й проблеми 

авторства домашньої ікони. З цією метою було розкрито багатогранність 

змістового наповнення поняття «богомаз». Виявлено, що в народній мові воно 

означає іконописця, який малює ікону на дошці, на противагу вирізьбленому з 

дерева ідолу. І лише з часом, у результаті негативного ставлення офіційної 

церкви до народного іконопису, це слово почало набувати зневажливого 

значення та протиставлятися автору канонічної ікони, створеної професійним 

іконописцем або ізографом. Поряд з іншим виявлено, що діяльність богомазів 

визначалася високим рівнем апокрифічності та творчої свободи, в той час як 

ізографи були обмежені каноном, що спрямовував на точне відображення 

першообразу. 

 Відзначено, що домашня ікона – це полісоціальний феномен, а тому 

вона не була визначена ані стилістичними, ані канонічними чинниками. У 

підсумку цього домашні ікони могли писати і народні майстри (богомази), і 

спрямовані на масове виробництво та відповідну йому «імітаційність» 

(О. Найден) ремісники, і професійні іконописці.  
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РОЗДІЛ 3 

ДОМАШНЯ ІКОНА У ЗВИЧАЄВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ 

 

3.1. Обрядові образи та їх місце в родинному житті українців 

 

Осердям релігійних вірувань кожного народу є обрядова практика. Вона 

формує сакральний простір життя людини, визначає її місце у світобудові, 

включає в загальний космічний коловорот життя. Чим тісніше вплетене життя 

людини у природний цикл, тим більш розвинена обрядовість, спрямована на 

гармонізацію й сакралізацію соціального простору життя та забезпечення 

життєвого добробуту людини і спільноти. Водночас зберігається притаманне 

премодерному суспільству уявлення, що соціальне життя та життєвий цикл 

людини є своєрідним відображенням, «реплікою», Всесвіту та процесів, що 

відбуваються в ньому [Див.: 70]. Вважається, що вказана гармонія зберігається 

лише у випадку, коли людина залучена та повністю підпорядкована світовому 

колообігу життя, що досягається за допомогою обрядової практики. 

 

3.1.1. Домашня ікона у весільній обрядовості українців 

 

На теренах України здавна існувало переконання, що родина, її дім та все 

«нехитре господарство» виступає найбільш точним відображенням світобудови, 

родинній обрядовості приділялося одне з провідних місць. Починаючи з 

найдавніших часів, слов’яни вшановували насамперед тих богів, яких вважали 

покровителями родини та шлюбу. В цьому контексті особливу увагу 

привертають зауваження Бориса Рибакова про те, що верховним богом 

язичницького слов’янського пантеону був Род. Дослідник відзначає, що Род 

поставав спочатку «як сукупність предків даної сім’ї» [503, с. 423], і лише 

згодом трансформувався у верховне божество й почав розглядатися як «творець 

Всесвіту», як бог, що одухотворяє людей («творець людей»), «бог неба і землі», 

бог «земної води»; бог, пов’язаний із «підземним пеклом», із «шаровою 
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блискавкою» тощо [503, с. 442–443]. У такому контексті Род – це не тільки як 

бог-покровитель життя та родини – він забезпечує врожаї та плодовитість 

худоби [297, с. 236]. 

Широкий резонанс поглядів Рибакова у вітчизняному інтелектуальному 

дискурсі, на думку відомого польського дослідника слов’янських 

дохристиянських вірувань, академіка Олександра Гейштора, не можна вважати 

достатньою підставою для визнання правомірності його міркувань. Більш 

правомірним, на думку дослідника, видаються твердження про те, що Род був 

богом щастя та долі (він завжди згадувався у єдності з Рожаницями – богинями 

долі) [188, с. 197–199]. Змістовно споріднену думку висловлював і митрополит 

Іларіон (Огієнко), який, спираючись на праці Олександра Афанасьєва, вважає 

Рода богом долі та талану [381, с. 114]. Проте змістові суперечності, що 

виникають у процесі відтворення ролі Рода в слов’янському пантеоні, на наш 

погляд, зумовлені теоретико-методологічними відмінностями тих підходів, у 

межах яких працюють дослідники.  

Принагідно варто навести зауваження Миколи Сумцова про те, що в 

доісторичний період люди були схильні переносити події людського життя у 

небесну сферу [552, с. 35] та обожнювати не тільки власні психічні стани [417, 

с. 220–221], а й форми соціальності [374, с. 169–170]. Відтак маємо всі підстави 

вважати, що Род був перенесеною в світ божественного формою людської 

спільноти. Іншими словами, робить висновок Мірча Еліаде, Род – це обожнений 

першопредок, який започаткував ритуальну практику, спрямовану на 

відтворення життєвого циклу, тим самим забезпечивши вічність людського роду 

[651, с. 5]. 

Правомірність наших висновків підтверджується й тим, що з початком 

християнізації народних вірувань з Родом як богом родини почала асоціюватися 

Богородиця [136, с. 77–81, 86]. Вона була покровителькою врожаю, усіх 

родинних справ та й самої родини – не кажучи вже про те, наскільки широким 

було уявлення про неї
2
. «Марія і Род, – пише Ів Левін, – схожі в тому, що обидва 

                                                 
2
 Варто загадати про те, що саме Богородиця вважалася покровителькою Русі. 
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виражають надприродну фертильність» [327, с. 66]. А тому практично у всіх 

регіонах українці дуже шанобливо відзначали церковні свята на честь 

Богородиці. Вона була покровителькою не тільки жінки, а й народження та 

життя, які забезпечували вічність земного існування людського роду. 

Беручи до уваги глибоку потребу людини традиційного суспільства в 

освяченні небом, у тому числі й богом-першопредком, соціальних форм та 

простору життя, стає зрозумілою причина вшанування тих божеств, від яких 

залежало і щастя, і родючість, і благополуччя, і талан новоствореної родини. 

Саме тому, на нашу думку, у весільній обрядовості широко вживаним до нашого 

часу залишається використання короваю, який приносили в жертву Роду як 

родині та як божеству («Адже се Роду і Рожаниці крають хліби, і сири і мед» 

[381, с. 114]). Крім того, символами Роду є і весільне гільце, і Дерево Життя (або 

вазон) тощо.  

Поряд із вшануванням Роду, який розглядався як божество, що «сидить на 

повітрі» [503, с. 434] та охороняє вічний колообіг життя, глибоко вшановували 

слов’яни й Ладь, яка, за свідченням Сумцова, приходила разом із парою Ладо та 

Лади [552, с. 46–47]. Вшанування Лади, Лада або ж їх нерозривної пари мало 

регіональні особливості. На думку дослідника, вони були зумовлені залежністю 

від тлумачення сонця, яке могло тлумачитися і як жіноче, і як чоловіче начало. 

Приміром, у одних випадках антропоморфним виявом або іпостассю сонця 

виступав Ладо, якого вважали богом-покровителем шлюбу. Йому, повідомляє 

київський «Синопсис», авторство якого приписують відомому українському 

церковному діячеві і письменникові Інокентію Гізелю (1600–1683), приносили 

жертви ті, хто хотіли одружитися («жертвы ему приношаху готовящіися къ 

браку, помощію Лада мняше себЂ добро веселіє и любезно житіє 

стяжати») [525]. 

В окремих регіонах поряд із Ладом, а подекуди окремо від нього, 

вшановували слов’яни Ладу – жіноче божество, що несло весну та народження. 

Загалом Лада є більш поширеним на слов’янських землях жіночим втіленням 

сонця, а тому символізувала родючість, яка була зумовлена світлом і теплом. 
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Таким чином, зауважує Микола Сумцов, завдяки внутрішньому зв’язку давніх 

релігійних уявлень Лада тлумачилася одночасно як покровителька землеробства 

та кохання. І те, й інше у народному світосприйнятті потребувало божественного 

впорядкування та заступництва, а тому не тільки хронологічно збігалося в часі 

(відбувалося навесні), а й споріднювалося в обрядовій практиці та особливо в 

пісенній творчості: «Ой Ладо, ой уряди Дидъ [великий, світлий – Уточ. О. Б.] – 

Ладо, уряди» [552, с. 47]. 

Уся ця традиція виявилася дуже тривкою – ще навіть у останній чверті XVII 

ст. «Синопсис» фіксував, що Лада і Ладу продовжували вшановувати: 

«Такожде… поюще «Ладо, Ладо» и того идола ветхую прелесть діаволскую на 

брачных веселіях, руками плещуше и о стол біюще, воспЂвают» [525]. 

Зважаючи на сказане, бачимо, що в народі довгий час панувала думка, ніби 

щастя в шлюбі залежить і від особливостей сонячного колообігу, і від його 

божественного заступництва.  

Такі «воспіванія», чи радше заклинання, на нашу думку, були зумовлені 

тим, що наші предки, як зазначає український антрополог Федір Вовк, вибирали 

«собі пару цілком вільно, і [ніщо нікого. – Уточ. О. Б.] ні до чого не зобов’язує: 

пари сходяться й розходяться згідно з взаємним нахилом» [128, с. 189], а тому 

потрібна була Божа ласка, аби скріпити шлюб молодих таким нерозривним 

чином, як небо пов’язане з землею, а місяць із сонцем. Адже щаслива доля 

шлюбу може бути лише тоді, коли родина стане соціальним проявом, реплікою 

тієї божественної єдності – родинності, що спостерігається у Всесвіті. Наречені, 

яких на весіллі часто називають Ладом і Ладою, мають утворити «Ладь» – 

гармонію неба і землі, що втілює єдність чоловічого і жіночого начал у 

світобудові [552, с. 38]. 

Подібно до того, як вічне життя світу трималося на єдності жіночого та 

чоловічого начал (Неба і Землі), котру забезпечував річний календарний цикл 

народних святок, пов’язаних із сонячним колообігом, так і вічне життя 

людського роду забезпечувалося завдяки народженню родини. Її вважали 

уособленням народження життя як такого, джерелом якого було сонце. З цим 
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власне і були пов’язані відповідні святкування. «Свята давніх слов’ян на честь 

бога сонця, – зауважує Н. Зроровега, – сповнені веселощів, танців, хороводів, 

драматичних сцен… Саме в дні великих торжеств, які знаменували собою 

перемогу Дажбога над Чорнобогом, що підтверджувалося збільшенням 

тривалості дня, наближенням літнього сонцестояння, оживленням і розквітом 

природи, люди одружувались» [224, с. 48]. 

Наведена нами позиція цілком суголосна зауваженням Миколи Сумцова, 

який, спираючись на праці Льва Кавеліна, доводить, що «весілля у давні часи 

було частиною найвідомішого язичницького свята, від якого і отримало своє 

релігійне освячення. З часом воно відокремилося від річного свята і 

здійснювалося окремо» [552, с. 61]. Далі дослідник підкреслює кореляцію тих 

слів, які використовували різні народи для позначення весілля та Різдва 

Христового. Виходячи з цих зауважень, можна припустити, що початок 

весільної обрядовості був тісно пов’язаний або ж із найбільшим річним святом – 

Колядою, присвяченою народженню сонця, або ж із індоєвропейським 

дохристиянським Новим роком (21–22 березня). Це був час народження нового 

етапу в житті природи, час зародження подружньої єдності землі та сонця, 

духовного і матеріального начал, які на рівні спільноти втілювалися в образі 

подружжя.  

На користь нашого припущення слугує й інше зауваження 

Миколи Сумцова, що у літописах подекуди місяць лютий називається 

«свадьбами». При цьому дослідник доводить, що цей звичай був більш 

притаманний народам північної території Русі, в той час як у інших слов’янських 

регіонах обряд весілля могли здійснювати й у березні чи навіть у квітні [552, 

с. 64]. Наступним весільним періодом були червень та липень, тобто період 

Купала – дні літнього сонцестояння. 

Не тільки весільні звичаї та обряди були тісно пов’язані з ушануванням 

сонця, а й саме знайомство дівчат та парубків було зумовлене сонячним 

коловоротом. Так, молодь, що досягла шлюбного віку, зазвичай організовувалася 

в дівочі та парубочі громади, зустріч яких відбувалася на вечорницях. 
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Розпочиналися вони у вересні після загальновідомого свята «весілля свічки», 

тобто в період, коли сила сонячної енергії спадає, а відтак потребує свого 

підсилення завдяки енергії домашнього вогнища. Аналогічним проявом зібрань 

сільської молоді виступають також молодіжні обряди під час святкування 

Коляди та Купала. Можна впевнено стверджувати, що обряд українського 

весілля є своєрідним продовженням, рецепцією вшанування сонця. 

За часів християнства традиційні вірування та обряди продовжували жити 

на Русі під зовнішнім шаром православної культури. Як зауважує 

Микола Сумцов, церква просто запропонувала роль і функції усіх традиційних 

покровителів шлюбу власним святим – Кузьмі та Дем’яну. Їх ушанування 

14 листопада збігалося з так званими «дівочими кузьминками» – першими 

дівочими вечорницями. Майже в усій Україні це був «офіційний» початок 

дівочих гулянь. У цей день незаміжні дівчата в складчину варять їжу (зазвичай 

курку), печуть пироги і млинці, якими на вечорницях пригощають парубків. 

Таким чином дівчата демонструють свої господарські здібності, а святі Кузьма 

та Дем’ян, як вірили, виковують кільця, якими з’єднують шлюбні пари [552, 

с. 48–49]. Можливо, саме внаслідок цього сформувалося уявлення, що за 

відсутності в селі священика благословляти на шлюб міг коваль. Повага до нього 

в сільській громаді була надзвичайно глибокою – адже він був земним 

предстаником бога-творця – Сварога Небесного, який викував світ [381, с. 96]. 

Будучи наскрізь пройнятою старими релігійними віруваннями, весільна 

обрядовість тривалий час турбувала церковну адміністрацію. Про це свідчить 

велика кількість документів і розпоряджень, спрямованих на обмеження впливу 

народної обрядовості у шлюбних церемоніях. Привертає увагу, насамперед, 

«Заповедь святых отец ко исповедающимся сыном и дщерем», приписувана 

митрополиту київському Георгію Греку (друга половина ХІ ст.), де однозначно 

вказується, що «без венчания жон не поимати никому же, ни богату, ни убогу, ни 

нищему, ни работну, без венчания бо женитва беззаконна есть» [Цит.: 156, 

с. 534–535]. 
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Про глибоку вкоріненість язичницького весільного обряду свідчать і 

церковні документи XVI ст. Наприклад, у «Заповіді святих отець від правил» 

(імовірно йдеться про «Заповеди святых отец» – збірник церковних єпитимій, 

перекладений в Х–ХІ ст. на церковнослов’янську з латинського джерела 

середини ІХ ст. Poenitentiale Merseburgense. – Прим. ред.) читаємо: «Якщо хто 

візьме дружину без вінчання, і ще діти будуть, і прийдуть до церкви на вінчання, 

і приведуть дітей до них також вінчатися і дати їм заповідь. А ще хто не 

вінчається, від таких не можна взяти принесення, ні до церкви пускати ... 

змусити їх щоб ся вінчали» [629, с. 80]. Як бачимо, головним важелем впливу 

церкви стосовно вінчання була відмова хрестити дітей та заборона відвідувати 

церкву. Поряд із відсутністю таїнства вінчання церква постійно засуджувала 

інші елементи традиційного обряду (шлюбну постіль на снопах, надягання на 

наречену чоловічої шапки, на нареченого – жіночої, розчісування голів 

нареченій та нареченому, обхід їх навколо столу, осипання молодих хмелем, 

надягання членами весільного поїзда вивернутої хутром догори шуби, годування 

молодих куркою і кашею). Ці звичаї, доводить Михаїл Рабинович, іще довго 

зберігалися не тільки в народних масах, а й у середовищі феодальної 

аристократії. Довгий час великий князь, а пізніше й московський цар проводив 

першу шлюбну ніч на ліжку, влаштованому з 27 снопів, а перед тим бував 

обсипаний хмелем; нареченій його розплітали косу, обом «чесали голови» – 

словом, панував старий обряд. Єдиною відмінністю стало те, що до традицій 

народного весілля додали обряд церковного вінчання. Однак, як було зазначено, 

навіть у XVI ст. шлюб без церковного вінчання був досить поширений, а от 

шлюб без традиційного народного обряду – «бенкету» («весілля» або «каші») не 

вважався дійсним [488]. Якщо виявилося, що наречені обвінчалися, однак іще не 

справили через якісь причини весілля, то дівчина і хлопець продовжували жити 

окремо, кожен у своїй родині. При цьому якщо хтось із молодих до весільного 

обряду не доживав, ховали їх так само, як ховають неодружену молодь. 

Намагаючись нівелювати вплив язичницького весілля, церква 

рекомендувала участь священика не тільки у вінчанні, а й у самому весільному 
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обряді. Зокрема, священика варто було запрошувати на сватання, заручини, він 

брав участь у підготовці «місця» для молодят у бенкетних хоромах і сінниках, де 

вони повинні провести весільну ніч, він ішов попереду поїзда нареченого «по 

наречену». Він також сидів із молодими за їхнім столом, обручав їх тощо. 

Зважаючи на те, що весільний обряд розпочинався одночасно в домі нареченого 

та нареченої, у весіллі, підкреслює Рабинович, часто брали участь аж два 

священики (один з боку нареченого, інший – з боку нареченої, як були з обох 

сторін свахи, дружки та інші весільні чини). Всі «магічні» предмети рясно 

кропилися святою водою, а всі дії дохристиянського весільного обряду 

освячувалися молитвою і благословенням священика [488]. 

Однак навіть ці наполегливі прагнення православної церкви не привели до 

остаточного переходу від язичницького до суто християнського шлюбного 

обряду. Причому окремі елементи дохристиянських весільних звичаїв 

зберігаються в різних українських регіонах до нашого часу.  

Що стосується обряду вінчання, то, на думку більшості дослідників, він став 

обов’язковим елементом весільної обрядовості українського народу лише в 

ХІХ ст. У цей час жодне українське весілля не обходилося без вінчання. Однак, 

як свідчить «Практичне керівництво для здійснення приходських треб», вінчання 

відбувається не в усі дні року, а також вечірній час [524, с. 51–52]. Велика 

кількість церковних заборон поступово призвела до утвердження традиції 

вінчати молодих у неділю вранці. 

На відміну від церковного шлюбу, який не одразу став невід’ємною 

частиною весільної обрядовості, православні ікони, ймовірніше за все, почали 

залучати до неї одразу після їх поширення в середовищі простолюду. Адже, як 

свідчать різні історичні відомості, український народ глибоко вшановував власні 

домашні ікони, розглядав їх як невід’ємну запоруку благополуччя й добробуту 

родини, як оберіг від злих сил. Саме тому є всі підстави вважати, що від 

моменту, коли домашня ікона стала органічною частиною інтер’єру кожної 

української хати, її оберегом та головною святинею, вона одразу ж посіла 

важливе значення у весільній обрядовості. Зокрема, одразу після початку 
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весільного періоду, освяченого церквою, тобто від свята Покрови, дівчата 

шлюбного віку готувалися до шлюбу. Зокрема, жінки вірили, що усіма жіночими 

справами опікується Богородиця. А тому навіть задовго до весілля, на свято 

Покрови Пресвятої Богородиці (14 жовтня), тобто коли в селах уже 

закінчувалися польові роботи та починався час сватання, дівчата-наречені 

вважали своїм обов'язком піти до церкви і поставити свічку перед іконою Діви 

Марії. Існувало повір’я, що та дівчина, яка зробить це першою, вийде заміж 

раніше від інших [364, с. 419]. 

Поширеною довгий час залишалася і народна обрядовість, пов’язана з 

весільними обрядами на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Її вшанування, на 

думку Олександра Афанасьєва, прийшло на зміну давньому вшануванню 

п’ятниці як жіночого дня тижня та Мокоші. І п’ятниця, і Мокош споконвіку 

вважалися покровительками шлюбів і земної родючості [29, с. 374]. Саме тому 

на Покрову, пише дослідник, дівчата, які хотіли вийти заміж, зверталися з 

молитвою до Параскеви-П’ятниці: «Матінка П’ятниця-Параскева, покрий 

(пошли нареченого) мене скоріше» [29, с. 374]. Однак більш поширеною на 

теренах України була інша молитва: «Мати-Покрова! Покрий землю сніжком, а 

мене, молоду, хусткою (женишком)». 

Крім того, в народі у п’ятницю перед святом Покрови дорослі дівчата 

робили особливе покривало – «буденну пелену». Зібравшись разом, вони тіпали 

льон, пряли, ткали – так, щоб закінчити роботу за одну добу. Це покривало 

символізувало покров Богородиці (рожеву небесну зорю). Ототожнення 

покривання дівочої голови з заміжжям також має своє язичницьке коріння. Його 

символіка сягає своїм корінням бога Волоса (Велеса, «волосатого»). Він 

розглядався як «скотський бог», прославлення якого припадало на закінчення 

зимових святок. Це, у свою чергу, дещо трансформувало зміст цього божества, 

зробивши його покровителем свят, пісень, музики та поезії загалом [29, с. 414]. 

Як закінчувалися зимові свята піснями та гулянням, присвяченими Велесу, так 

мало закінчуватися й дівоче життя приховуванням волосся (звідси, можливо, й 

титул цього бога – «волосатий»). У християнському світогляді непокрита жіноча 
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голова вважалася великим гріхом (розгульністю), який знаменував швидке 

закінчення світу. 

Що стосується хлопців, то вони частіше зверталися з молитвами про вдале 

одруження або до святої Катерини, або до апостола Андрія, яких вважали 

покровителями вдалого шлюбу [364, с. 419]. У той час, як дівчата на свято 

Катерини, яку вважали покровителькою жіночої долі та вдалого заміжжя, 

головну увагу приділяли ворожінню, хлопці постували. У такий спосіб вони 

сподівалися здобути заступництво святої у виборі нареченої та вдалому 

сімейному житті. 

Нового звучання набували домашні ікони у весільний період, коли наречені 

вже були обрані. Попри те, що весільні обряди в різних українських регіонах 

могли значно відрізнятися, все ж домашні ікони супроводжували весільні обряди 

практично на усіх етапах: під час відповідальних переговорів і візитів з обох 

сторін, після яких починалася чергова стадія приготувань, сватання або весілля. 

Крім того, у випадку, коли змовини проходили вдало, батьки благословляли 

дітей домашніми іконами, а потім садовили їх в червоному кутку хати. В 

окремих регіонах, зауважує Кіра Цеханська, «в очікуванні відповіді від сватів в 

будинку нареченого перед образами запалювали свічку. Після позитивної 

відповіді збирали родичів на «заручини» до нареченої для закріплення кінцевого 

згоди. У будинку нареченої також засвічується свічку на покуті, освячуючи 

майбутню подію» [621, с. 289]. 

Важливе значення у весільній обрядовості відіграють заручини. В цілому 

вони мають подібну обрядовість зі сватанням, однак відрізняються значно 

ширшою присутністю родини нареченого та нареченої. На заручинах обійтися 

без святих ікон було неможливо, оскільки саме домашніми образами урочисто 

благословляли молодих. Ось як описує обряд заручин український етнограф і 

антрополог Федір Вовк: «Дружко або частіше хатній староста, цебто староста 

молодої (звичайно, це – дядько, чи хтось інший з родини, що йому дають ролю 

жерця, тимчасом як дружко виконує функції церемоніймейстера), бере в одну 

руку свою палицю, здійнявши її вгору, а в другу руку хустку, що за її кінці 
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мають триматись молоді. Після того він просить батьків молодої дати молодим 

своє благословення... Після благословення молодих, що ввесь час тримаються за 

хустку, ведуть за стіл і садовлять на почесне місце – посад, що призначене для 

них там, де дві лавки, що йдуть вздовж стін, сходяться в куті хати, та де висять 

образи Христа, Божої Матері та святих. Для цієї нагоди сидіння застелене 

кожушиною» [128, с. 232]. 

Після батьківського благословення важливого значення надається хору. 

Дівчата та хлопці, заходячи до хати і вклоняючись святим образам, співають 

пісень про те, як молода «сідає на посаді, як Господь Бог назустріч їй іде, несучи 

їй щасливу долю та добру родину. Пісня кінчається словами, що обов’язують 

Господа Бога відчинити молодій ворота. Слова іншої пісні дають зрозуміти, що 

молода блискуче приміщена: янголи сидять коло вікна, а коло дверей сам 

Господь-Бог доброю долею її обдаровує» [26, с. 232]. Поряд із християнською 

тематикою у весільних піснях, як уже було зазначено, зберігається й більш 

архаїчні мотиви, що лунають мов гімни-заклинання, спрямовані забезпечити 

щасливу долю молодих. 

Не менш важливе значення відігравали ікони й при запрошенні гостей на 

весілля. Цей звичай міг мати свою специфіку в різних регіонах, зберігаючи при 

цьому загальні риси. Зокрема, наречений та наречена у супроводі дружок 

(дружків у нареченого) частіше за все заходили до кожної хати і, стоячи перед 

іконами, вклонялися тричі всім членам родини окремо, а лише після цього 

запрошували на весілля словами: «Просили батько, просили мати, і я прошу, 

приходьте в …. (вказується день) до мене на весілля». Якщо ж у хаті були 

незаміжні дівчата, то вони приєднувалися до процесії нареченої, а хлопці 

приєднувалися до громади нареченого. Потім усі гуртом поверталися до оселі 

нареченої. 

Не обходилося без ікон і на такому важливому весільному обряді, як 

випікання короваю. Його розглядали як жертву, що дається Богові і людям за 

щасливу долю молодих. Тому отриманий на весіллі коровай необхідно було 

одразу ж з’їсти, аби не засох. У народі вважалося, що так само, як засихає 
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весільний коровай – символ сонця і добробуту, засихає і щаслива доля молодих. 

Саме тому коровайниці, зазвичай заміжні жінки, яких завжди збирали парне 

число, ставилися до випікання короваю з великою відповідальністю. Свою 

працю, зауважував Хв. Вовк, вони завжди «починають з того, що заквітчуються 

барвінком та миють руки. Потім вони, співаючи, просять старосту, щоб він 

благословив їх розпочати працю. Після цього вони сиплють муку в ночви, 

поставлені серед хати, додають туди води, а часом і горілки, «щоб коровай був 

веселий» та перекладають тісто з ночов у діжу, де його й місять. В багатьох 

місцевостях старосту та підстаросту, а то ще й матір старшої дружки 

запрошують взяти участь в цьому на початку роботи, що її молодиці провадять 

далі вже самі. Пісні, що їх співають коровайниці за працею, починаються 

проханням до Господа Бога та Божої Матері допомогти їм виконати їхнє 

завдання (Чуб. № 492. 501 та ін.). Пісня далі пояснює, що воду для святого 

короваю брали в Дунаю, що ходили брати її з семи ріжних криниць, що сім міхів 

муки вжито для нього, що цю муку змололи з пшениці, що росла на семи полях, 

що мелено її на семи жорнах, що її переховувано сім літ, що до короваю дано сім 

кіп яєць, од семи молодих білих курок; що сіль взято з семи возів, що масло 

взято з семи макітер, які стояли в семи хатах; що це масло збите з молока від 

семи молодих корів (Чуб. Л°К» 501, 523 та шг.). Поки місили коровай, «Трійця в 

церкві ходила, Спаса за ручку водила; пісня запрошує його взяти участь у праці» 

(Цит. подається за правописом автора) [128, с. 245]. Друге благословення 

старости коровайниці отримують перед тим, як садовити коровай у піч. 

Наступним етапом благословення виступає початок весілля. У цей день, 

частіше за все – в неділю, «молода та молодий зрання зостаються кожний у себе 

вдома, готуючись до цієї церемонії. Молодий вбирається; роблять також і в його 

хаті коровай, ставлять гільце, потім староста, перехрестивши двері палицею, 

веде молодого у двір. Всі присутні стають в коло, і мати молодого кропить його 

свяченою водою» [128, с. 250]. Потім батько благословляє молодят образом 

Спасителя або ж Миколи Чудотворця. Після того молодий низько, аж до землі, 
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вклоняється всім присутнім, кожному окремо, не оминаючи й зовсім маленьких 

дітей. Потім він іде до молодої в супроводі усього свого товариства. 

У нареченої обряд благословення є більш розлогим і, на думку 

Федора Вовка, має більше значення. Починається він із розплітання коси 

нареченої. Цей звичай, зауважує дослідник, відповідає стародавньому звичаєві 

обстригати волосся, яке символізувало сонячні промені. Таким чином, можна 

припустити, що обряд розплітання коси є своєрідною жертвою нареченої богам. 

Перед самим обрядом староста благословляє наречену та присутніх косу 

розплітати. Частіше за все косу розплітає молодший брат молодої. Якщо немає 

брата, це може робити близький родич, і лише подекуди – батько. Після того як 

волосся розплетене, у нього втирають мед, кріплять монети та часник і знову 

заплітають косу у вигляді віночка. Це останній раз, коли наречена носить дівочу 

зачіску. 

Перед відходом до церкви молоду благословляють її батьки; іноді молодий 

та молода разом дістають їх благословення. Для благословення молодих 

використовували парні ікони, частіше за все – Христа Вседержителя та 

Богородиці. Їх готували батьки нареченої завчасно. Весільну пару образів 

найчастіше купували в церквах і на ярмарках, а якщо ж не було такої змоги, 

зверталися до сільських майстрів-самоуків. Пару весільних ікон завжди 

розкішно уквітчували або прикрашали різними візерунками [73, с. 25–31]. У 

регіонах, де домашні ікони відзначалися високим рівнем аскетичності, як-от на 

Сіверщині, ікони вибирали відповідні. Подекуди весільну пару Христа 

Вседержителя та Богородиці малювали на одній дошці [73, с. 25–31]. Чим 

заможнішою була родина, тим більш професійною, ошатною та дорогою була 

весільна пара ікон. Незважаючи на те що весільні ікони могли бути різної 

вартості, їхнє значення в житті родини визначалося зовсім іншими 

характеристиками: весільні ікони, як перші домашні ікони молодої родини, були 

символом єдності, любові та вірності наречених перед собою, людьми та 

Богом [Див.: 96]. 
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Перед весіллям весільну пару ікон, обов’язково освячували в церкві. 

Прикрашені стрічками та рушниками ікони використовували батьки під час 

благословення молодих, з ними вони йшли до церкви на вінчання. Вони 

вважалися першим і головним скарбом кожної родини, оберегом єдності та 

благополуччя родини. Вони нагадували про закони Божі та взаємні обітниці. 

Весільні ікони були настільки цінними, що під час пожежі їх виносили з хати 

першими [73, с. 12]. До речі, приказка «хоч святих винось», яка характеризує 

складну безвихідну ситуацію, пов’язана саме з цим звичаєм.  

Після батьківського благословення молодята вирушали до церкви. 

Відзначимо, що майбутнє подружжя могло йти до церкви разом або окремо. У 

будь-якому випадку – поїзд молодого мусить іти разом зі світилками, одна з яких 

несе шлюбні свічки, а друга – дерев’яні мечі або шаблю (інколи справжню), 

оздоблені квітками, стрічками тощо. З молодими йшла уся їхня рідня. Тільки 

мати молодої, підкреслює Федір Вовк, зазвичай залишається вдома; і взагалі, це 

було б великою непристойністю з боку батьків – бути присутніми на вінчанні. У 

цьому вбачають відгомін стародавнього способу умикання молодої [128, с. 251–

252]. 

Хоча вінчання, яке було апогеєм церковному шлюбу, нелегко проникало в 

народну обрядовість, все ж не варто ігнорувати того, що православна церква на 

теренах України зробила чимало для поєднання народної та церковної 

обрядовості. З іншого боку, цікавою видається нотатка митрополита Іларіона 

(Огієнка), що «в таїнстві шлюбу довгий час не було єдности, як не було її і в 

інших православних народів» [422, с. 322]. Принагідно Огієнко наводить 

нотатки митрополита київського і галицького, видатного українського 

просвітителя Петра Могили, котрий у передмові до укладеного ним «Требника» 

1646 р. скаржився на відсутність єдиного обряду вінчання – зокрема й на те, що 

у різноманітних требниках, укладених у Вільні чи Острозі, не передбачається в 

шлюбній церемонії запитання про згоду молодих на шлюб [Див: 422, с. 322]. 

Поміж тим, маємо всі підстави припускати, що поступові зміни у ставленні до 

цього обряду, розпочинаються після публікації «Требника» Петра Могили. В 
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ньому таїнство шлюбу було уніфіковане для всієї української церкви, зокрема, 

була затверджена така його особлива риса, як взаємна присяга наречених [422, 

с. 322].  

Варто зауважити, що звичай взаємної присяги в Україні набув неабиякої 

поваги. Без нього вінчання вважалося недійсним. Ймовірно, саме тому в 

народній обрядовій практиці він зберігався навіть після заборони Московським 

патріархатом у 1720 р. Поряд із взаємними обіцянками у вірності важливу роль 

відігравали й обіцянки перед Богом. Так, у храмі під час вінчання наречений і 

наречена цілували ікони на вінцях: наречений – Христа Спасителя, наречена – 

Пресвяту Богородицю. В кінці служби священик вів молодят на амвон, де вони 

також цілували ікони Спасителя і Божої Матері, брали благословення святими 

іконами, якими їх до вінчання благословляли батьки. Існувало навіть повір’я, що 

після вінчання молодий повинен був взяти за руки молоду й вести до ікон, не 

відпускаючи її рук, щоб не було між ними незгоди [621, с. 295–296]. 

Після вінчання передавав священик молодим їх весільну пару, яку вони 

зберігали все життя, а інколи навіть дарували дітям на весілля як оберіг їхньої 

молодої родини. Така подарована батьками ікона була надзвичайно цінною, 

оскільки з часом перетворювалася на родову ікону. Після закінчення церковного 

обряду вінчання, який в народі хоч і не вважався головним, все ж відігравав 

важливе значення з юридичної точки зору, молоді поверталися або кожен до 

себе додому, або разом до дому молодої. Тут їх зустрічали батьки (котрі, 

нагадаємо, не ходили на вінчання до церкви) – мати з хлібом-сіллю на вишитому 

рушничку, а батько з образом Спасителя. Подекуди батько міг зустрічати й з 

образом святого Миколи Чудотворця. Варто відзначити, що образ святого часто 

використовували й для благословення юнака, який тільки йшов у свати. 

Столи для весілля встановлювали так, щоб кут припадав під образи. При 

цьому кожний запрошений на весілля, заходячи до хати, обов’язково мав 

уклонитися святим образам, молодятам або батькам нареченої, які сиділи в 

кутку, де знаходяться образи. Аналогічна дія відбувалася й тоді, коли гості, 

прощаючись з господарями та молодятами, рушали додому. Перед початком 
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святкової трапези староста, священик або глибоко шанований член родини 

піднімався і читав «Отче Наш», дякуючи Богу за хліб насущний. 

Отже, попри те що обряд церковного вінчання пізно став органічною 

частиною обрядової практики українського народу, домашня ікона досить рано 

зайняла тут чільне місце, посівши місце більш давніх солярних знаків. На 

користь цього припущення слугує окреслена нами вище зміна язичницьких 

покровителів шлюбу Лади та Лада християнськими Христом Вседержителем та 

Богородицею. Їхня непорушна єдність виступала символом і запорукою 

незмінної єдності та вірності подружжя, яке є соціальною реплікою світобудови. 

Але поряд із цим давалася взнаки гостра потреба народного світогляду в 

оберегах. Роль такого містичного оберегу від злих сил виконувала весільна пара 

ікон. Вона служила духовним символом батьківського благословення. Згодом 

весільна пара образів трансформувалася в оберіг родини, запоруку її 

благополуччя, зберігаючи при цьому глибоке дидактичне значення. Вона не 

тільки нагадувала подружжю про його обітниці перед людьми та Богом, а й мала 

виховне значення для молодшого покоління. Парні домашні ікони виступали 

взірцем для виховання молоді, оскільки були своєрідним небесним 

першообразом та символом батьківської любові та злагоди. 

 

3.1.2. Домашні ікони в родильній обрядовості 

 

Поряд із весіллям важливе значення в житті українського народу 

відігравали народні обряди, пов’язані з народженням та хрещенням дитини. 

Здавна в Україні ця подія вважалася однією з головних в житті кожної жінки, 

адже з цього часу вона вступала в нову для неї роль – роль матері. З іншого боку, 

це була знакова подія для соціуму в цілому. Адже народження дитини – це 

запорука вічного життя роду. Новонароджена дитина згодом повинна була 

посісти місце батьків і приступити до виконання тих же обов'язків. Крім того, 

дитина символізувала собою можливість подальшого поширення тієї тканини 
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взаємної підтримки і зобов'язань, що лежала в основі родинного та громадського 

життя. 

Беручи до уваги значення, яке відігравало народження дитини в традиційній 

культурі, можна пояснити той глибокий релігійний зміст, який відводився цій 

події. Однак, на відміну від традиційної язичницької віри, християнство не мало 

розлогої обрядової практики, пов’язаної з дітонародженням. А тому навіть після 

його прийняття в народі продовжували жити усі традиційні ритуали, що 

супроводжували народження дитини. Поступово вони були переосмислені, а 

подекуди просто набули зовнішньої християнізації, тривко увійшовши до 

звичаєвої практики українського народу. 

На думку Ів Левін, збереження багатьох традиційних обрядів у 

християнізованій формі було зумовлене тим, що народження дитини вважалося 

виключно жіночою справою. Жоден чоловік – у тому числі батько – не був 

присутній при пологах [327, с. 64]. За свідченням українського етнографа і 

фольклориста Олександра Малинки, чоловік породіллі залишає хату одразу 

після початку пологів («…присутність в даному випадок мущини вважається 

непристойним, це виключно бабське діло» [367]). У народі навіть оповідь 

існувала, що повитуха, не маючи можливості залишити хвору жінку з 

народженою дитиною, послала батька дитини до священика домовитися за 

хрестини; на питання священика, з чим його привітати – з сином або донькою – 

щасливий батько махнув тільки рукою: «А їй-Богу, батюшко, не знаю: я в 

бабські діла ніколи не мішаюся» [367].  

Природно, що і мати, і батько завжди цікавилися статтю дитини. Все ж той 

факт, що чоловіки зазвичай не були присутніми на пологах, не викликає жодних 

сумнівів. Виключення могли становити тільки випадки, коли дитині чи жінці 

загрожувала смерть. Тоді не тільки батько міг відвідувати породіллю та дитину, 

а й запрошували священика. Той хоча й не відмовлявся взяти участь у молебні, 

однак намагався віддалено триматися від місця пологів. 

Виключно жіночу опіку процесом дітонародження, на думку Ів Левін, все ж 

не варто розуміти як таємну форму збереження язичництва. Навпаки, «жінки, – 
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за твердженням дослідниці, – були впевнені, що вони добрі християнки, оскільки 

вони хрещені і дотримуються православної віри. Проте вони мали в цілому 

неповне і неточне розуміння високих ідей християнської теології і закону, що 

частково пояснюється тенденцією церкви проповідувати своє релігійне вчення 

більше чоловікам, ніж жінкам. Далекі від припущення про те, що вони 

зберігають язичницькі ритуали, середньовічні російські жінки думали, що вони 

роблять процедури, утверджені православною церквою» [327, с. 64]. 

Натомість сама православна церква мала амбівалентний погляд на пологи. З 

одного боку, народження дитини відповідало Божественному приписові 

«плодіться й розмножуйтеся» (Буття 1:28). З іншого боку, як доводить І. Левін, 

церква оцінювала сексуальні стосунки як явище, пов'язане за своїм походженням 

із Сатаною [327, с. 64]. Намагаючись вирішити це протиріччя, церква вважала, 

що, на відміну від статевих відносин, процес дітонародження не варто 

розглядати гріховним. Зважаючи на це, церква обмежувала статеві стосунки 

навіть для подружніх пар. Ідеальний шлюб, як доводить дослідниця, взагалі не 

припускав подружніх відносин, позаяк, на думку священнослужителів, жінки 

вагітніють не від сексуальних контактів, а завдяки волі Божій [327, с. 65]. 

Неоднозначне ставлення до статевих відносин та процесу дітонародження в 

церковному віровченні сформувалося на тлі євангельського переказу про зачаття 

Ісуса Христа у Діви Марії («Янгол промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо в Бога 

благодать ти знайшла! І ось ти в утробі зачнеш, і Сина породиш, і даси Йому 

ймення Ісус» (Від Луки 1:30-31)). З огляду на те, що Марія зачала Христа 

безгрішно, Його народження вважалося чистим і безболісним. Страждання при 

пологах стало наслідком гріхопадіння; це був жіночий еквівалент того припису, 

згідно з яким чоловік повинен працювати, щоб добувати собі їжу. Марія ж не 

вчинила первородного гріха й тому не страждала при пологах [327, с. 65]. 

Свято вірячи в непороне зачаття Богородиці, українки зверталися до неї, 

коли жінка довго не могла завагітніти. Зазвичай у таких випадках особливо 

дієвим вважався образ Божої Матері «Цілительки». Крім того, за допомогою 

могли звертатися й до образів святої Анни чи й самого Ісуса Христа. Родина, яка 
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не мала дітей, вважалася в народі такою ж пустою, як хата без рушників. Діти в 

родині розглядалися як своєрідні зв’язкові, які сполучають мертвих, живих і 

ненароджених у єдине й вічне родинне полотно. Поряд із Богородицею та 

Спасителем українці часто зверталися з молитвами про заступництво перед 

Богом, майбутню вагітність та від безпліддя до образів праведних Йоахима й 

Анни, батьків Пресвятої Діви.  

Незважаючи на те, що дітьми в українській родині завжди опікувалася 

жінка, відповідальність за вагітність великою мірою лягала на чоловіка. Це було 

зумовлено збереженням старих міфологічних уявлень із притаманним їм 

переконанням, що жінка – це лише «мертва матерія», потенція майбутнього 

життя, яка реалізується завдяки єдності з духовним (чоловічим) началом. Саме 

тому відповідальність за відсутність дітей у родині лягала більшою мірою на 

чоловіка, який виробляє «поклад» (сперму), ніж на жінку. Попри це жінки 

приділяли значну увагу спробам завагітніти. Як писав знаний український 

етнограф Марко Грушевський, «деякі матері навчають невісток або дочок, щоб 

не вставали і не ходили одразу з постелі і не брались за важке, як саме ввійде в 

неї чоловіча плоть і вона «почується» (тобто відчує, коли в ній заворушиться 

дитина. – Уточ. О. Б.)» [174, с. 28]. 

Загалом, попри осуд церкви, до питання дітонародження українки ставилися 

з великою відповідальністю. Відзначимо, що вагітною жінка не вважалася до 

того часу, доки дитина не дасть про себе знати. Коли ж дитина заворушилася, 

тоді про жінку говорять, що вона «почулася» [174, с. 18]. З цього часу майбутня 

мати намагалася щовечора зробити три поклони перед образом Богородиці й 

читала наступну молитву: «Різдво Богородиці, дружина Мироносиця зародила 

невидимо і розродився невидимо. Милостива Пресвята Богородиця, не покинь, 

що не покинь мене грішну, потерпи моїм гріхам» [621, с. 271]. Крім того, жінки 

вірили в допомогу апокрифічної оповіді «Сон Пресвятої Богородиці», текст якої 

зберігали за іконами. Вважалося, що жінці буде легше народжувати, якщо вона 

постійно буде носити його з собою або під час пологів покладе в головах, 

прочитає сама або їй хтось прочитає його, або вивчить таку молитву, вміщену в 
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деяких варіантах цього твору: «Господь зо мною, Господь оберігає мене, рабу 

Твою (ім'я річок), у дні і вночі, і на кожен день! Прошу і благаю Тебе, Господи, 

через муку Твою святу, яку зазнав заради нас грішних» [621, с. 271]. 

Важливого значення набували ікони й тоді, коли жінка «на днях ходить», 

тобто перед самими пологами. У цей час жінки зверталися про заступництво до 

образів Богородиці. Коли ж настає час народжувати, чоловік йде за бабою-

повитухою. Ними частіше за все ставали жінки 45–50 років, які знали, як 

приймати пологи. Народження ж дитини у жінки, яка почала «бабувати», тобто 

ставала повитухою, в народі вважалося дуже непристойним. Її дитину, зауважує 

Олександр Малинка, часто зневажливо називали в селі «бабинцем» [367]. 

Унаслідок цього навіть після закінчення фертильного періоду, жінки ще деякий 

час не наважувалися «бабувати».  

Коли баба приходила до хати, вона мала тричі привітатися словами: 

«Христос воскрес» і раз нишком «Богородице», в хаті їй відповідали: «Воістину 

воскрес». Якщо в хаті сама породілля, то баба сама собі відповідає. Тоді баба йде 

не до породіллі, а стає перед іконами і читає «Бородице», а лише після цього 

починає готувати місце для породіллі [174, с. 32–35]. Відзначимо, що частіше за 

все постіль для жінки, яка готувалася до пологів, стелили у кутку між піччю і 

стіною, тобто у спальному кутку хати. 

Перед пологами жінка прощається з чоловіком і всією родиною. На наш 

погляд, цей звичай є рецепцією міфологічного мислення – адже після 

народження дитини жінка проходить своєрідний акт переродження.  

Шість тижнів після пологів вона вважається нечистою і не може ходити до 

церкви. Нечистим вважається й місце народження дитини після пологів. Народне 

уявлення про те, що жінка та місце народження дитини після родів є нечистими, 

має глибоке іудейське коріння. «І відділите Ізраїлевих синів від їхньої 

нечистости, – сказано у книзі Левит, – щоб не повмирали вони в своїй нечистості 

через занечищення їхнє Моєї скинії, яка серед них. Оце закон про течивого та 

про того, що з нього виходить насіння лежання, що ним занечищується, і про 

хвору в місячнім очищенні її, і про течивого на течу свою, для чоловіка й для 
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жінки, та для чоловіка, що буде лежати з нечистою» (Левит 15:31-33). Попри те, 

що старозавітне тлумачення «не-чистоти» жінки має виразний гігієнічний 

підтекст, воно тривко увійшло в побутову практику.  

Не зміг цього змінити й Новий Закон, в якому сказано: «Немає нічого 

назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її; що ж із неї виходить, 

те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає! А коли від 

народу ввійшов Він до дому, тоді учні Його запиталися в Нього про притчу. І 

Він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, 

що входить іззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця 

йому, але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав Він: 

Що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини, із людського серця 

виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, 

лукавства, підступ, безстидства, завидющеє око, богозневага, гордощі, безум. 

Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює!» (Від Марка 7:15-23). 

Незважаючи на докорінно інакше розуміння «не-чистоти», яка відтепер ставала 

не стільки справою тіла, як серця, слова Євангельські тлумачитися могли по-

різному. Більше того, починаючи з ранніх Отців Церкви, християнство 

утверджувало високий рівень зневаги до всього тілесного, зумовлюючи тим 

самим рецепцію юдейських заборон. 

Звичайно, православна церква, особливо на Русі, не була прямим 

спадкоємцем юдейської традиції, що була призвичаєна до народних вірувань та 

обрядовості. Православна церква затвердила віру, ніби «народження дитини 

опоганює жінку, дитину, присутніх і приміщення, в якому це сталося. 

Вважалося, що все повинно бути очищено до того, як люди зможуть 

повернутися до повсякденного існування» [327, с. 67]. 

Саме з метою очищення повитуха одразу після народження дитини, взявши 

її на руки, тричі перехрещувала зі словами «Во ім’я Отця і Сина і Святого Духа» 

або «Господи, Ісусе Христе, Сине Божий і Духу Святий». У такий спосіб 

проходило перше долучення дитини до духовного світу родини. Після цього 

новонародженого закутували у батьківську сорочку, що символізувало визнання 
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батьком дитини, підносили до покуті й просили Господнього благословення. 

Долучення новонародженого до родинних християнських святинь виявлялося не 

тільки в постійних молебнях під час пологів, а й у звичаї дарувати дитині 

маленький намальований на дощечці хрестик, який вішали в головах колиски. 

Усі дії баби-повитухи після пологів були пов'язані із захистом 

новонародженого і матері від активізації в цей час нечистих сил. Для цього 

повитуха використовувала основні християнські обереги: кадила ладаном, 

бризкала святою водою. При цьому постійно читала молитву: «Господи Ісусе 

Христе! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь!». Без молитви при пологах не 

можна було обійтися, адже люди вірили, що до нехрещених та породіллі може 

приступити нечиста сила [621, с. 276]. 

Якщо пологи проходять легко, то баба сама допомагає жінці, а чоловік та 

родина знаходяться надворі. Показово, що під час пологів з дому (і двору) ніхто 

не виходить, «щоб дитина не вернулася». Якщо пологи складні, бабі допомагає 

батько дитини. Він виконує не тільки безпосередню роботу, пов’язану з 

пологами, а й опосередковану – запалює весільні свічки або обходить з іконою 

хату. Інколи брали ікону, якою благословляли батьки, обливали її свяченою 

водою і поїли нею породіллю, щоби полегшити її страждання та прихід нової 

душі у світ [621, с. 274]. В особливо складних випадках батько йшов до 

священика і просив його відправити службу в церкві з відкритими вратами [174, 

с. 45]. Весь цей час баба намагалася допомогти породіллі, однак, коли вона вже 

була безсилою, ставала перед святими іконами й молилася Богу. 

Широке використання ікон та інших християнських оберегів під час пологів 

було зумовлене гострою необхідністю захисту дитини від нечистої сили, а також 

необхідністю долучити дитину до духовного середовища батьків. У зв’язку з 

цим в українській народній родильній обрядовості довго існував звичай 

перерізати пуповину на іконі. Зазвичай, це була ікона «Богородиця – Помічниця 

в пологах» [73, с. 94]. У такий спосіб символічно розривався безпосередній 

зв'язок матері й дитини. Цей звичай сформувався у процесі християнізації 

язичницьких обрядів. Адже не тільки в язичництві, а й у християнізованій 



214 

 

 

українській культурі поряд із перерізанням пуповини на іконі в народі ще довго 

тривав звичай робити це у випадку народження хлопчиків на сокирі, а дівчаток – 

на веретені. Досить часто згадують етнографи й випадки, коли пуповину 

перерізали на книзі, – так робили тоді, коли батьки хотіли, щоб дитина виросла 

освіченою. В цілому є всі підстави вважати, що своєрідність перерізання 

пуповини була зумовлена батьківським баченням кращої долі для дитини, прихід 

якої у світ одразу ж визначав її подальшу долю. 

Одразу ж після народження дитини, коли баба-повитуха ще порається біля 

породіллі й немовляти, батько бере хліб-сіль і йде до сусідів запрошувати на 

родини. Гостей на родинах завжди садять на почесному місці – у кутку під 

покуттю. На покуті сідає й батько новонародженого, а повитуха подає на стіл та 

тулиться збоку. Всі інші післяпологові обряди, зауважує Марко Грушевський, 

тривають і здійснюються по-різному, однак зазвичай не менше трьох днів. 

Досить часто, зауважує дослідник, вони тривають доти, доки не закінчаться 

запаси [174, с. 55]. 

Мати новонародженого, нагадаємо, протягом шести тижнів (40 днів) 

вважалася нечистою. Канонічні церковні правила забороняли їй відвідувати храм 

і брати участь у церковних ритуалах, наприклад, цілувати Євангеліє або 

отримувати причастя. Показово, що ця заборона не скасовувалася навіть на 

Великдень, коли причастя пропонувалося навіть тим, хто у звичайний час був 

позбавлений його в якості покарання [327, с. 68]. Цікаво, що, згідно з 

церковними канонами, якщо породілля була засуджена на смерть через вчинений 

злочин, її навіть стратити не могли до того, як мине 40 днів. Тільки після цього 

вона могла сповідатися в гріхах і прийняти причастя перед стратою. Заборона на 

зв’язки з «нечистою» жінкою поширювалася й на чоловіків – їм заборонялося 

спати з жінкою до часу її введення до церкви. Щодо новонародженої дитини, яка 

ні в канонічному богослов’і, ні тим більше в народній свідомості не була 

грішною та нечистою, то, попри всі церковні обмеження щодо матері, її 

годування залишалося дозволеним. Бували випадки, коли для годування дитини 

наймали годувальницю. Щоправда, в Україні ця практика не набула широкого 
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розповсюдження. Частіше дитину годувала сама мати, яку по закінченні 40 днів 

разом із новонародженою дитиною вводили до церкви [174, с. 37]. 

Не залишали святі покровителі українську родину й після народження 

дитини. Після народження дитини батьки молилися до ікони «Богородиця–

Годувальниця», щоби Пресвята Діва дала багато молока, щоб вистачило 

вигодувати дитину і до року, і до трьох, щоб запалення у грудях не тривало, щоб 

скоріше минала молочна лихоманка тощо. Богородиця дарувала спокій і надію, а 

з ними приходило й удосталь молока. Пресвята Богородиця в цей час 

сприймалася як проста жінка-матір, котра своїм молоком вигодувала 

майбутнього Спасителя роду людського. За цю людськість її поважали й любили 

ще більше. Коли приходив час, до Богородиці – «Годувальниці» молилися, щоб 

легше вдалося відлучити дитину від грудей. До неї ж зверталися за захистом й 

тоді, коли дитина вже підростала [73, с. 103]. 

Отже, на наше переконання, сама по собі поява дитини на світ ще не була 

для українців підставою вважати немовля органічною частиною родини та 

суспільства. Залучення до останніх відбувалося поступово, через систему 

обрядової практики. Провідне значення в ній надавалося обряду хрещення, після 

якого людина отримує свого захисника – янгола-охоронця. Показово, що досить 

часто навіть тут проявлявся традиційний культ предків, в честь яких українці 

часто давали імена дітям. Цей звичай був пов'язаний не тільки зі сподіванням 

батьків на те, що предки стануть покровителями дитини, а й з очікуванням 

відродження (переродження) їх найкращих якостей у новому житті. 

Прояви синкретизму та двовір’я в родильній обрядовості українського 

народу не дають підстав сумніватися, що домашня ікона як головний родинний 

оберіг відгравала тут важливе значення. Ікони використовували не лише під час 

пологів або хрещення дитини, а й протягом усього її життя. Так, у народі існував 

звичай класти невеличку ікону Богородиці у колиску до немовляти, щоб 

«нечистий не бентежив дитини». Натомість заможні родини після народження 

дитини замовляли їй мірні ікони – як правило, з образами святих покровителів 

імені дитини.  
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За твердженням Кіри Цеханської, поява перших мірних ікон пов’язана з 

народженням сина московського царя Івана Грозного – Івана Івановича. Ця ідея, 

зауважує дослідниця, була пов’язана з передчасною смертю царевича Дмитрія – 

старшого сина Грозного і його першої дружини Анастасії Романівни, внаслідок 

чого була створена «охоронна» від усяких нещасть і насамперед раптової смерті 

ікона, аби захистити Івана, наступного сина цього ж подружжя [621, с. 281]. 

Вважалося, що новонароджений, який мав мірну ікону, ставав причетним до тієї 

благодаті, яку мав зображений на ній святий. В Україну ця традиція ймовірно 

перейшла через Чернігівщину, котра протягом більше ста років була під владою 

Московії.  

Крім того, не варто забувати, що Богородиця в Україні завжди вважалася 

покровителькою матерів і немовлят, а тому її образ був у кожній хаті. Особливо 

цінним оберегом дитини, зауважує Цеханська, вважалася ікона «Божа Матір 

вбитих немовлят від Ірода» (день вшанування – 29 грудня). На ній в хмарах 

зображувалася Богоматір з Немовлям, оточена голими немовлятами. Іконографія 

цього образу склалася під впливом історичних обставин. У 1620 році 

Єрусалимський патріарх Феофан привіз до Києва нібито мощі одного з 

немовлят, убитих у Віфлеємі за наказом царя Ірода. Мощі в срібному ковчезі 

помістили в Київській печері преподобного Феодосія і нарекли їх Іоанном. З 

часом до святого немовляти-мученика почали приходити матері з молитвами за 

здоров'я дітей [621, с. 281]. 

Особливе ж значення у процесі виховання та захисту дітей надавалося 

образу святого Устиніана (не плутати з іншим святим Юстиніаном – 

візантійським імператором VI ст., канонізованим православною церквою). 

Відомі також інші варіанти його імені (Устиміан, Устиліан, Істиліан, Іуліан або 

Юліан), які зустрічаються в написах на іконах цього святого, де зображений 

чернець із сповитим у пелюшки немовлям на руках перед іконою Пресвятої Діви 

(рідше з дитям у одній руці і сувоєм пергаменту в іншій). 

Сьогодні образи Устиніана (надалі користуватимемося переважно саме цим 

варіантом його імені) маловідомі не тільки в церковному чи в науковому 
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середовищі, а й широкому загалу українців. Однак, деякі старші люди й досі 

пам'ятають, що, як мінімум, у центральній частині України його ікони були 

надзвичайно поширені ще на початку ХХ ст. св. Устиніана вважали 

покровителем дітей, померлих до хрещення [72, с. 100]. Зазвичай образи 

Устиніана невеличкі за розміром, що, на наш погляд, зумовлено тим значенням, 

яке відіграв цей святий в житті родини, а саме: він опікувався однією з 

найнеприємніших сторін життя української родини – втратою дітей, його образи 

були невід’ємною, але разом з тим непомітною частиною символічного простору 

української оселі. Дітей в українських сім’ях народжувалося багато. За різними 

статистичними даними станом на кінець XIX ст. Україна була краєм з найбільш 

високою народжуваністю в Європі – середній показник народжуваності становив 

7,5 дитини [315, с. 168]. Себто «середньостатистична» селянська жінка за життя 

народжувала від восьми до сімнадцяти разів, залежно від її репродуктивних 

можливостей. Але далеко не всі діти доживали до повноліття. До п’яти років не 

доживало біля 30% народжених дітей, а багато – навіть до хрещення. Це, 

безумовно, мало зумовити появу «спеціального» святого, який би опікувався 

померлими дітьми.  

Померлі до хрещення діти потребували заступництва перед Богом тільки в 

народному світогляді, оскільки, згідно з канонічним християнським 

віровченням, вони не набувають статусу гріховності. Показовими з цього 

приводу є зауваги Григорія Богослова, що діти, які не були охрещені 

немовлятами, «не будуть у праведного Судії ні прославлені, ні покарані, тому 

що, вони і не святі, і не грішні, і більше самі перетерпіли, ніж заподіяли 

шкоди» [158]. Розглядаючи ж долю нехрещених дітей, Григорій зауважує, хоча й 

у дещо парадоксальний спосіб: «Якщо ти визнаєш вбивством один лише намір 

вбити, без скоєння вбивства, то вважай хрещеним того, хто бажав хреститися, 

але не охрестився в дійсності» [158]. 

Сформоване ще в язичницький період повір’я, що душі нехрещених дітей не 

можуть покинути землю й потрапити до раю, з одного боку, та страждання 

батьків, які зумовлювалися втратою дитини – з іншого, призвело до того, що на 
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ікони Страшного Суду у ХV–ХVІ ст. потрапили й нехрещені діти [216, с. 286]. 

Водночас не варто забувати, що страшносудна тематика зображувалася тільки на 

церковних іконах, спрямованих на якомога повнішу передачу змісту та повчання 

Святого Письма переважно неписьменному українському населенню. Натомість 

домашні ікони розглядалися як своєрідні обереги, тому зображені на них святі 

вважалися насамперед заступниками у справах та життєвих перипетіях. На 

відміну від церковних, виховна функція домашніх ікон реалізувалася не через 

страх покарання, а через любов і заступництво, які були запорукою виживання 

родини і спільноти. Саме тому діти, що померли ще до хрещення й відтак не 

могли потрапити до раю, потребували насамперед заступництва перед Богом. 

Молячись святому Устиніану, осиротілі батьки вірили, що їхня дитина під його 

захистом, і тому душа дитяти потрапить до раю [73, с. 106]. 

Поряд із заступництвом нехрещених дітей, святий Устиніан розглядався як 

покровитель всіх дітей загалом. Батьки зверталися з молитвою до нього, щоб дав 

розуму дитині, щоби дитя навчалося краще, мало снагу до наук. Вони вірили, що 

чим більше їх дитина розуму набуде, тим легша й краща доля її чекає [Див.: 95]. 

Як бачимо, тут святий Устиніан отримує зовсім інше функціональне значення – 

помічника в освіті. На наш погляд, воно могло постати результатом поширення в 

Україні освітнього руху православних братств. Вони, хоч і залишалися тривалий 

час головним оплотом православної церкви в Україні, та все ж не цуралися 

здобутків західноєвропейської науки і теологічної думки. Варто також узяти до 

уваги просвітницьку діяльність митрополита Київського і Галицького Петра 

Могили (1597–1647). Намагаючись вивести українську православну освіту на 

конкурентоздатний рівень, він посилав здібних ченців на Захід, де ті 

знайомилися з новою методикою викладання, новаціями в теологічній думці, 

зразками сакрального мистецтва і, звичайно, з агіографічною літературою. 

Повернувшись на батьківщину, вони активно поширювали здобуті знання в 

шляхетському й міщанському середовищі. 

На користь нашого припущення можуть слугувати й ті праці 

Олександра Найдена, де він детально вивчає основні осередки виготовлення 



219 

 

 

народних ікон Середньої Наддніпрянщини. Особливу увагу в даному контексті 

привертають зауваги вченого про те, що віддалені, «глухі» села «позначені 

бідністю, яка поширилася й на мистецькі витвори, яких там обмаль» [400, с. 72], 

та щодо важливого значення Києва у розвитку народного іконопису, зокрема, 

таких його ремісничо-промислових районів, як Поділ та Куренівка – тут 

«працювала не одна сотня майстрів» [400, с. 84]. 

Ці уточнення дослідника дають можливість зрозуміти, чому найкращі 

зразки народних ікон ми отримуємо з відкритих до зовнішнього спілкування 

«багатих сіл». Крім того, не можна оминути увагою й того, що саме Київ – центр 

науки та освіти – стає провідним осередком народного іконопису (адже саме в 

Києві та в інших крупних містах через навчальні заклади поширювалися в 

першій половині XVII ст. освітні новації). Це, до речі, значною мірою пояснює 

своєрідність кольорового вирішення ікон святого Устиніана. Адже, як свідчать 

наявні сьогодні зразки, воно могло значно різнитися: подекуди зустрічаються 

ікони Устиніана, зображеного на блакитному тлі; подекуди тло має темно-

зелений колір; однак найчастіше зустрічаються ікони, тло яких має різні відтінки 

брунатного кольору. Він найчастіше зустрічається на народних іконах Середньої 

Наддніпрянщини – це дає підстави припускати, що народні образи святого 

Устиніана прийшли у народне середовище саме з великих міст, ставши 

своєрідним синтезом народних вірувань та філософських й богословських вчень, 

а також агіографічних текстів, що панували серед освічених верств міського 

населення – у тому числі й запозичених з Заходу.  

На підтвердження цього припущення варто згадати велику кількість 

барокових деталей на образах, кольорова гама яких відповідає основним 

тенденціям народного іконопису Наддніпрянщини, а також високу 

професійність майстрів, що чітко простежується на низці з них. Деякі ж образи 

відзначаються простотою народного іконопису, орієнтованого переважно на 

простонародне середовище. Показово, що осередок виготовлення та рівень 

художньої майстерності іконописця не змінював інтенції самого образу – це був 

виключно домашній образ, який використовувався тільки у родинній практиці. 
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Більш складнішим, у порівнянні із виявленням витоків художньої 

своєрідності образів святого Устиніана, є встановлення церковного чи 

історичного прототипу народного образу святого Устиніана. Так, з огляду на 

зроблені нами зауваження, можна припустити, що Устиніаном став святитель 

Юліан, єпископ Кеноманійський (Ле-Манський). Звичайно, відомості про нього 

суперечливі. За одними даними, він був одним з «апостолів від 70», за іншими, 

жив набагато пізніше, між ІІ і IV ст. н. е. Був першим єпископом міста Ле-Ман 

(Кеноманія), розташованого в північно-західному напрямку від Парижа. Згідно з 

житійними переказами, успішно проповідував серед тамтешніх племен 

(очевидно, кельтів), обернув у християнство одного місцевого князя; Юліанові 

також приписувалася здатність оживлювати померлих малолітніх дітей. На 

старості літ жив відлюдником [577]. У ХІІ столітті в Ле-Мані на його честь був 

побудований храм із великим вітражним портретом святого та сценами з його 

житія. Святитель Дмитрій Ростовський (1651–1709), який у 1684 році розпочав 

роботу над своєю 12-томною працею «Житія святих», включив у неї життєпис 

Юліана Кеноманійського, переклавши його, як і багато інших житій, з 

католицької багатотомної збірки “Acta Sanctorum” («Діяння святих») [242]. Хоча, 

якщо врахувати те, що “Acta Sanctorum” написані за днями пам’яті святих, день 

пам’яті Юліана Кеноманійського припадає у католиків на 27 січня (Дмитрій 

Ростовський поставив його життєпис під 13 липня), а перші, січневі, томи 

«Діянь…» вийшли друком ще до Хмельниччини, то цілком могло статися, що в 

Україні цього католицького святого могли «прописати» раніше, ніж це зробив 

Дмитрій Ростовський у Московії. Зробити цю «прописку» могли або згадані 

вище православні братства, або здібні ченці, котрих відправляв учитися на Захід 

митрополит Петро Могила. 

З огляду на сказане, можна припустити, що образ святого Устиніана 

сформувався на тлі у підсумку знайомства народу з житієм та чудотворною 

силою Юліана Кеноманійського. Так, приміром, у його житії наводиться 

розповіді про воскресіння померлих дітей [577]. Тобто, церковний переказ про 

воскресіння із мертвих та отримання вічного життя міг стати важливою 
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передумовою для утвердження народного культу цього святого. Поряд із цим 

привертає увагу і те, що Юліан Кеноманійський на іконах, де ясно значилося 

його ім’я, зображувався доволі часто разом із немовлям. Однак церковні образи, 

на відміну від народних, зазвичай були поясними. 

Більш правомірним, на наш погляд, є припущення, що церковним 

прототипом святого Устиніана був Стиліан Пафлагонійський. Один з аргументів 

на користь цієї версії – суто філологічний. Згадані вище написи на іконах цього 

святого (Устиміан, Устиліан, Істиліан і, звичайно, Устиніан) надзвичайно 

співзвучні як між собою, так і з іменем Пафлагонійця. Ймовірно, вшанування 

святого поширилося на теренах України, коли вона була вже досить 

християнізована, а деякі іншомовні імена, запозичені з грецької, латини та 

івриту, вже стали «своїми». Серед них, зокрема, й ім’я «Устим» або «Устин», до 

якого в народі, що цілком можливо, пристосували «малопереварюваного» для 

української мовленнєвої моторики Стиліана. 

Наше припущення цілком відповідає специфіці народної мови, діалекти якої 

часто до невпізнанності видозмінювали іншомовні імена. Показовим прикладом 

є загальновідома засновниця Богоявленського (Київ) та Хрестовоздвиженського 

(Луцьк) братств, Галшка Гулевичівна або ж Єлизавета Лозка (в другому шлюбі). 

Крім того, навіть у ХХІ ст. у багатьох українських селах можна зустріти імена 

«Голя» або «Воля» (Ольга), «Ярина» (Ірина), «Гулита» (Улита) тощо. Серед 

чоловічих імен привертають увагу «Хведір» (Федір), «Панас» (Афанасій) тощо. 

Є й більш давні зразки трансформації імен: скандинавська «Хельга» стала 

Ольгою, «Інгвар» – Ігорем, а грецький святий Георгій завдяки своєрідності 

руської говірки трансформувався у святого Юрія (Юра). 

Крім того, Устиніан, як народний святий, міг постати й на тлі церковного 

образу преподобного Стиліана Пафлагонійського (або Стиліана Відлюдника, 

день пам’яті відзначається у православних 9 грудня). Іконографія преподобного 

Стиліана дуже подібна до іконографії Юліана Кеноманійського. В обох випадках 

зображується старець зі сповитою дитиною на руках; іноді в одній руці у нього – 

дитина, в іншій – сувій пергаменту. Причому їхні церковні ікони, як правило, 
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поясні, а народні – на повний зріст. На народних іконах обох найчастіше 

зображають із дитиною на руках, звернених у молитві до ікони Пресвятої Діви 

або до хреста.  

Отже, і Стиліан Пафлагонійський, і Юліан Кеноманійський – найімовірніші 

прототипи святого Устиніана. Принаймні, вони обидва видаються такими, що 

більше за всіх інших підходять на цю роль. Між тим, найраціональнішою є 

думка, що ікона святого Устиніана є синкретичною, оскільки є результатом 

переосмислення та поєднання народом церковних переказів з елементами 

традиційних народних вірувань, оскільки функціональне призначення цього 

образу дещо суперечить основним положенням офіційної православної церкви. 

Остання, апелюючи до слів Григорія Богослова, Григорія Ниського, Єфрема 

Сирина та інших про безмежність милості Божої, радить батькам, у яких діти 

померли до хрещення, насамперед звертатися у молитвах до Бога про 

заступництво невинної душі. У скорботі ж батьків утішає святитель XIX ст. – 

Феофан Затворник. Він, подібно до Григорія Богослова, наполягав, що нікого не 

варто вважати засудженим, а сподіватися на милість Божу. 

Власне саме ця інтенція досить красномовно проявилася в народній іконі 

святого Устиніана, який, тримаючи на руках немовля, звертається до заступниці 

роду людського – Богородиці. Не варто також забувати, що Божа Мати разом з 

янголами-хранителями зазвичай розглядаються як покровителі та захисники 

дітей загалом. Саме до них звертаються у випадках заступництва за дітей 

хрещених. Це, в свою чергу, дає підстави стверджувати, що домашні ікони 

святого Устиніана – це унікальний та самобутній феномен української культури, 

який сполучає в собі синкретизм народної віри з кращими традиціями іконопису 

та церковного живопису.  

У народі панувало уявлення про наявність своєрідної ієрархії світів – 

небесного, земного та мертвих. Згодом це переконання було відкориговане 

християнським віровченням, в результаті чого сформувалося віра, що після 

земного життя людина обов’язково має потрапити або до раю, або до пекла. 

Душа померлої до хрещення дитини не була грішною, однак до Царства 
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Небесного вона все-таки не могла потрапити. Це спонукало батьків до постійних 

молитов та пошуку заступництва за подальшу долю невинної дитячої душі. 

Іншими словами, зображення на домашній іконі святого Устиніана ікони 

Богородиці (або хреста) відігравало роль, аналогічну зображенню Престолу. В 

такий спосіб наочно підкреслювалася ієрархічність світу та безмежна милість 

Божа, яка розповсюджується на всіх завдяки молитві. Більш за те, ікона святого 

Устиніана наочно передавала специфіку звернення мирян до святих та Бога: 

«Святий Устиніане, моли Бога (або Богородицю) за нас (за усопшу душу)!». 

Тому є всі підстави говорити про її спорідненість як з іконописом, так і з 

церковним живописом. 

Синкретизм та неканонічність домашніх народних ікон святого Устиніана 

не дає підстав вважати, що вони суперечили догматам православної церкви. 

Навпаки, їх можна розглядати як своєрідне невербальне пояснення окремих 

аспектів наріжної для неписемних віруючих проблеми спасіння. Поширення цих 

ікон у середовищі простолюду, швидше за все, сприяло укріпленню 

християнської віри, оскільки, на відміну від язичництва, несло в собі сподівання 

на спасіння тих, хто не отримав зв’язку з Богом. 

3.1.3. Домашня ікона в поховальній обрядовості 

До смерті на теренах України ставилися з великою повагою. З одного боку, 

це було зумовлено своєрідним світоглядним фаталізмом, сформованим після 

прийняття християнства. Українці вважали, що народження та смерть 

визначаються «волею Божою», а тому противитися їм чи обійти їх практично 

неможливо. З іншого боку, смерть була таким же природним і важливим 

елементом світової гармонії та світового колообігу, як і життя, а тому приймати 

її слід було як необхідне та закономірне явище. Мабуть, саме це стало головною 

причиною того, що, на відміну від притаманних язичницькій культурі голосінь, 

християнізований поховальний обряд відзначався глибокою стриманістю. У 

народі вважалося, що голосити за небіжчиком вкрай негоже, оскільки всі 

«сміятися будуть» [150, с. 207–208]. Крім того, голосіння та сильний плач, 



224 

 

 

«заплакують» дорогу вмираючому, і його душа не може з легкістю відійти у 

Царство Небесне.  

Розглядаючи смерть як закономірне явище, все ж люди намагалися 

відвернути її – насамперед передчасну та раптову. З цією метою часто 

зверталися до ікон святого Харлампія, Богородиці, Миколи Чудотворця тощо. У 

випадках, коли смерть була невідворотною, молили Господа про християнську 

кончину зі сповіддю і причастям – адже вірили в слова євангельські «Я 

воскресіння й життя. Хто вірує в Мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе 

та хто вірує в Мене, повіки не вмре» (Від Івана 11:25, 26).  

У народі побутувала думка, що нагла смерть може прийти лише до великих 

грішників («Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто 

ненавидить праведного» (Псалми 33:22)). У інших випадках смерть не 

приходить без попередження. Цілу низку таких попереджень наводить 

український етнограф Володимир Гнатюк. Приміром, народ, як свідчить 

дослідник, вірив, що «коли снять ся пчоли, а особливо в улию неживі, мусить 

хтось найблизший померти в родині. – Коли снить ся, що зуби випадають з рота, 

мусить умерти хтось дальший в родині. < > Трикратне закраканє ворони перед 

вікнами є також певним віщуном смерти. < > Коли хто смертельно хорий і має 

вмерти, на се вказує богато знаків. Тоді щось стукне до вікна, або в ночи видає 

ріжні шелести, або знов сам умираючий має ріжні привиди; привиджуються 

йому яйця, звірята, часом святі, бажає їсти, пити, але мало їсть і п’є. Як духовник 

приїде до смертельно хорого, а той має ще жити, то кінь стрепле ся, а як ногою 

гребе, то хорий певно умре. На святий вечер як загасять свічку, а лямпа світить 

ся, то смотрять, куди дим іде; коли в гору, то всі будуть жити, а як на двір, то 

хтось помре» [150, с. 203]. 

Відчуваючи близьку смерть, православні проводили свої останні години та 

дні біля ікон. Особливо поширеним такий звичай був серед тяжко хворих, які не 

могли померти. У таких випадках їх клали перед іконами і запалювали свічку. Це 

була свічка, принесена з церкви у чистий четвер, або ж вінчальна свічка, яку 

зберігали протягом усього життя. Полегшенню приходу смерті сприяла і свячена 
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на Водохреще вода, яку зберігали на покуті для особливих випадків. Як зауважує 

Кіра Цеханська, рідні намагалися не допустити, щоби вмираючий «лежав на печі 

або на помостах, а поміщали його на лавку неодмінно під ікони, в передній 

кут» [621, с. 300–301]. Цей звичай був зумовлений глибокою вірою народу в те, 

що в час, коли душа залишає тіло, в хаті присутні янгол і диявол; янгол 

знаходиться біля покуті, а диявол – у задній половині хати. А тому, залежно від 

того, де лежить помираючий, душа його може потрапити в ті або інші руки. 

Якщо хворий лежить не в передньому кутку, то і «не дуже грішну душу може 

раніше янгола перехопити диявол». Якщо ж помираючий лежить на святому 

місці, близько ікон, куди ніякий диявол не може підійти, то навіть грішна душа 

може потрапити в руки янгола й отримати Царство Небесне. 

Коли ж помирав голова родини, «рідні просили у нього благословення, і 

вмираючий, часто за допомогою кого-небудь з членів сім'ї, благословляв їх 

однією з домашніх ікон» [621, с. 300]. Для благословення частіше за все обирали 

ікони Спасителя, Божої Матері або ж Миколи Чудотворця. Якщо в родині була 

родова ікона, або ікона, якою благословляли на шлюб, то брали з божниці саме 

її. Діти зберігали ікону – останнє батьківське благословення – як особливу 

святиню і по можливості намагалися передати її у спадок.  

Що стосується майнового спадку, то частіше за все про це не йшлося, 

позаяк в Україні існував звичай, що після смерті господаря все майно відходить 

старшому синові, який надалі має керувати родиною [150, с. 203–204]. У 

випадках, коли старші діти завчасно відділялися, батьківське майно залишалося 

молодшому синові, на плечі якого лягав не тільки догляд за старенькими 

батьками, а й проводи їх в останню дорогу. 

У хаті, де є покійник, зауважує Володимир Гнатюк, зупиняли всю роботу й 

починали готуватися до похорону. Спочатку покійника обмивали (він мав 

постати перед Богом чистим і безгрішним) та одягали в новий святковий одяг. В 

Україні існував звичай готуватися до смерті завчано, а тому старі люди ще за 

життя складали для себе речі та одяг, в які їх одягнуть після смерті. Новий одяг 

слугував символом оновлення тіла після воскресіння. Молодих дівчат та хлопців 
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одягали як наречених та обов’язково пекли коровай [150,  

с. 204–205]. На грудях померлого мав бути натільний хрест. На лоб покійнику 

клали віночок із зображенням Ісуса Христа, Божої Матері та св. Івана Предтечі з 

написом «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас». 

Цей напис означає, що християнин після закінчення земного життя 

прикрашається вінцем як воїн, котрий здобув перемогу над смертю і 

сподівається за свої подвиги отримати вінець Царства Небесного завдяки 

милосердю Бога і клопотанням Божої Матері та Іоанна Предтечі. Чоловікам у 

труну в ліву руку або на груди зазвичай клали невелику іконку Спасителя або 

Миколи Чудотворця, жінкам – образ Божої Матері. Ховали разом з цією іконою 

[621, с. 302–303]. По тому, як лежить покійник, визначали, чи не буде незабаром 

іншого померлого: вважалося, якщо помер чоловік і тіло його скорчилося, то 

незабаром в родині помре ще один чоловік. Те саме стосувалося й жінок [150, 

с. 205]. 

Труну ставили на лаві таким чином, щоб голова покійного була під іконами, 

розміщеними на покуті. Протягом дня до покійника приходять родичі та 

знайомі, які, заходячи до хати, не вітаються, тільки вклоняються до образів. 

Увечері приходить священик і відправляв парастас, тобто «богослужіння, в 

якому за посередництвом молитви, колива і кадильного диму вимолюється в 

Бога прощення померлому за його гріхи. Це богослужіння відправляється з 

любові до померлого» [504]. Після парастасу священика пригощають – «дають 

масло, хліб, яйця, палюнку і пиво; що він не з’їсть і не вип’є, то забирає до 

дому»
3
 [150, с. 205]. 

Похорон старших зазвичай відбувається перед полуднем. У цей час тіло 

провадять до церкви, де здійснюється служба Божа. До труни, зауважує 

Володимир Гнатюк, вкладають воскований шнурок, щоби небіжчик виліз по 

ньому скоро з гробу, як буде ставати на суд; дають також гріш до руки, щоби 

зложив Богу жертву та викупив свою душу. Коли виносять труну з хати, 

схиляють на кожнім порозі три рази, стукають і говорять: «Будьте ми здорови і 

                                                 
3
 Так само гостять священика на так званих обідах за душами 
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майте ся добрі». Кажуть, що тіло після кожного удару об поріг стає тяжчим. 

Вважається, що після того, як тричі постукають об поріг, небіжчик перестає чути 

все, про що говорять живі люди. Коли на дворі зложать труну на віз, священик 

говорить прощальне слово. Небіжчика до церкви везуть улітку возом, а зимою – 

саньми або волами. У випадках, коли люди помирають дуже молодими або 

героїчною смертю, в Україні труну небіжчика до церкви та кладовища прийнято 

нести на плечах. Церковна служба, зауважує Гнатюк, проводиться як скрізь, 

зазначаючи при цьому, що священик завжди за похорон бере дорого [150, 

с. 206]. 

Після відспівування йшли на цвинтар. Попереду похоронної процесії 

належало нести хрест чи ікону Миколи Чудотворця, Пресвятої Богородиці або 

Спасителя. Якщо помирає жінка, то перед похоронною процесією завжди несуть 

образ Богородиці. Після молебнів, які відбуваються на кладовищі, священик 

запечатує труну, а кожний з присутніх кидає на труну три рази по грудці землі 

на знак прощання та щоби земля для нього була легка. 

У народі вірили, що в перші кілька днів душа померлого перебуває з 

рідними, оскільки не може відразу залишити свої земні зв’язки. З цією метою на 

вікні або на покуті перед образами для покійника ставлять воду й кладуть 

шматок хліба. На третій день після смерті душа померлого стає на поклон перед 

Господом. Після цього починаються митарства душі. Православні люди 

вважають, що Царство Небесне людина може побачити не одразу. Для цього 

вона повинна пройти випробування, які їй влаштовують занепалі ангели після 

гріхопадіння людини [232]. Під час митарств душа людини перебуває між небом 

і землею, вона повинна вибрати між добром і злом, позбавитися притаманної 

земному життю гріховності. Митарства як невід’ємний атрибут позагробного 

життя душі виступають у свідомості народу своєрідною теодицеєю – тобто 

дають можливість людині зрозуміти, що Бог, який створив життя, не бажає 

смерті, лише сама людина може вибрати її. 

Першу ніч після похорону, зауважує Володимир Гнатюк, не спить ніхто з 

родини – світло світиться так само, як коли в хаті був покійник. Знову 
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збирається родина. Близькі та друзі цілу ніч моляться і співають релігійні пісні. 

Перед тим посипають вікна й землю попелом. Коли знайдуть вранці на попелі 

якийсь знак, то кажуть, що була душа і очистилася з гріхів, а коли знаку не було 

на попелі, то вважають, що померла людина була праведною й не мала гріхів. 

Крім того, в Україні вірять, що деякі душі після смерті тиняються по світу, 

роблять людям зло і шкоду [150, с. 206]. 

Побожні люди відзначали і відзначають кожен річний день смерті, а 

молитовне спілкування між живими й мертвими ніколи не припиняється. 

Молитва, поминання покійних – єдина милість, яку живі можуть надати 

померлим, поліпшити їх долю до Страшного суду. Відвідуючи кладовища, 

православні люди ніби христосуються з померлими як із живими. Могила 

християнина завжди відзначена хрестом, частіше восьмиконечним. За 

народними уявленнями, хрест ставлять в ногах на схід, щоб при воскресінні 

покійний, повставши, міг на нього дивитися. Подекуди в середину хреста 

врізають невелику іконку. Хрест на могилі християнина є знаком його віри в 

Христа – Спасителя світу й надії на порятунок Христовим хрестом. Присутність 

же ікони Спасителя, Божої Матері або будь-якого святого слугувала виразом 

надії близьких покійного, що він знаходиться під незримим заступництвом тих, 

хто зображений на іконі та кого він шанував за свого життя. Разом з тим 

наявність ікони давала можливість рідним, які прийшли на могилу, помолитися, 

поклопотати за упокій душі спочилого перед святим образом [621, с. 307].  
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3.2. Вшанування домашніх ікон святих покровителів 

3.2.1. Святі покровителі у господарській діяльності 

 

Як відомо, разом з прийняттям християнства Русь запозичила у Візантії 

одну із найбільш розвинутих на той час релігійну культуру. Вона виявлялася не 

тільки в особливостях обрядово-культового життя, іконописі, філософсько-

релігійній та житійній літературі, але й у цілому комплексі святих, які мало-

помалу витіснили культ старих язичницьких богів, посівши їхнє місце як на 

родових капищах, так і в «червоному кутку» кожного дому. Поступова 

християнізація звичаєвої та побутової практики українського народу зазвичай не 

тільки не суперечила пантеїзму народного світогляду [406, с. 85], а й поряд з 

образами Христа та Богородиці зумовлювала вшанування інших християнських 

святих. 

З усіх небожителів (серафими, херувими, престоли, власті, панування, сили, 

початки, архангели, ангели (за Діонісієм Ареопагітом «Про Небесну ієрархію»), 

тільки сім архангелів мають імена – Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Уриїл, Селафіїл, 

Ієгудиїл, Варахиїл, та лише двоє з них – Михаїл та Гавриїл – отримали чималу 

популярність серед слов’ян (меншою мірою – Рафаїл, і то серед слов’ян 

західних). Їх часто зображувати на іконах, поширених у середовищі простолюду, 

і на образах, писаних для храмів та помешкань привілейованих верств населення 

професійними іконописцями.  

Розповсюдження образів головуючих архангелів серед православного 

слов’янського люду, на наш погляд, було зумовлено двома причинами. З одного 

боку – глибоко вкоріненим у свідомості русичів світоглядним дуалізмом, який, 

межуючи з анімізмом, давав можливість, практично не змінюючи змістового 

навантаження старої релігії, сформувати ідею захисту людини від злих сил. З 

іншого – своєрідністю самого християнства, яке утвердило думку, що саме 

архангел Гавриїл приніс звістку Діві Марії про народження Божественного Сина. 

Свідченням цього є не лише євангельська розповідь, а й розповсюджений 

іконописний сюжет «Благовіщення». Відзначимо, що сцена «Благовіщення» 
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часто зустрічається і в домашніх, і в церковних іконах незалежно від того, чи 

писані вони професійними, чи народними майстрами-іконописцями. 

На відміну від архангела Гавриїла, якого вважали вісником Божим, Михаїла 

вшановували як захисника віри в цілому, борця проти єресі та усякого зла. Саме 

він – «вождь Господнього війська» (Ісус Навин 5:15) – очолював сили ангельські 

в боротьбі проти диявола. Адже, коли повстав сатана зі словами «Зійду я на 

небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів, на 

кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому!» (Ісая 

14:13-14), повстав проти нього Архістратиг Михаїл з усім військом небесним: «І 

сталась на небі війна: Михаїл та його янголи вчинили зо змієм війну. І змій 

воював та його янголи, та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі. І 

скинений був змій великий, вуж стародавній, що зветься диявол і сатана, що 

зводить усесвіт, і скинений був він додолу, а з ним і його янголи були скинені… 

Горе землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що 

короткий час має!» (Об'явлення 12:7-12).  

Очевидно, що саме народна інтерпретація Одкровення мала важливе 

світоглядне значення для утвердження віри в заступництво Архістратига 

Михаїла, який, захистивши небо, мав захистити й людину. Зауважимо, що таке 

народне уявлення не суперечило біблійному вченню, згідно з яким людина 

розглядалася як улюблене творіння Бога: «І Бог на Свій образ людину створив, 

на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив 

їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, 

оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над 

кожним плазуючим живим на землі!.. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельми 

добре воно» (Буття 1:27-31). 

Людина, будучи улюбленим творінням Бога, змушена жити поряд зі 

скинутим з неба Змієм, який повсякчас протистоїть Богу. Тому людина потребує 

Божого заступництва. Ця місія в очах народу була покладена на Михаїла, котрий 

сповіщував людину про всі важливі події її життя, небезпеки, застерігав від 

помилок та необачливих кроків [475, с. 254]. Поряд із цим народ вірив, що 
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Архістратиг Михаїл зцілює від різних хвороб, захищає від злодіїв, ворогів, війни 

та всього, що зумовлює марну смерть. Приміром, згідно з переказами, в 590 році, 

під час епідемії чуми, папа Григорій Великий побачив на вершині мавзолею 

Адріана архангела Михаїла, який вклав меч у піхви, що означало кінець лиха. 

Після цього видіння епідемія припинилася. На вершині мавзолею встановили 

скульптуру архангела Михаїла, а сам мавзолей з X століття став називатися 

замком Святого Ангела [475, с. 267]. 

У народі архангел Михаїл вважався покровителем мисливців, які, як 

зауважує Олексій Воропай, восени під час вдалого полювання десь у лісі біля 

вогнища розповідають багато цікавих переказів про свого покровителя [132, 

с. 169–170]. Ці народні перекази є одним із багатьох свідчень народної віри в 

безмежний захист архангела Михаїла. А тому кожна родина, що мала змогу 

придбати його образ, намагалася розмістити його у себе в хаті. До цього образу з 

вірою зверталися і з любов'ю молилися про захист Батьківщини від ворогів 

видимих і невидимих, просили Михаїла не відступатися і захистити кожну 

людину та все людство на шляху їх сходження до Христа, укріпити віру, розум і 

сили людини [475, с. 271]. 

Поряд із культом образів архангелів чільне місце на всій території 

колишньої Русі посідало вшанування тих старозавітних пророків (Ісайї, Ієремії, 

Єзекіїля і Даніїла), книги яких увійшли до складу Старого Завіту. Цікавість до 

старозавітної тематики була обумовлена насамперед своєрідністю православ’я 

на Русі. Ми вже згадували висновок Ольги Чистякової, що воно засвоювалося 

спочатку не в євангельському, а в старозавітному варіанті [625, с. 114]. 

Можливо, саме тому, коли в ХV ст. сформувався іконостас як самобутній та 

цілком оригінальний феномен руської православної культури, ікони чотирьох 

великих і дванадцяти малих пророків зайняли його четвертий ряд. Він був 

названий пророчим [208, с. 18]. Запропонований офіційною церквою культ 

старозавітних пророків значно видозмінився в народному світогляді – тут, як 

свідчить народний іконопис, вшановували насамперед пророка Іллю. За 

народною міфологією, Ілля є наступником громовика Перуна [132, с. 152]. Він 
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уявлявся нашим пращурам як вершник, що прямує по небу на вогняній 

колісниці, запряженій шісткою білий коней. У народі вважали: «Грім гримить, то 

Ілля по небесному мосту в огненній колісниці їде»; «До Іллі дощ ходить зі своїм 

вітром: за вітром і проти вітру, а після Іллі тільки за вітром»; «До Іллі хмари 

ходять за вітром, а після Іллі – проти вітру» [132, с. 152]. 

Вшанування пророка Іллі в народі, як зазначав Олексій Воропай, було 

пов’язане з народною легендою про те, що «коли біси повстали проти Бога, то 

Бог наказав Іллі прогнати нечисту силу з неба. З того часу Ілля ганяється за 

бісами і пускає в них огненні стріли: громи і блискавку [132, с. 152]. Через це 

пророк Ілля розглядався як володар стихій. Тупіт його коней – це гуркіт грому, 

блискавки – це вогняні стріли, які він випускає, караючи за провини. Саме тому 

пожежі, спричинені блискавою, заборонялося гасити: «Як Бог запалив, то 

чоловік не погасить!». Якщо ж така потреба все ж виникала, тоді пожежу гасили 

молоком. Сьогодні важко сказати, на підставі яких світоглядних уявлень виник 

цей звичай. Безперечним є лише те, що народ вважав, що св. Ілля панує над 

духами темряви, вражаючи їх своїми стрілами. Рятуючись від нього, нечиста 

сила перетворюється на різних звірів – зайців, лисиць, котів, собак тощо. В 

результаті цього уявлення в народі сформувався звичай не пускати собак і кішок 

до будинку, щоб не навели ненароком на хату грозу й блискавку. Під час грози 

селяни запалювали перед образами «страсну свічку», щоб грім хати не спалив. 

Не меншим лихом в уявленні народу були посуха, гроза, град, що несли за 

собою голод та злидні. Від них міг захистити тільки св. Ілля – адже, повеліваючи 

громом та блискавкою, вихором та вітрами, а також всією небесною вологою, 

він мав можливість врятувати від стихії врожай. Крім того, після свята Іллі (2 

серпня) урожай вже мав бути зібраний. «На Іллі новий хліб на столі» – тобто 

хліб випікали вже з нового врожаю. Крім того, після цього свята починалися 

приготування до озимого посіву жита. Його врожайність залежала не тільки від 

осіннього дощу, а й від зимового снігу, якими повелівав Ілля. Саме тому є всі 

підстави вважати, що його вшанування було зумовлене покровительством 

святого землеробській діяльності. Важливе місце пророка в народній обрядовій 
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практиці виявлялося насамперед у тому, що святому Іллі був присвячений один з 

днів тижня – четвер. Вважалося, що в посуху тільки святий Ілля міг послати 

благодатний дощ. Його просили про це, але часто благання залишалися 

марними. Саме звідси пішла приказка: «Після дощику в четвер». 

Разом з пророками глибоку шану народу отримали й апостоли. Серед них 

найчастіше згадуються імена Петра і Павла. Їх образи входили в деісусний ряд 

іконостасів. Шанували ці ікони й у народному середовищі. Тут вони часто були 

позбавлені святості, оскільки вважалося, що апостоли можуть брати 

безпосередню участь у землеробській праці, сприяючи при цьому її вдалому 

починанню. У день Петра й Павла (у православних він припадав на 12 липня) у 

багатьох районах України починаються жнива, звідси й походить народне 

вірування, що справа святого Петра – «жито зажинати». Мабуть, саме на цій 

основі сформувалися слова з гуцульської колядки: «А сьвятий Петро за плугом 

ходит, А сьвятий Павел волики гонит. А сьвятий Юрій поволочує».  

На карпатських полонинах, де потепління наступає пізніше, ніж в інших 

частинах України, з іменем святого Петра пов’язується найвищий розквіт 

літнього періоду [132, с. 135]. В окремих місцевостях вважали, що Петро і Павло 

– це покровителі рибалок та шлюбу. Як зауважує Олексій Воропай, святий Петро 

є частим персонажем народних вірувань та легенд. Зокрема, він наводить 

записане на Херсонщині оповідання про те, як Бог з Петром людей парували: 

«...Ідуть вони в жнива; сонце пече їх..., жито стоїть, як стіна; те жито дівка жне 

так, що й голови не піднімить. Петро й каже: «Боже, поможи тобі, дівко!» Вона 

підняла голову, подякувала та й знову жне. Пішли вони на другу ниву, а там під 

копою в холодку дівка спить, аж хропе. Подивився на неї Бог і святий Петро та й 

пішли далі. Дивляться: стоїть віз одпряжений, а під возом спить парубок – 

нап’яв собі холодок з ковдри та й спить. Хотів святий ціпком оперізати, а Бог 

каже: «Не займай, Петре, ходім!» Пішли вони й зайшли в пшеницю – як ліс 

стоїть пшениця; парубок жне її, пече його сонце, а він працює й голови не 

піднімить. Петро й каже: «Боже, поможи тобі, хлопче!» Парубок підняв голову, 

подякував та й знову жне. Відійшли вони, а Петро й каже до Бога: «Спаруй, 
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Боже, цього парубка та оту дівку, що жито жне, і тих ледацюг спаруй». А Бог 

відповідає йому: «Старий ти, Петре, та дурний. Як тих ледацюг спарувати, то 

вони й з голоду помруть; цього парубка треба спарувати з ледачою дівкою». Так 

воно й буває в світі: як чоловік роботяга, то жінка ледащо; а як жінка моторна, то 

чоловік вайло» [132, с. 135–136]. 

Загалом до свята Петра і Павла в Україні ретельно готувалася – білили та 

розмальовували хати, прикрашали їх квітами й рушниками, прибирали також і 

подвір’я. Зранку в цей день, як правило, всі йшли до церкви. Після повернення з 

церкви усі частувалися мандриками – пампушками з пшеничного тіста, яєць та 

сиру. В народі вважалося, що саме ними харчувалися святі Петро і Павло під час 

своїх подорожей, звідси і назва «мандрики», тобто «мандруючі». 

Чільне місце в євангельському переказі належить і улюбленому учню 

Христа – Іоанну Богослову. Він написав своє Євангеліє і Апокаліпсис, відомий 

також як автор «Одкровення Іоанна Богослова», останньої книги Нового Завіту. 

Незважаючи на непересічне місце апостола у становленні християнського 

віровчення, його образи частіше зустрічаються у розписах церков та на іконах, 

писаних для церковного використання. На основі ідеї Апокаліпсису у ХV–

ХVІ cт. сформувалися сюжети ікон страшного суду. Цей сюжет можна було 

зустріти в багатьох руських храмах. Він мав нагадувати прихожанам про 

відплату за гріхи людські. Вдома ж християни не хотіли мати вікно у небажаний 

світ вічних мук.  

Народних домашніх образів Іоанна Богослова до нашого часу дійшло не 

дуже багато. Це свідчить про незначну порівняно з іншими святими його 

популярність серед широких прошарків населення. І все ж не варто ігнорувати 

апостола і євангеліста Іоанна як покровителя імені – адже його ікони часто 

замовляли тоді, коли господаря звали Іваном. У таких випадках його образ був 

або ж у вигляді окремої молільної ікони, або ж його включали у сукупність 

образів домашнього іконостасу. Тут він отримував своє місце разом із парними 

образами Христа та Богородиці, лики яких зустрічаються у більшості (але не у 

всіх) іконостасах, та святими покровителями імені господині родини [Див.: 80]. 
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Дуже швидко поширилося на усій православній території колишньої Русі й 

шанування святих. До їх чину відносили людей, які за життя відзначалися або 

високим благочестям, або ж діяннями, здійсненими во ім’я слави Божої, або 

людей, що постраждали за свою віру й після смерті або ще й за життя 

відзначалися даром творити чудеса. Найбільш шанованим на території 

Російської імперії був святий Миколай Чудотворець – єпископ міста Мир 

Лікійських, який ще за життя прославився сердечністю, чуйністю і здатністю 

творити чудеса. Його культ сформувався в ХІ ст. внаслідок тісного зав’язку 

освіченого прошарку києворуської держави із західноєвропейською релігійною 

та культурною традицією. В результаті цього митрополит Єфрем ввів це свято до 

церковного календаря [132, с. 82]. 

Сьогодні важко сказати, коли саме виникли перші ікони Миколи 

Чудотворця. Однак, починаючи з ХV–ХVІ ст., він стає найбільш шанованим 

святим усіх верств православного населення колишньої Київської Русі. Його 

образи були в кожному храмі й у кожному домі. Миколая Чудотворця 

зображували і на народних, і на професійно написаних іконах, а день його 

пам’яті (19 грудня) – одне із найбільших народних православних свят. 

Надзвичайно поширений культ святого Миколая Чудотворця міг 

конкурувати тільки з культом Богородиці. Цю думку послідовно доводить Кіра 

Цеханська, яка, спираючись на етнографічний матеріал, підкреслює, що коли у 

бідного російського селянина в будинку був бодай єдиний образ, то найчастіше 

це була ікона Миколи Чудотворця. В народі навіть вважалося, що Миколай – це 

той же Бог. У цьому контексті привертає увагу й виявлена дослідницею 

особливість народних ікон деісусного чину, де образ Іоанна Предтечі часто 

замінявся образом Миколи Чудотворця [621, с. 262]. Цеханська дистанціюється 

від аналізу причини цієї особливості, насамперед російських народних ікон, 

однак, на наш погляд, ця обставина має принципове значення – тут виявляється 

глибоко язичницьке коріння «народного православ’я» в Російській імперії ХІХ 

ст. Зокрема, на наш погляд, глибоке вшанування Миколи Чудотворця пов’язане, 

насамперед, з тим, що саме з його іменем в народі пов’язується перше чудо 
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святих, здійснене іменем Христа. Наприклад, в народі існував переказ, що в 

1091 р., в день святкування святих Бориса і Гліба, дружина якогось заможного 

киянина втопила у Дніпрі чужу дитину. До милості святого Миколая Чудотворця 

з молитвою звернулися батьки дитини. В ту ж ніч у Софіївському соборі біля 

ікони святого Миколая Чудотворця була знайдена ця дитина – мокра, але жива. 

Митрополит повелів повідомити киянам про диво, яке й сприяло в утвердженні 

віри у чудодійну силу святого [475, с. 367]. Поряд із вказаним, важливе значення 

для подальшого утвердження раннього культу Миколая Чудотворця серед 

народу, на наш погляд, мала глибока пошана до волхвів. Народ вірив, пише 

митрополит Іларіон (Огієнко), що «волхви мають надлюдські знання, що вони 

віщі, відуни, що вони добре знають чим і як уласувати богів, а тому стоять 

близько до них. Волхви були у великій пошані як народу, так і князів» [381, 

с. 174]. 

На відміну від священиків періоду поширення християнства та особливо 

Нового часу, волхви не позиціонували себе як окремий привілейований 

прошарок населення. Саме тому їх образ міг лягти в основу образів Миколи 

Чудотворця.  

Що стосується народної віри в те, ніби святий Миколай – це той же Бог, то, 

ймовірніше за все, це уявлення сформувалося у підсумку заборони Великого 

Московського собору вшановувати образи Саваофа. Він у народній уяві поставав 

у вигляді старця, «оскільки являвся деяким пророкам» [477, с. 18]. Зовнішня 

спорідненість образів могла стати підвалиною для заміщення функцій Саваофа 

образом святого Миколи Чудотворця. Цьому значно сприяв і церковний переказ 

про чуда від ікон святого.  

Як би там не було, очевидною сьогодні залишається тільки народна віра в 

те, що Миколи Чудотворець володіє особливою благодаттю. Саме тому до нього 

звертаються за допомогою у вирішенні усіх домашніх справ. Його образами 

благословляють у військо, в подорож, при переході в новобудову, у торгових 

справах та господарському ремеслі. У народі вважається, що Христос і 

Богородиця занадто зайняті, аби опікатися дрібними людськими справами, тому 
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варто звертатися саме до Миколи Чудотворця. Дотепер його вважають «першим 

для домашності» [237, с. 408–409]. Мабуть, саме це й зумовило той факт, що в 

народному середовищі його образи займають друге по кількості місце після 

образів Богородиці. 

Вшануванню святого Миколи Чудотворця в народній звичаєвій та обрядовій 

практиці присвячено аж два дні. Перший – 19 грудня (за григоріанським 

календарем – 6 грудня) – день «зимового Миколи». Цей день, коли в 345 р. н. е. 

святий упокоївся, пов'язаний з давнім культом предків. Власне саме звідси йде 

традиція вшанування святого, який відзначився здатністю творити чудеса та 

великою любов’ю до дітей. Вдруге вшановують святого Миколи навесні – 22 

травня (переважно лише православні). У церковних календарях це свято 

відзначається як день перенесення мощів святого Миколи Чудотворця з Лікії до 

італійського міста Барі [132, с. 82]. 

На відміну від сучасної обрядової та звичаєвої практики українського 

народу, яка головну увагу зосереджує на вшануванні «зимового» Миколая, у 

традиційній українській культурі «зимовий» та «весняний» Миколи мали 

однакове значення. Адже, як пише Олексій Воропай, саме на «весняного 

Миколу» в давнину «господарі виводили коней у поле на першу пашу, й з цієї 

нагоди на площі, посеред села, священики служили молебні та кропили коней 

свяченою водою. В полі вершники їздили верхи, – «щоб нечиста сила коней не 

мучила» [132, с. 82]. Так в народі сформувалося повір’я, що «святий Юрій пасе 

корів, а Микола коней». Крім того, саме з цього дня в Україні починали стригти 

овець і сіяти гречку, а звідси й приповідка: «До Миколи не сій гречки і не 

стрижи овечки».  

Неабияке вшанування домашніх образів святого Миколи Чудотворця межує 

з поширеною в народі думкою, що вдача у святого була негарна, оскільки був він 

«штукар великий». Про це ходили різні легенди. За однією з них, якийсь 

священик похвалився, що коні у нього кращі, ніж у святого. Тоді Микола 

повідрізав голови його коням, коли той священик спав. Потім, покликавши його, 

приставив голови коней назад і коні ожили. Саме за таку вдачу, пише 
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Павло Жолтовський, «цей святий не удостоївся місця на правому крилі церкви, а 

завжди стоїть на лівому» [216, с. 279]. Власне саме це дає підстави вважати, що 

культ Миколи Чудотворця постав як результат трансформації запозиченого в 

офіційної церкви переказу про життя святого, але на основі народних уявлень, і 

проявився він насамперед у родинному житті та домашніх іконах. 

Особливого вшанування святий Микола Чудотворець набув серед козацтва, 

яке вважало його покровителем мореплавства. Перед далекою подорожжю 

морем, напередодні уранці, збиралися в церкві й служили молебні Богородиці та 

святому Миколаю. Після цього виходили на площу й бенкетували весь день, а у 

день відплиття, випивши прощальний келих меду і зав’язавши в сорочку трохи 

рідної землі, сідали в байдаки і з сумними піснями відпливали в море [132, с. 83]. 

На відміну від неабиякого поширення культу Миколи Чудотворця у ХІХ – 

на початку ХХ ст. і швидкого відродження його після зняття усіх обмежень та 

заборон радянської влади наприкінці ХХ ст., образ святого Юрія Змієборця став 

дещо менш розповсюдженим, в тому числі й у народному побуті. Ймовірно, це 

було зумовлено кардинальними змінами в аграрній сфері, заступником і 

опікуном якої виступав святий Юрій. Попри це, все ж не варто забувати, що до 

початку ХХ ст. культ образів Юрія (Георгія) Змієборця займав чільне місце і в 

народному світогляді, і в церковному житті, і в державній символіці. І, до речі, 

не лише в Україні (зокрема в Київській області) Святого Георгія своїм 

покровителем вважали такі відмінні між собою країни як Англія, Росія та 

Грузія [653, с. 129]. Назва останньої, до речі, звучить англійською мовою як 

Georgia. 

У християнському іконописі святий Юрій зображується лицарем на білому 

коні зі списом у руках, яким він забиває змія. Цей іконописний образ 

сформувався на тлі апокрифічної християнської легенди про те, як Юрій 

врятував невинну дівчину, принесену за старим звичаєм у жертву змієві, який у 

християнській символіці позначав поганство. Відтак образ Юрія Змієборця – це 

символ перемоги християнства над язичництвом [132, с. 41].  
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Може саме тому культ образів святого Георгія був надзвичайно поширеним 

– його ікони були не тільки у храмах та оселях, а й на стягах і гербах різних 

історичних періодів. Зокрема, Юрій Змієборець був зображений на гербі 

Володимир-Волинського князівства і на гербах багатьох українських міст – 

Кам'янця-Подільського, Збаража, Ніжина, Любомля та ін. Сьогодні святого Юрія 

можна побачити на прапорі та гербі Київщини. Виразно проявлявся культ цього 

святого і в Росії – Олександр Невський, а згодом і Іван Грозний мали державні 

печатки з образом св. Юрія Змієборця. Такі печатки зустрічалися й у інших 

російських князів. 

Відзначимо, що у житті привілейованих верств населення, особливо князів, 

культ образу Юрія Змієборця щоразу актуалізувався тоді, коли держава вела 

активні військові дії або стояла перед загрозою війни. Лик переможного Георгія 

як одного з кращих представників війська Христового вселяв надію та 

сподівання на перемогу й заступництво. Мабуть, саме це сприяло поширенню 

образів святого Георгія на подорожніх іконах, які брали в дорогу, насамперед 

тоді, коли подорож була пов’язана з небезпекою. Крім того, цей образ вважався 

оберегом тих, хто був на військовій службі. Іконою святого Юрія батьки 

благословляли сина, коли його забирали до війська. Крім того, образ святого 

Юрія Змієборця допомагав у приборканні диких тварин і в боротьбі зі 

злочинцями.  

У народному світогляді образ святого Георгія часто позбавляли святості в 

силу своєрідності його імені. Нагадаємо, що в дослівному перекладі з грецької 

Γεώργιος означає «той, хто напуває землю. У силу цього, Юрія часто розглядали 

як одного з покровителів землеробства, а з днем його пам’яті (6 травня) 

пов’язували прихід весни. Вважалося, що до цього дня весну треба було 

запрошувати, однак з 6 травня вона вже була справжньою господинею на землі – 

адже святий Юрій, поборовши змія, який позбавив землю води, відімкнув небо й 

землю і випустив на волю росу й рослини. Власне саме з цього народного 

уявлення повівся звичай обливати пастуха або іншу, наперед встановлену, особу 

водою. Вважалося, що «коли дощ на Юр’я, то буде хліб і в дурня». Крім того, 
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люди вірили, що коли в день святого Юрія в житі сховається ворона, то буде 

врожайне літо, а «як дощ горобцеві по коліна, то буде лиха година» [132, с. 48]. 

У день пам’яті святого Юрія по всій Україні люди влаштовували обхід 

полів. За звичаєм ходили всією громадою, оскільки на полі правили службу 

Божу, молилися за врожай. Священик у цей день окроплював свяченою водою 

жита. Після обходу господарі просили у попа окропити жито та прочитати 

молитви саме над їхнім врожаєм. Всі обходини мали проводитися до сходу 

сонця. За народними повір'ями, добре вплине на врожай закопана крашанка, що 

лишилася після Великодня. Потім або кожна родина поверталася додому до 

обіднього столу, або ж уся громада влаштовувала обід безпосередньо на полі. 

Застілля зазвичай супроводжується жартівливими піснями – на врожай. На Юрія, 

писав Олексій Воропай, «із зеленого жита дівчата плетуть вінки, святять їх в 

церкві, а коли йдуть у поле хресним ходом, то кладуть ті вінки на хоругви, бо то 

й гарно, і жито, кажуть, від того ліпше родить. Часом дівчата кладуть зелені 

вінки собі на голову, щоб голова не боліла» [132, с. 44]. 

Українці вірили, що цілющі властивості має «юріївська роса». В цей день 

ще до сходу сонця, збирали росу і промивали нею очі, мочили голови, кропили 

домашню птицю; дівчата вмивалися для збереження вроди. Однак 

найголовнішим було те, що в багатьох регіонах «на Юрієву росу» старалися 

вигнати худобу на випас – адже роса у єдності зі спеціально розробленою 

магічною обрядовою практикою мала важливе значення для «очищення» худоби 

від усього злого. Поганяли худобу до пасовища гілкою свяченої верби. Її легкі 

удари мали не тільки очистити худобу від злих сил, а й захистити її на випасі від 

диких тварин, злодіїв тощо. Загалом, зауважує О. Воропай, під виразом 

«вигонити худобу на Юр’єву росу» насправді розумілося відкриття нового 

сезону весняно-літнього випасу свійських тварин [132, с. 48]. 

Святий Юрій Змієборець в народі вважався покровителем польових робіт та 

усіх тварин. Він їх пас та призначав здобич для них. Саме тому заборонялося 

відбирати як у свійських, так і в диких тварин усе, що вони в цей день добули. 

Помічником же при випасі звірів у Юрія вважався вовк – він відігравав ту ж 
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роль, що й собака. Покровительство святого Юрія над вовками, на наш погляд, 

зумовлено їх значенням у житті українців – голодні вовки були надзвичайно 

небезпечними не тільки для худоби, а й самої людини. Саме тому здобич, 

забрана вовком, була найменшою розплатою людини перед цим небезпечним 

хижаком. Віддавши частину власної здобичі, людина тим самим зберігала життя 

своє та своєї родини. Саме звідси черпає своє коріння й переконання в тому, що 

вовки – це хорти Юрія. 

Вшанування святого Юрія Змієборця тісно пов’язане з особливостями 

сільськогосподарських робіт українського населення. Рослинництво та 

скотарство були тими сферами, які забезпечували не тільки добробут, а й саме 

життя людини. Від урожайності польових культур та приплоду худоби залежав 

весь рік українського селянина. Цілком очевидно, що святий, який опікується 

найважливішими сферами життєдіяльності людини, посідає одне з центральних 

місць в обрядовій практиці українського народу.  

Не менше значення відігравав святий Юрій Змієборець і в церковному 

православ’ї та державному житті, де він розглядався як символ перемоги 

християнства над язичництвом, а держави – над зовнішнім ворогом.  

Серед інших загальнохристиянських святих православна церква особливо 

виділяє Іоанна Предтечу (Хрестителя). За своїм значення він обіймає місце за 

Богородицею. Цей святий вважається останнім пророком, який передбачив 

пришестя месії – Ісуса Христа. Він здійснив таїнство хрещення Сина Божого в 

річці Йордан. Незважаючи на свою високу місію у справі Господній, доля Іоанна 

Хрестителя була трагічною – значною мірою в силу того, що він зовсім не 

боявся сильних світу земного. Адже, незважаючи на свідчення переказу про те, 

що Ірод з острахом дивилися на Іоанна Хрестителя і побоювався призначити 

йому смертну кару, все ж доля мученика віри не змогла його оминути – Іоанну 

відрубали голову. Цей біблійний сюжет неодноразово відображений у 

іконографічних сюжетах професійних та народних ікон, де Іоанн зображується з 

відтятою головою, яку він тримає в руках. 
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Вагому роль Іоанна Предтечі у християнському світогляді засвідчує і його 

незмінне місце у деісусному чині – тут він завжди стоїть зліва від Христа. Ікони 

цього ряду є надзвичайно поширеними серед усього християнського населення 

України, оскільки на них були зображені всі найбільш шановані церквою святі – 

Христос, Богородиця та Іоанн Предтеча. 

Своєрідність мученицької долі Іоанна Хрестителя сприяла формуванню 

народного уявлення про те, що його образи зцілюють від головного болю. Крім 

того, вважалося, що святий сприяє влаштуванню долі дітей. Хоча ікон цього 

святого до нашого часу зберіглося не дуже багато, все ж немає підстав вважати 

його культ другорядним. Адже, як відомо, в Україні здавна святкувалося його 

різдво, яке, збігаючись із давнім язичницьким святом Купала (6 липня), 

отримало назву Івана Купала. Це народне свято користувалося неабиякою 

пошаною серед населення. Воно супроводжувалося не тільки гучним гулянням 

молоді, а й збором цілющих трав на цілий рік. Вважалося, що лікувальні трави, 

зібрані цього дня, найбільш цілющі.  

Восени, 11 вересня (29 серпня за старим стилем), відзначали день 

Усікновення Голови Іоанна Предтечі. Цей день характеризується не тільки 

суворим постом, а й забороною брати в руки гострі предмети. Багато народних 

переказів та легенд щодо особливостей цього дня стосуються заборони вирізати 

та шаткувати капусту, оскільки саме вона найбільше нагадує голову. В цей день, 

як і на Івана Купала, особливо цілющими є трави, збори яких заливають 

горілкою і тримають як ліки цілий рік. 

Загалом беззаперечним є те, що вшанування ікон святих покровителів 

господарської діяльності стало цілком закономірним результатом розвитку 

давніх вірувань, ціль яких, як справедливо зауважує Іван Нечуй-Левицький, 

«була практична, а в основі давнього українського поганства був людський 

егоїзм. Давній український народ славив світлі небесні сили, годив темним 

силам, щоб пригорнути до себе ласку неба, щоб присилувати всі сили служити 

його практичним цілям. Люди молились небу, щоб загарбати собі небо, дощ, 

тепло, росу, погоду, щоб прогнати од себе холод, хмари, негоду. Давнім 
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українцям, як бачимо з обрядових пісень, хотілось прихилити до себе ласку 

небесних сил, щоб мати густо кіп на полі, багато роїв у пасіці, багато ягнят, 

телят, лошат, щоб мороз не поморозив жита, пшениці і всякої пашниці, щоб у 

садку родило дерево, а в дворі плодилася птиця» [406, с. 4]. 

3.2.2. Історичні та соціокультурні передумови становлення культу 

святих цілителів у домашній обрядовій практиці 

Особливе місце в родинних іконостасах та червоних кутках православної 

оселі належало образам святих цілителів та тих святих, які прославилися 

здатністю творити чудо. Їх широке вшанування простонароддям, за свідченням 

ця Олега Тарасова, розпочалося в ХVІІ ст. завдяки виникненню численних 

легенд та переказів про чудодійну силу святих. Цьому, зауважує він, сприяла 

активізація православного духовенства навколо розбудови монастирів та 

зміцнення їх матеріальної бази шляхом притоку широких народних мас за 

рахунок уваги до чуда від ікони [559, с. 54]. 

Поширенню таких переказів та пов’язаному з ними вшануванню місцевих 

святинь сприяла й робота багатьох провідних тогочасних богословів, які 

присвячували чималу увагу проблемі збору та систематизації відомостей про 

чудодійну силу православних образів. В цьому контексті можна згадати роботу 

Атанасія Кальнофойського «ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ lubo cuda» («Тератургима, або 

Чуда»), яка була опублікована у 1638 р., або ж роботу Дмитра Туптала «Руно 

орошенное» (1683 р.). У цих та багатьох інших працях містилися описи 

«дивовижних випадків зцілення біля святих мощів, ікон, джерел оздоровлення 

по молитвах святих подвижників…», що, з одного боку, яскраво свідчило про те, 

що «православна церква на українських землях є благодатною» [581, с. 30], а з 

іншого – «притягувало й вражало повсякденність простої людини». Внаслідок 

цієї діяльності формувалося враження, що «святість і чудодійна сила образів 

пронизували грішний світ наскрізь» [559, с. 54], тим самим сприяючи 

утвердженню православ’я серед широких мас простолюду. 
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Відродженню церковного православ’я та поширенню християнського 

переказу в народному середовищі сприяла активна позиція братств. Звичайно, 

спочатку це «були переважно організації міщан і ремісників, що 

організовувалися при церквах для утримання зовнішнього порядку в храмах, 

забезпечення його матеріальних потреб, піклування над хворими парафіянами, 

опікою над вбогими і т. п.» [522, с. 74]. Оживляли ж цю організацію в період 

упадку православної культури [178, с. 111–112] широкі братські бенкети, котрі, 

за твердженням Михайла Грушевського, «робили її привабнійшою для світового 

чоловіка, тим часом як брацькі пом’янники, похорони, вічні молитви церковні, 

обов’язок піклувати ся бідними й хорими членами своїми, опіка над церквою все 

се давало богату поживу релігійним і моральним інтересам сучасної [в значенні 

«тогочасної». – Уточ. О. Б.] людности» [178, с. 111]. 

Посилення в другій половині XVI – першій половині XVII ст. конкуренції з 

боку католицької й унійної церкви за підтримки держави, що нерідко приводило 

до чисельних дискримінаційних практик стосовно православних на місцях, 

особливо на західноукраїнських землях у складі Корони Польської, змусили 

братчиків до суттєвих реформ своєї організації. Докладаючи зусиль до 

культурного та духовного розвитку своєї спільноти, братчики, пише 

Грушевський, «рішили зачати сю роботу культурного оновлення від самих 

себе… Вони рішають ся вичеркнути сі старі всенародні піри [укр. «бенкети». – 

Уточ. О. Б.]… Брацькі сходини тепер мають служити цілям реліґійно-моральної 

науки, брацькі кошти – потребам церковним і помочи убогим. Брацтва мають 

служити органами моральної цензури для своїх членів і суспільності, піднесення 

її духового і культурного рівня» [178, с. 113–114]. 

Активізація братської діяльності та зміна її світоглядних інтенцій дала 

початок до відродження православної культури – насамперед завдяки тому, що 

при церквах та монастирях починають засновувати школи, друкарні та 

«шпиталі» для утримання немічних. «Старійшини братств, – пише П. Білецький, 

– купці та ремісники – відали справами будівництва й прикрашення церков, 
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стежили за поведінкою не лише мирян, а й духівництва, від чого постійно 

виникали сутички з православними єпископами» [59, с. 7]. 

Важливе значення для відродження православного життя відіграло й те, що 

на Новий рік 1586 р. до Львова заїхав патріарх Антіохійський Йоаким, і 

братчики звернулися до нього за порадою та благословенням своїм планам. 

«Патріарх, – пише М. Грушевський, – прикро вражений тими непорядками, 

занепадом, деморалізацією православної церкви України, яку бачив навколо себе 

на кожному кроці, прийшов в незвичайну радість від високого настрою й 

благородних планів львівських братчиків. З їх розмов повіяло на нього ароматом 

християнської церкви апостольських часів. Йому прийшла гадка, що оперта на 

таких чистих християнських принципах братська громада може послужити 

знаряддям церковної реформи, моральною цензурою для розпущеного 

духовенства, контрольним органом церковного нагляду» [178, с. 112]. Зважаючи 

на благородні наміри братчиків, Йоахим клопотав перед Константинопольким 

патріархом про надання Львівському Успенському братству права ставропігії 

[59, с. 7], тобто безпосереднього підпорядкування виключно патріархові, а не 

місцевій церковній владі.  

Без уваги на те, що надані браствам «привілеї не завжди були до смаку 

духовенству чи єпископам, вони дали і свої позитивні наслідки, бо втримували 

між духовенством дисципліну і високу християнську мораль» [522, с. 75], вони 

сприяли поступовому відродженню православної церкви на теренах України. 

Саме вона тривалий час залишається важливим чинноком збереження 

самобутньої української культури та сприяла формуванню української 

ідентичності. 

Поряд з ініціативною діяльністю братств розвитку православної культури та 

поширенню її серед простолюду сприяла активна позиція козацтва, зокрема 

Петра Сагайдачного, за підтримки якого в 1620 році була відновлена 

православна ієрархія Речі Посполитої, ліквідована після укладення 

Берестейської Унії 1596 р. Серед п’яти владик, висвячених на єпископські 

кафедри, були випускники братських шкіл, провідні діячі української релігійної 
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культури початку ХVІІ ст. – Ісайя Копинський, Мелетій Смотрицький, і, 

звичайно, Іов Борецький, який був висвячений на митрополита Київського, 

Галицького та всієї Русі [178, с. 237–238]. 

Відновлення православної ієрархії та Київської митрополії відіграло 

ключове значення для зміцнення позиції «грецької релігії» серед простолюду. Ця 

подія, з одного боку, відроджувала віру в благословенний характер православної 

церкви в Україні в очах широких народних мас, а з іншого – змушувала 

православне духовенство впорядкувати церковні справи. В результаті українська 

православна церква починає концентруватися на розвитку богослов’я та 

православної культури; разом з тим, як зазначає Михайло Грушевський, 

«підіймаючи свій авторитет, вона [православна ієрархія. – Уточ. О. Б.] обмежує 

впливи елементів громадських, світських» [178, с. 241].   

Намічені на зламі ХVІ–ХVІІ ст. зміни в житті православних осередків 

досягли апогею свого розвитку за часів діяльності Петра Могили. В перші роки 

на посаді архімандрита Києво-Печерської лаври, він, як і його попередники, дбав 

насамперед про благоустрій обителі. Це було зумовлено тим, що широко 

відомий та глибоко шанований серед православного люду чернечий осередок, 

хоча й отримував чималі доходи, все ж перебував не в найкращому стані. 

«Набіги кримських татар на погано укріплений Київ наносили тяжкі удари 

матеріальному благоустрою монастиря. Траплялося, що під час таких набігів 

монастирські будівлі спалювалися, і святі речі і скарбниця розкрадалися, маєтки 

спустошувалися, безліч людей, що належали монастирю, забирали в полон» 

[154, с. 243]. Однак, зауважує він, починаючи з середини ХVІ ст., обставини 

життя в Києві починають поступово змінюватися завдяки козацтву, яке 

стримувало наступ татар. Відтак єдине, що залишилося побороти енергійному 

архімандриту, стала «жадоба до збагачення монастирської верхівки та 

наближених до них людей» [154, с. 244]. 

Розгорнута Петром Могилою діяльність з повернення монастирського 

майна отримала в той час широкий резонанс. З одного боку, він був зумовлений 

досить швидким відродженням Києво-Печерської Лаври завдяки поверненню її 
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матеріальних статків, а з іншого – тими колізіями, які виникали у процесі 

повернення маєтностей, відібраних у монастиря. Голубєв звертає увагу на те, що 

у випадках, коли якийсь пан, «спокусившись на багату лаврську маєтність, 

здійснював на неї набіг і грабував, то він міг бути певний в тому, що його вчинок 

не залишиться безкарним, що подібна (якщо не більш сумна) доля чекала 

незабаром і власне його маєток. П. Могила в боргу не любив залишатися» [154, 

с. 314]. Він збирав монастирських слуг, озброював їх і силою відбирав маєтності, 

що колись належали монастирю. Іноді для цього запрошувалися козаки. 

Дослідник наголошує, що такі дії з боку Києво-Печерського архімандрита 

викликали супроти нього масу протестів з боку постраждалих. Таким чином, 

пише історик, у низці історичних пам’яток Петро Могила описується «в 

найпохмуріших фарбах; його наїзди прирівнювалися до розбійницьких 

нападів» [154, с. 314]. 

В той час, коли з цивільними загарбниками монастирського майна та 

маєтностей печерський архімандрит вів боротьбу світськими методами, тобто за 

допомогою збройних нападів, протистояння жадібності церковників 

здійснювалося на ідейному рівні. Так, апелюючи до релігійного почуття 

православних, ієрарх «намагався протидіяти захопленням і спустошенням 

монастирських маєтностей і засобами суто морального характеру. Він намагався 

вплинути на релігійне почуття тих осіб, що допускали насилля у відношенні до 

чернечої братії, підкреслюючи, що подібне насилля викликає справедливий гнів і 

кару Божу» [154, с. 316]. У процесі цієї ідейної боротьби в Києво-Печерській 

лаврі та інших церковних інституціях поширюють та фіксують усі свідчення та 

перекази про покарання Господнє тих людей, які зазіхнули на церковне майно.  

Одним із найбільш показових прикладів згаданих переказів є зафіксоване в 

записках Петра Могили свідчення від 1614 року, яке наводить у своїй праці 

Степан Голубєв: «один шляхетний на ім'я Василь Воронич, достоїнством писар 

земський київський, зажерливістю клятою переможений, повстав на монастир 

святий общинножительний, що називається Межигірським, і насмілився відняти 

в нього озеро під назвою Косор і собі присвоїти. Відігнав від ставу 
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(рибальського) іноків та людей монастирських із сітями, що там для риболовлі 

були, своїх там поставив і людей, і сіті. Ігумен тамтешній тогочасний на ім'я 

Гедеон з братією багато молили його, аби не віднімав у них озеро, яке ніколи не 

було його, але здавна монастирське, і від нього весь рік братія рибою харчується. 

Він, ніскільки не слухаючи моління їхнього, ще більше укріпився в своєму 

лихому починанні, що остаточно відняв у них озеро. Не тільки це зробив, але і 

смертю погрожував їм, говорячи: «Якщо зустріну (тут) інока з вашого 

монастиря, як злодія повісити звелю». 

Ігумен, побачивши: нічого не досягло благання їхнє до нього, уставив 

братам усім піст і молитви з поклонами повсякдень – рано сто, в полудень сто, 

увечері сто, говорячи: «Оскільки прохання наше не змогло навернути на милість 

ласого ворога нашого – помолімося Тому, хто бачить кривди наші й може 

вибавити нас від недоброзичливця нашого». 

Невдовзі, як почали вони співати молебні соборні в церкві зі сльозами й 

зітханнями – о чудо! – прийшов слуга від Воронича, просячи ігумена і братію 

про молитву, оскільки, каже, тяжко захворів сьогодні пан мій, і не знаю, чи, 

повернувшись, знайду його живим. Ще вони молитви співали, прийшов і другий, 

ігумена просячи, аби прийшов з братією і єлей над ним освятив. 

Ігумен, благий муж і незлобивий, пішов до нього і єлей освятив йому. Але 

хвороба його тільки посилилась – ранком... перед смертю, усвідомивши свої 

гріхи, і що через це... хвороба... здолала його, покликав ігумена, з іншими 

гріхами й цей сповідаючи перед ним і з плачем пробачення просячи, повернув їм 

озеро і сіті свої, і харч, привезений туди для рибалок, монастирові подарував... 

...спочатку біснувався, і така його мука була, що взявши ложку срібну, 

погриз і поїв, по цьому гарячка сильна обійняла його, по сповіданні і причасті 

Божественних Таїн, з глузду з'їхавши, помер. 

Чув це я, Петро Могила, архімандрит святої великої і чудотворної Лаври 

Печерської Київської від багатьох віри гідних свідків, найбільше від 

православного митрополита Київського Іова Борецького, котрий був свідком 

цього чуда, і від братії святої Межигірської обителі. Написав це, аби побачили 
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всі, хто кривдить чернечих рабів Божих, що швидко творить Бог (згідно з 

Євангельським своїм правдивим Словом) відомщення за обраних, які волають до 

Нього день і ніч, довго терплячи від тих. В літо 1629, місяця 26 дня [Цит.: 154, 

с. 316–318]. 

Безперечно, архімандрит Петро Могила високо цінував матеріальні 

багатства Києво-Печерської обителі. Причому, захищаючи їх, він досить часто 

проявляв себе так само, як і тогочасна шляхта. Однак, на думку Голубєва, 

діяльність архімандрита Могили не мала нічого спорідненого з тим, що робили 

його попередники. Вони, доводив історик, «дорожили матеріальними 

багатствами керованої ним обителі майже виключно у власних інтересах, 

дивилися на монастирські доходи як на засіб особистого збагачення – в 

результаті чого, захищаючи майнові права обителі від посягання з боку 

сторонніх осіб, самі вони не соромилися захоплювати у свої руки монастирське 

добро; збагачувалися за монастирський рахунок самі, збагачували і своїх 

рідних» [154, с. 318–319]. Між тим, в очах Петра Могили, продовжує думку 

дослідник, «лаврські багатства мали ціну і значення переважно тому, що в них 

він бачив сильні позиції для боротьби з могутніми противниками православ’я, 

вважав їх необхідними засобами для успішного здійснення тих релігійно-

моральних цілей…» [154, с. 318–319].  Саме тому архімандрит Могила, ревно 

оберігаючи монастирське добро, не тільки не користувався їм у власних цілях, а 

навпаки, багато батьківської спадщини використав на користь керованого ним 

чернечого осередку. 

Діяльність Петра Могили була спрямована не тільки на відродження 

матеріальних статків Києво-Печерської лаври, а й на повернення їй звання 

духовної святині, що зосереджує навколо себе й духовно визначає життя 

українського народу. З цією метою під егідою архімандрита та за його 

безпосередньої участі при Києво-Печерській лаврі починається інтенсивна 

діяльність, спрямована на збір, систематизацію, популяризацію та публікацію 

відомостей про чуда, що відбулися тут. Ставлячи за мету відродження 

православної культури та поширення її серед народу, печерський архімандрит 
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прагнув показати, що Києво-Печерська обитель – місце особливе завдяки 

благодатній присутності Божій; місце, що знаходиться під покровительством 

Богородиці; місце, ознаменоване подвигами багатьох святих угодників. Саме 

завдяки цій особливій благодаті Господній Києво-Печерська Лавра здавна 

славилася «багатьма предивними чудесами» що здійснювалися в ній. Водночас 

Петро Могила прагнув показати, що чудо – це не стільки історична подія, 

скільки процес перманентної присутності Бога в обителі, завдяки чому тут 

відбувається багато зцілень: сліпі – прозрівають, хворі різними невиліковними 

хворобами вірою своєю та силою слова Христового отримують зцілення, 

«біснуваті – звільнення від злого духа, неплідні подружжя – дітей і т. п. Навіть 

грішники і розбійники, навіть люди неправославного віросповідання, «від усього 

серця» зверталися за допомогою до пресвятої Богородиці і печерських угодників 

– і ті отримували те, що просили» [154, с. 340–341]. 

Діяльність, спрямована на популяризацію чудодійної сили православних 

ікон, не могла не вражати повсякденну свідомість простолюду. З численних 

легенд і оповідей, що виникали при всіх найбільших чернечих осередках, народ 

дізнавався про чудесне спасіння Києва в 1651 р. завдяки побутуючій в цей час 

легенді про чудотворну силу Києво-Братської ікони Божої Матері. Згадуючи 

легенду про цей образ, Михайло Грушевський писав, що він «досі переховується 

в головній церкві Київського Брацтва і вважалася його головною святощю. 

Мовляв, коли Радивилове військо стало в Вишгороді, оден з вояків, бушуючи в 

тутешній церкві, ударив зброєю по лиці Божої матери; від того зробився знак, 

кров потекла і под. Тоді вночи Божа мати з'явилася Радивилові і загрозила, що 

коли він не помститься за її обиду, то не вийде відти. Радивил другого дня велів 

повісити того безбожника і спішно вийшов, не зробивши Вишгородові ніякої 

шкоди. А ікона потім чудесно приплила Дніпром під Брацький манастир і була 

монахами поставлена в нім» [176, с. 10]. Незважаючи на те що, на думку 

М. Грушевського, немає підстав вважати цей переказ правдивим, все ж сьогодні 

залишається безсумнівним той факт, що в період виникнення він набув 

неабиякого резонансу й був дуже популярним серед народних мас. Так, за 
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свідченням різних церковних джерел, маси простолюду стікалися до Братського 

монастиря, сподіваючись отримати зцілення від різних захворювань.  

Поряд із Києво-Братською іконою Божої Матері здатність творити чудеса 

приписувалася й іконі Богоматері Іверській. У народі панувала легенда, що ця 

ікона була пронизана списом і кров з неї йшла. Окремі ікони богородичного 

комплексу не горіли у вогні, інші мали здатність обдаровувати благочестивих 

людей грошима. Така здатність, як вірили люди, була притаманна насамперед 

Печерській іконі Божої Матері – вона була однією з головних святинь 

процвітаючого в той час матеріально і духовно Печерського монастиря [559, 

с. 54]. Таким чином, зауважує чернігівський історик Раїса Воробей, в Україні 

«склався справжній культ Божої Матері, яка за каноном християнської церкви 

вважалася першою особою після Бога, народною заступницею перед ним та 

помічницею у всіляких бідах. Їй надавалися високі моральні риси святості, 

чистоти, безмірної материнської любові і доброти, яка поширювалася на всіх 

людей. Божа Матір уявлялася надзвичайно доброю і милостивою, серце її, за 

народними переконаннями, таке багате на любов, що вона готова надати 

допомогу і заступництво навіть мучителям Ісуса, не кажучи про вірних» [202]. 

Цілком очевидно, що дива, здійснені святими іконами та мощами 

праведників, зосередженими в чернечих осередках, вражали буденну свідомість, 

залучаючи простолюд до церковного життя, зокрема, обрядової практики. Вона 

частіше за все і знайомила народ із церковним переказом. Внаслідок цього 

логічно припустити, що служба, яка лунала 16 серпня на честь Нерукотворного 

Спаса («Пречистого Твого лика знак зобразив, Авгарю верному послал еси, 

побажавшому Тебе бачити…») [559, с. 53–54], знайомила прихожан не тільки з 

чудотворною силою цього образу, а й із церковним переказом про виникнення 

святих ікон. Зокрема, в легенді стверджувалося, що образ «Нерукотворного 

Спаса» виник ще в І ст. н. е. у дні земного життя Ісуса Христа. В цей час у місті 

Едесса був «Авгарь, або князь цієї країни, звали якого Ухомо, який був 

уражений невиліковною страшною хворобою – проказою. Дізнавшись про 

чудеса Ісуса Христа, він просив Його листом, відправленим з Ананею, відвідати 
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його і зцілити від хвороби. Спаситель взяв плат, обтерся їм, зобразив при цьому 

на ньому лик свій і відправив його едеському князю, обіцяючи зцілити його 

через одного зі своїх учнів. Князь з благоговінням прийняв святий образ 

Господа, поклонився йому, обцілував його і відчув велике полегшення від 

хвороби» [Цит.: 476, с. 61]. Церковний переказ про виникнення та чудодійну 

силу ікони «Нерукотворний Спас», безсумнівно, мав неабияке значення для 

утвердження її як однієї з народних святинь. Сприяло цьому знайомство народу 

з легендою про виникнення образу та про чудесне зцілення ним едеського князя.  

Попри це, українському народу були, на наш погляд, набагато ближчими і 

привабливішими чудеса від образів Богородиці та святих угодників. Ця 

світоглядна інтенція була зумовлена не тільки відродженням церковної 

культури, яке спостерігалося від ХVІІ ст., а й тісним зв'язком образів Богородиці 

з козацтвом та його перемогами. Адже, справам козацтва, сприяло 

покровительство Богородиці Покрови, яка поряд з цим вважалася заступницею 

всієї української землі. У цьому сенсі привертають увагу нотатки архидиякона 

Павла Алепського, який, проїжджаючи через українські землі, що перебували 

під владою гетьмана Богдана Хмельницького, фіксував у своїх нотатках активне 

будівництво і реставрацію православних храмів, попри те, що війна проти Речі 

Посполитої ще тривала. Мандрівник, зокрема, писав, що був свідком високої 

майстерності українських іконописців («Козацькі живописці запозичили красу 

малювання облич, кольору одягу від франкських і ляських живописців і тепер 

малюють православні ікони вже навчені й досконалі» [Цит.: 59, с. 28]), причому 

особливе захоплення висловлював побаченими ним образами Богородиці: «…так 

прегарно намальована, що наче говорить… її обличчя й уста захоплюють своєю 

чарівністю, їм бракує лише слова [Цит.: 59, с. 28]. Навіть зробивши поправку на 

властивий Павлу Алепському захоплений, нерідко гіперболізований пієтет 

стосовно побаченого в «землі козаків», неважко дійти висновку, що до образу 

Пресвятої Діви мешканці підконтрольної козацтву частини України мали 

направду особливий сантимент.  
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Але головною особливістю іконопису періоду національного піднесення в 

часи Хмельниччини, на думку багатьох провідних мистецтвознавців, стало те, 

що він виходить за межі монастирів і трансформується зі своєрідної містерії в 

особливе ремесло. За твердженням Павла Жолтовського, воно в цей час почало 

«визначатися не виключно церковним вченням, теологічною догмою, на нього 

стала впливати і народна віра, яка прагнула пристосувати до земної дійсності те, 

що церква вважала властивим лише потойбічному світові» [216, с. 13]. 

Беручи до уваги авторитет дослідника, все ж зазначений висновок видається 

дещо перебільшеним. Звичайно, коли йдеться про високий рівень «поганізації» 

(М. Грушевський), або примітивізації іконопису, то висновки дослідника є 

безсумнівними. Однак коли йдеться про церковний переказ, то, ймовірніше за 

все, говорити про розрив домашньої ікони, писаної народними малярами, з 

церковною традицією немає підстав. На користь нашого припущення слугує не 

тільки вказане нами широке вшанування популяризованих церквою чудотворних 

ікон, а й здійснений нею крок до зближення з простолюдом завдяки 

популяризації церковної історії. В цей час, за твердженням Михайла 

Грушевського, одним з найбільш знаних у середовищі українського народу 

твором став «Києво-Печерський патерик» [175]. Завдяки знайомству з ним 

українці почали глибоко вшановувати велику кількість місцевих (українських) 

святих, особливо печерських. Це яскраво підтверджувалося їхнім прагненням 

хоча б раз у житті здійснити паломництво до святих місць. 

Крім того, можемо припустити, що саме з оповідей Печерського патерика 

народні маси дізнавалися про цілющу чудодійну силу віри та святих образів, 

розміщених в храмах. Так, велике повчальне значення могла мати оповідь про 

святого блаженного Агапіта, лікаря-безсрібника. З Патерика дізнаємося, що він 

постригся у ченці «за блаженного отця нашого Антонія, і… наслідував життя 

його янгольське, бувши очевидцем зробленого ним. Бо як же той, великий, 

ховаючи святість свою, хворих зціляв своєю їжею, [а] ті вважали, що [їм] 

лікарське зілля подавали, і так уздоровлювалися молитвою його; так і цей 

блаженний Агапіт, ревно наслідуючи святого того старця, допомагав хворим. І 
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коли хто з братії хворів – залишав келію свою – не було бо нічого, що можна 

було б вкрасти в келії його, – приходив до хворого брата і служив йому – 

піднімаючи і допомагаючи йому, і на своїх руках носячи, і давав йому свого 

харчу – варених овочів, – і так уздоровлювався хворий молитвою його. Якщо ж 

тривала його недуга – так Бог благоволив, аби віру і молитву раба свого 

помножити – цей же блаженний Агапіт перебував [біля нього] невідступно, 

молячи за нього Бога безперервно, [аж] доки Господь здоров'я подавав хворому 

задля його молитв. І через те прозваний був Лікарем, бо дарував йому Господь 

дар зцілення. І прочули про нього у місті, що [є] якийсь у монастирі лікар, [і] 

багато хворих приходили до нього і уздоровлювалися» [442]. 

Цілком очевидно, що відомості про чудесні зцілення у Києво-Печерському 

монастирі, які фіксувалися найкращими тамтешніми представниками 

православ’я, були головною підвалиною народної віри у чудесну цілющу силу 

ікони. Таким чином, поступове знайомство з церковним переказом зумовлює 

проникнення в народну обрядову практику образів тих святих, яких вважали 

цілителями. Частіше за все це були святі, які прославилися лікарськими 

здібностями та благодатною силою зцілювати недуги іменем Ісуса Христа ще за 

життя. Народ вірив, що зрозуміти людський біль та страждання можуть тільки ті 

святі, які навіть після входження у Царство Небесне залишаються небайдужими 

до людського болю, які знаходяться найближче до людини та її життєвих турбот. 

Так, покладаючись на народну легенду про те, що святий Микола Чудотворець 

«на небі не сидить, а тут, на землі людям помагає» [132, с. 30], зверталися до 

нього українці за допомогою при усіх життєвих негараздах, в тому числі й у 

випадках, коли мали тілесні чи душевні недуги. Крім того, у народний легендах 

та переказах, зауважує український діаспорний етнограф і фольклорист 

Олексій Воропай, святий Миколай згадується як захисник від стихійного лиха, 

особливо на воді. Приміром, в приморських регіонах України за ним закріпилася 

функція опіки над рибалками [29, с. 29–30]. В інших регіонах образ святого 

Миколая давали дітям у подорож – щоб від усілякого лиха захищав тоді, коли 

діти знаходяться далеко від дому. Особливого ж значення його образ набував 
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тоді, коли в дорозі доводилося ночувати – тоді образ святого Миколая 

Чудотворця захищав не тільки від нечистого, а й від лісових звірів [132, с. 30]. 

Свідченням цього може бути збережений до нашого часу кам’яний придорожній 

образ Миколи Чудотворця, біля якого мандрівники зупинялися на ночівлю, 

звертаючись з молитвою про захист.  

Функціонально багатий образ святого Миколая (порятунок від негоди, від 

звірів, від нечистої сили, від пожежі, від нещастя в дорозі) поєднувався зі 

здатністю зцілювати. У народі вважалося, що найкраще святий зцілює від 

головного болю. Ця ж здатність була віддана Іоанну Предтечі та його іконам, 

особливо «Усікновінню голови» [310]. 

У свою чергу, святі образи Флора й Лавра могли зцілювати від пияцтва. Це 

переконання утвердилося завдяки агіографічному переказу про те, що брати до 

прийняття християнства й самі страждали від цієї пагубної звички. На підставі 

того ж самого агіографічного переказу склалася думка про те, що святі мученики 

Флор і Лавр опікуються домашньою худобою, особливо кіньми.  

Цей переказ на територію України прийшов з Новгорода й ґрунтувався на 

свідченнях новгородського паломника Антонія, який у 1200 р. перебував у 

Візантії й бачив нетлінні мощі святих мучеників. З часу відкриття святих 

нетлінних і чудотворних мощей братів Флора і Лавра припинився падіж худоби, 

а святих почали вшановувати як покровителів коней. Переказ про те, що вони 

опікуються кіньми, прийшов на Русь із Балкан – батьківщини святих братів. В 

ньому йдеться про те, що мученики Флор і Лавр були навчені мистецтву 

керувати кіньми самим Архангелом Михаїлом. У стародавніх іконописних 

наставляннях вказувалося, що святі Флор і Лавр мають бути написані з кіньми, 

яким вони протегують. Ця традиція хоча й зародилася в Новгороді, однак згодом 

прижилася й в Україні, що засвідчує іконографічний сюжет «Чудо о Флорі і 

Лаврі» [475, с. 269], притаманний переважно церковному іконопису. У свою 

чергу, на домашніх іконах ці святі, хоча й зберігали своє функціональне 

значення, однак зображувалися або ж на повний зріст, або ж мали поясні 

зображення барокового типу. Ця особливість іще раз підкреслює правомірність 



256 

 

 

нашого припущення щодо впливу церковного мистецтва поряд із житійною 

літературою на становлення культу святих цілителів загалом і святих Флора та 

Лавра зокрема. За тим же принципом сформувалося переконання в тому, що 

свята Зінаїда Тарсійська допомагає при психічних захворюваннях [690, с. 168], а 

ікона «Богородиця Троєручиця» – при болях в руках [556, с. 360–363]. Святитель 

Антип Пергамський вважається цілителем від зубного болю [310], від лихоманки 

зцілювали свята Фотінія (Фотина) Римлянка [392], преподобні Марон 

Сирійський та Василь Новий [310]. Вагітних охороняла «Богородиця – 

Помічниця в пологах» [556, с. 519–520], свята праведна Анна – мати Пресвятої 

Діви [730] і свята великомучениця Катерина [213, с. 276–277]. 

Поступово в народі склалася думка, що існують святі образи, здатні 

зцілювати як від окремих недуг, так і від кількох, а то й практично від усіх 

захворювань. Подібний «хист» отримали ікони таких відомих лікарів-

безсрібників, як святих Кузьми й Дем'яна Римських, котрі, як вірили люди, 

захищали також людей від масових пошестей [731, с. 66], святого Кіра 

Олександрійського і його учня Іоанна, або ж пресвітера Єрмолая з Нікомедії (до 

речі, вчителя святого Пантелеймона) [310].  

Провідне значення серед святих цілителів, звичайно, належало святому 

Пантелеймону. Його вшанування на теренах України прослідковується від часу 

християнізації Русі й пов’язане з іменем хрестителя Русі, князя Володимира 

Великого та його дружини Анни. За переказом, саме вона привезла з Візантії 

частинки мощів святого Пантелеймона разом з іншими святинями [120, с. 30–

32]. Крім того, вважається, що в часи Петра Могили ці мощі зберігалися в Софії 

Київській [538, с. 17]. 

Попри апеляцію низки дослідників (зокрема, Надії Нікітенко, 

В’ячеслава Корнієнка [408, с. 96]) до археологічних відомостей, які 

підтверджують перебування мощів святого Пантелеймона в Києві, все ж, 

зважаючи на непересічну увагу представників православного духовенства 

ХVІІ ст. до питань, пов’язаних з чудодійною силою святих реліквій, сьогодні 

важко говорити про їх достовірність. Разом з тим уже те, що православна церква 
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присвятила багато зусиль проблемі популяризації житія цього святого, 

шанованого раніше переважно в середовищі привілейованих верств руського 

люду, мало вагомий вплив на становлення народного культу Пантелеймона 

Цілителя. Адже цілком очевидно, що буденну свідомість приголомшували 

відомості про чудодійну силу мощів. Особливо ж вражаючими, на наш погляд, 

мали бути відомості про обставини смерті святого, подані в його житії [215]. 

Вшанування святого Пантелеймона Цілителя досить швидко утвердилося в 

усьому християнському світі, однак особливо проявлялося у Східній Римській 

імперії. Воно було зумовлене тим, що, за свідченням різних християнських 

джерел, саме у Софії Константинопольській зберігалися нетлінні мощі святого, в 

тому числі його голова, а також його кров [594]. Про це пише архієпископ 

новгородський Антоній (ХІІІ ст.), повідомляючи про святині й пам'ятки храму. 

Показовим у даному випадку є те, що мощі святого згадуються поряд із такими 

вагомими християнськими святинями, як дві дошки Гробу Господнього, печаті 

Гробу, ікона Богородиці з Христом на руках, голова «апостола від 70» Кіндрата 

тощо. Все це дає підстави вважати, що мощі Пантелеймона – одна із найбільших 

святинь християнського світу, а тому швидке утвердження його культу у 

східнохристиянській обрядовій традиції було цілком закономірним. 

Що стосується Русі, то, спираючись, з одного боку, на візантійську 

традицію давати мощі святого Пантелеймона як одну з частин посагу 

візантійських царівен, а з іншого – на своєрідність розпису Софії Київської та 

прагнення Ярослава Мудрого представити Візантію як «старий міх», у який не 

можна вливати нове вино християнської «благодаті й істини» (Іларіон), маємо 

всі підстави вважати, що вшанування Пантелеймона Цілителя поширилося тут 

невдовзі після прийняття християнства. Це яскраво демонструє, як мінімум, той 

факт, що менш ніж через століття після прийняття християнства у головному 

храмі Русі Софії Київській розміщено аж два зображення святого цілителя 

Пантелеймона. Їх опис і коментар подає українська дослідниця Надія 

Верещагіна: «Погрудне зображення знаходиться в колишній північній 

внутрішній відкритій галереї, там, де зараз у вівтарі св. Володимира стоїть 
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гробниця Ярослава Мудрого… Друге зображення великомученика, на повен 

зріст, міститься в центральному нефі навпроти зображення патрона князя 

Володимира – св. Миколи. Таке розміщення фрески в центрі собору підкреслює 

паралель «Володимир – Пантелеймон». Таку паралель підтверджує й 

давньоруська література, в якій настійливо звучить тема Володимира 

Милостивого, який щедро обдаровує своїх підданих, піклується про вбогих та 

хворих [120]. 

Як бачимо, немає підстав сумніватися, що вшанування образів святого 

цілителя Пантелеймона, як мінімум, у середовищі привілейованих верств та 

міського населення утвердилося разом із прийняттям християнства або ж 

невдовзі по тому. Що стосується простолюду, який, за свідченням 

Михайла Грушевського, митрополита Іларіона (Огієнка) та інших дослідників, 

ще довго дотримувалося язичницької обрядової практики, то тут процес 

утвердження культу святих цілителів, зокрема святого Пантелеймона, відбувався 

дещо складніше. Попри зусилля духовенства, в народі довгий час жила й 

залишається жити віра у чаклунів та відьом, з якими зазвичай пов’язували 

виникнення різних людських захворювань і нещасть. У народній уяві вони 

поставали результатом «порчі», насланої чаклуном. Позбутися її, писав Сергій 

Максимов, можна було лише за допомоги іншого чаклуна – хай навіть і менш 

сильного [364, с. 99]. 

Зв’язок із потойбічною силою приписувався не тільки чаклунам, а й 

відьмам. В Україні відьми частіше за все «молоді вдови і притому… такі, що не 

жаль віддати душу за погляд красуні чорнобривої» [364, с. 113]. «Відьми, – пише 

С. Максимов, – на загальну думку, відрізняються від всіх інших жінок тим, що 

мають хвіст (маленький) і володіють здатністю літати по повітрю на мітлі, 

кочергах, в ступах тощо» [364, с. 114]. Проте не ця їхня здатність притягувала до 

них велику увагу населення, змушуючи одночасно боятися і поважати, мати 

зв'язок з ними і залишатися від них незалежними. Відьми притягували до себе 

людей своїми незвичайними здібностями – приворожити коханого або ж зцілити 

від кохання, покарати кривдника або повернути вкрадене. Подекуди зверталися 
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до відьми жінки з бездітних родин, або ж тоді, коли хтось у родині потерпав від 

недугу, чи мав згубну звичку тощо [364,  

с. 17–18]. Разом з тим відьом завжди боялися – щоб не вкрала молоко у корови, 

щоб не наслала морок на поселення, щоб не зіпсувала нікого («не наслала 

порчу», за Максимовим) тощо. 

Страх народу перед потойбічною силою, який супроводжувався боротьбою 

християнства проти пережитків язичництва, активізував боротьбу з чаклунами та 

відьмами. Нерідко вона супроводжувалася кривавими розправами, детально 

описаними українським істориком і етнографом Володимиром Антоновичем у 

роботі «Чари в Україні» [24]. У цій праці подається чи не найбільш розлогий 

опис суду над відьмами й чаклунами в Україні. Виняткову ж увагу привертає той 

факт, що, на відміну від Європи, де відьму частіше за все засуджували до страти, 

в Україні законодавство було лояльнішим. Ті, хто був визнаний винним у 

чаклунстві, обмежувалися сплатою грошової компенсації [24, с. 11–12]. Звернімо 

увагу, що у випадках, коли визнавалося, що діяльність відьми шкодить 

православній церкві, то грошова компенсація сплачувалася нею на користь 

церкви. Це, безумовно, визначало активність останньої у боротьбі з пережитками 

язичництва. Однак, зауважує Антонович, коли страх людський був спричинений 

мором, врятуватися або хоча б сподіватися на справедливий судовий розгляд 

справи підозрюваним у чаклунстві було складно. Частіше за все налякане 

населення здійснювало самосуд – відьму спалювали на роздоріжжі, або ж 

топили [24, с. 11–35, 52]. 

Причина загальної м’якості судових вироків, на думку Володимира 

Антоновича, полягала не стільки в гуманності суддів, скільки у браку тих власне 

демонологічних понять, які зумовили люте переслідування чаклунів на Заході. 

Допускаючи можливість чародійного, таємничого впливу на побутові, щоденні 

обставини життя, українці, за твердженням дослідника, не завжди шукали 

початок тих впливів у зносинах зі злим духом. Демонологія не лише не була 

розвинена у цілісну систему уявлень, а й до кінця ХVІІІ ст. існувала в народній 

фантазії лише в ембріональному стані. Цьому сприяло й те, що народний погляд 
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на чари був не стільки демонолоґічний, скільки пантеїстичний. Вірячи в 

існування в природі сил і законів, невідомих більшості людей, народ усе ж 

припускав, що окремі з них були пізнані людьми. Однак тлумачення чаклунства 

як знання та розуміння законів природи не ототожнювалося із зв’язками з 

нечистою силою, а тому й не вважалося гріховним [24, с. 12–13]. 

Загалом погоджуючись з висновками Антоновича, все ж хотілося б 

зауважити, що вони видаються дещо перебільшеними. Адже сьогодні вже не 

підлягає сумніву, що активність православного духовенства, яка проявилася у 

ХVІІ–ХVІІІ ст. у боротьбі з пережитками язичництва, мала вагоме значення для 

формування уявлення про зв'язок чаклунів (волхвів) та відьом з нечистою силою. 

Звичайно, ця тенденція на теренах України проявилася значно слабше порівняно 

з північними регіонами колишньої Давньої Русі. Але, без сумніву, вона посідала 

чільне місце в уявленнях українського народу. На користь нашого припущення 

слугує не тільки велика кількість літературних творів на тему чаклунства й 

відьом як феномен української культури («Конотопська відьма» Квітки-

Основ’яненка, «Вій», «Вечори на хуторі близ Диканьки» тощо Гоголя), а й 

збережені до нашого часу ікони різних святих із діркою. Вважалося, що коли 

подивитися в дірочку такої ікони під час служби Божої, то можна впізнати 

відьму – в неї через дірочку будуть виднітися роги. 

Наявність страху перед відьмами й чаклунами засвідчують і проповіді 

православних священиків, які намагалися боротися з пережитками язичництва в 

народному середовищі силою християнського слова. Наприклад, відомий 

проповідник ХІІІ ст., єпископ володимирський Серапіон, який був одним з 

архімандритів Києво-Печерської лаври, намагаючись захистити цих жінок від 

страти, говорив: «Ви все ще тримаєтесь поганського звичаю, в чаклування вірите 

й палите невинних людей. В яких книжках, в яких писаннях чули ви, що голод 

буває на землі від чаклування? Якщо ви цьому вірите, то навіщо ж ви спалюєте 

волхвів? Благайте, вшановуйте їх, дари їм приносьте, щоб не влаштовували мор, 

щоб дощ сходив, щоб тепло приводили, землі веліли бути плодоносною. Чародії 

й чарівниці діють силою бісівською над тими, хто їх боїться, а хто віру тверду 
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тримає до Бога, над тими вони не мають влади. Сумую через ваше божевілля, 

благаю вас, відступіть від справ поганських. Правила божественні велять 

засуджувати людину на смерть після слухання багатьох свідків, а ви в свідки 

поставили воду, говорите: «Якщо почне тонути – невинна, якщо ж попливе – то 

відьма». Але хіба диявол, бачачи ваше маловір'я, не може підтримати її, щоб не 

тонула, і цим ввести вас в душогубство?» [Цит.: 364, с. 116]. 

Але ця проповідь навряд чи була почута народними масами. Уявлення про 

нечисту силу та чаклунство й надалі відігравали важливе значення в житті 

українців. Однак, чим глибше християнська проповідь, переказ та обрядова 

практика проникали в їхню свідомість та побут, тим виразнішою ставала 

боротьба з пережитками поганства, яка відтепер велася не тільки силовими, а й 

світоглядними засобами. Віра в чари, в уявленні народу, поступово змінювалася 

вірою чудотворна сила святих образів, які, проникнувши в родинну обрядову 

практику, ставали її невід’ємною частиною. При цьому, попри зміни, які 

відбулися у змістовому наповненні обрядової практики, все ж немає підстав 

сумніватися, що традиційна пантеїстична специфікація природних сил та 

властивостей, про яку говорив Антонович, повністю збереглася в 

християнізованому варіанті української побутової культури. Завдяки цьому 

українському православ’ю, насамперед народного зразка, притаманна своєрідна 

специфікація святих, пов’язана із вшануванням їх завдяки покровительству 

певним ремеслам та видам діяльності. Завдячуючи цій специфікації, на наш 

погляд, християнські культи святих, у тому числі й Пантелеймона Цілителя, 

легко проникали в народну свідомість – вони були спрямовані захистити людину 

від злих сил і навіть порчі, насланої чаклунами. Таким чином, сформований на 

тлі боротьби християнства з пережитками язичництва антагонізм чуда і чарів 

вирішувався мирним шляхом, не потребуючи навіть матеріальної компенсації. 

Попри глибоке вшанування чудотворних образів та образів святих цілителів 

у родинній обрядовій практиці, українці ніколи не розглядали чудотворну силу 

навіть домашнього образу як власне надбання чи результат Божественної 

благодаті, даної окремій людині чи родині. Так, у випадках, якщо домашні ікони 
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починали мироточити або ж кровоточити, в хаті, де знаходилася така ікона, 

одразу ж починалися колективні молебні. Згодом цю ікону віддавали до храму, 

де кожний мирянин міг доторкнутися до святині, отримати її благодатну цілющу 

силу. Завдяки цьому, на відміну від широкого розповсюдження ікон святих 

цілителів, цілющі чудотворні ікони ніколи не зберігали вдома, тим самим не 

приватизуючи права на Божественну благодать. Ця особливість української 

обрядової практики, на наш погляд, є вкрай важливою. Вона дає можливість 

стверджувати, що разом із вірою в чудотворну силу ікони в народній свідомості 

з’являються релігійні підвалини для утвердження віри в життєвість 

надродинних, етнічних спільнот, сформованих на основі спільної віри та 

обрядової практики. 

3.2.3. Відображення ідеї заступництва у богородичному комплексі 

домашніх ікон 

Одне з центральних місць серед особливо шанованих українських народом 

образів належать Богородиці. Саме з її вшануванням пов’язаний початок 

християнізації Русі. Саме Пресвятій Діві був присвячений перший храм, 

побудований князем Володимиром Великим з початком упровадження на Русі 

християнства як державної релігії. Протягом століть Київ залишався головним 

осередком формування місцевої іконографії Богородиці. 

Зародження та утвердження богородичного культу, на наш погляд, було 

тісно пов'язане зі своєрідністю язичницьких вірувань, притаманних народам, що 

в різні історичні періоди населяли територію України. Практично у кожного з 

них існувало жіноче божество, яке опікувалося земним життям та справами. У 

даному контексті можна пригадати і трипільську Велику Богиню, і скіфську 

Табіті, і сарматську Агрімпасу, і слов’янських Рожаниць чи богиню Макош 

(Мокош) [631, с. 94]. Не вдаючись в деталі аналізу місця цих богинь у 

неструктурованому язичницькому пантеоні, вважаємо можливим поряд із 

зазначеним погодитися також із висновками Мері Матосян щодо 
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матрилокальності слов’янського соціального устрою та виразної інтенції соціуму 

на жінку [715], яка зазвичай посідала статус, рівнозначний чоловічому. 

Високий статус жінки в дохристиянській Україні засвідчують різні 

історичні джерела. Митрополит Іларіон (Огієнко), аналізуючи місце жінки у 

слов’янській язичницькій культурі, неодноразово звертається до літописного 

свідчення про те, що: «Поляне своїх отець обичай імяху тих і кроток, і стидіє к 

снохам своїм, і к сестрам, і к матерем своїм, і снохи к свекровам своїм, і к 

деверем велико стидініє імуще» [Цит.: 381, с. 357]. Показово, що високий 

моральний статус жінки зазвичай співіснував із традиційним для 

індоєвропейських народів обрядом спалення чи забивання жінки при похороні її 

чоловіка. Однак смерть жінки в цьому випадку завжди була актом її вільного 

вибору. 

Відносна рівноправність чоловіка й жінки в руському суспільстві мала 

глибоке історичне та психологічне коріння, позаяк зумовлювалася сприятливими 

географічними та кліматичними умовами території України. Вони породили 

традиційний український індивідуалізм, що часто виявлявся у «небажанні одних 

покорятися іншим». У підсумку цього, слов’яни почали цінувати свободу, яка 

«змушувала їх поважати почуття людської гідності» [219, с. 6–7]. Загалом, як 

відзначає Олександр Кривоший, «свобода і честь за часів Київської Русі 

вважалися незаперечними та непорушними цінностями кожної вільної (а інколи 

й напіввільної) людини» [583, с. 10]. А тому, веде він далі, право особистої 

свободи жінки «не було узурповане ні чоловіком, ні суспільством, ні церквою» 

[583, с. 18]. 

Пошана до особистої свободи в давній Русі особливо чітко проявилася у 

соціальному статусі жінок, що належали до привілейованих і княжих родів. Їхнє 

життя відзначалося високим рівнем автономності щодо чоловічої волі, сприяючи 

утвердженню їх рівноправного статусу з чоловіками. Як приклад, можна згадати 

княгиню Ольгу, котра після смерті чоловіка перебрала на себе не тільки княжий 

престол, а й традиційний для того часу обов’язок кровної помсти за смерть 

близької людини [297, с. 128]. Згодом важливе місце у тогочасному суспільному 
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та міжнародному житті Русі зайняла і внучка Ярослава Мудрого – Анна 

Всеволодівна. Вона не тільки самостійно «правила посольство» у Візантію, а й 

організувала першу на Русі школу для дівчаток, де, «зібравши молодих дівиць, 

навчала писанню, також ремеслам, співу, шиттю та іншим корисним їм 

знанням» [23, с. 92], а також привчала їх «з юності звикати до розуміння закону 

Божого і працьовитості» [23, с. 92]. 

Високий статус привілейованих жінок засвідчує й «Галицько-Волинський 

літопис». Тут насамперед згадується «велика княгиня Романова», дружина 

Романа Мстиславича, матір князів Данила й Василька [138]. Вона самостійно 

вела переговори з європейськими монархами (угорським королем Андрієм ІІ, 

князем польським Лєшком І Білим), приймала послів (зокрема, литовських) 

тощо. Загалом всі ці згадки утверджують думку, що княгиня хотіла 

володарювати сама, не допускаючи до влади бояр [138]. Поряд з Анною, 

дружиною Романа Мстиславича, безпосередню участь у політичному житті 

Галицько-Волинського князівства брала дружина волинського князя Володимира 

Васильковича – Ольга Романівна. 

Традиція успадкування жінкою влади та майна була притаманною не тільки 

привілейованому прошарку, а й простолюду. Адже, зазначає митрополит 

Іларіон (Огієнко), стоячи «безпосередньо по чоловікові, і по смерті його вона 

вправно ставала головою своєї родини» [381, с. 356]. Зауважимо, що вдова не 

тільки успадковувала майно свого чоловіка, а й вільно розпоряджалася ним. 

Моральний статус жінки-вдови був високим і добре захищеним. Їй, як 

спадкоємиці, корилася вся родина, що неодноразово було висвітлено в 

українській літературі. Яскравим прикладом у даному контексті можуть бути 

сімейні відносини, показані у творі «Свекруха» Марко Вовчок або ж у народній 

казці Бойківщини «Свекруха й невістки» [259]. 

Високий моральний статус жінки виявлявся у дещо позірній, але все ж таки 

рівності з чоловіком. Жінка мала право брати участь у громадському житті та 

здійснювати велику кількість обрядів. Ця тенденція збереглася після офіційного 

запровадження патріархального в основі своїй християнства [583, с. 10], оскільки 
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жінки, як відзначає митрополит Іларіон (Огієнко), «були більш прив’язані до 

нашого стародавнього поганства, і по прийнятті християнства ще довго сильно 

його трималися. І це жінки заступили давніх волхвів, і з них постали різні 

відьми, чарівниці, гадалки і т. ін.» [381, с. 180]. 

Рівноправне значення жінки з чоловіком збереглося і в християнізованій 

українській культурі. Запозичивши ряд обрядових практик язичництва, вона, 

всупереч догматичним настановам церкви, зберігала й давнє значення жінки. 

Показовим тут може бути український весільний обряд, зокрема, така важлива 

його частина, як випікання короваю. За давнім звичаєм випікати коровай 

запрошувалися тільки парна кількість заміжніх жінок. Вони приносили з собою 

муку, яйця, масло, на яких замішували жертовний хліб «коровай», скріплюючи 

ним молоду сім’ю. Поряд із короваєм вони випікали гільце, яке символізувало 

Дерево Життя [319]. Крім того, провідне значення жінки збереглося й у 

християнізованих обрядах, пов’язаних із вагітністю, пологами і 

новонародженими. 

Очевидно, що статус жінки у єдності з тією важливою роллю, яка їй 

відводилася у слов’янському суспільстві (продовження роду, виховання дітей, 

низка інших соціальних функцій і обрядів, де жінка виступала головним 

волхвом), зумовлював потребу у святих покровителях жіночих справ та жіноцтва 

в цілому. В язичницькому пантеоні ця функція належала Макоші (Мокоші), яка 

трактується, за Борисом Рибаковим, як «богиня родючості, води, заступниця 

жіночих робіт і дівочої долі» [503, с. 375]. У інших випадках Макош (Мокош) 

розглядається як покровителька торгівлі, котра, як правило, відбувалася в 

п’ятницю. Крім того, у цій богині слов’яни вбачали сестру сонця, богиню дощу. 

Саме вона була тією «великою праматір’ю», до якої зверталися жінки в молитвах 

на врожай. Будучи земною богинею, Макош (Мокош) могла забезпечувати 

землю водою [566, с. 178]. Тривале збереження цієї функції Макоші (Мокоші) в 

народних звичаях дало можливість багатьом дослідникам вважати, що ім’я 

богині (Макош, Мокош) етимологічно співвідноситься зі словами «мокрий», 

«мокра», «мокнути». Не вдаючись у вивчення етимологічних витоків імені 
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богині, відзначимо, що в кожному випадку, забезпечуючи землю дощовою 

водою чи снігом, богиня Макош (Мокош) сприяла гарному врожаю. Підкреслена 

нами поліфункціональність Макоші (Мокоші) з часом була значно узагальнена і 

її, як доводив Мирослав Семчишин, почали вважати «богом визволення від зла» 

[522, с. 22]. 

Тривале вшанування та суперечливі історичні та наукові відомості, наразі 

не дають можливості достеменно висвітлити еволюцію образу Макоші в 

християнізованій культурі. Водночас, ми, спираючись на зауваження В. 

Топорова [530], А. Можаровського [391], В. Чічерова [626], Б. Рибакова [503], 

І. Левін [327] не погоджуємо і з пануючими у вітчизняному інтелектуальному 

дискурсі висновками про те, що це божество у християнській культурі 

трансформувалося у глибоко шановану на теренах України (і Росії) Параскеву-

П’ятницю. На наш погляд, більш правдоподібною видається думка про те, що 

вшанування Параскеви-П’ятниці було пов’язане насамперед із персоніфікацією 

п’ятниці як дня тижня, а також у підсумку пристосування та реінтерпретації 

агіографічних легенд та їх експтраполяцію у християнізовану обрядову практику 

синкретичну релігійність широких народних мас. 

Як би там не було, але тривале вшанування жіночого божества Макош після 

прийняття християнства стало головною причиною його поступового знецінення 

у новій світоглядно-релігійній парадигмі, у підсумку чого в українській 

обрядовій практиці зустрічаються тільки окремі прояви давнього культу. 

Подібною була доля й давнього культу землі. Вона, на думку Г. Федотова, була 

головним осередком давніх вірувань слов’ян-землеробів. «Під красивим 

покровом трав і квітів люди, – зауважує дослідник, – з острахом поклонялися 

чорним сирим глибинам – джерелу всіх запліднюючих сил… Навіть епітет землі 

в народних піснях – «мать сира земля»… асоціюється з утробою, черевом, а не з 

ликом Землі. Ця особливість, – пише Г. Федоров, – наголошує, що головною 

гідністю землі є не краса, а родючість… Земля – це «Вічна Жіночність», … мати, 

а не діва» [596, с. 24–25]. Таким чином, земля постає уособленням доброти і 

милосердя, і разом з тим в ній є щось безособове і родове. На відміну від води й 
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лісів, земля повністю позбавлена духів, що в ній мешкають, а тому постає 

первинним світовим початком. 

Експлікуючи землю як основу буття всесвіту в слов’янській міфології, 

Федотов уникає пошуку її небесної пари, побіжно при цьому зауважуючи, що 

«Мати-Земля повинна була мати чоловіка – небесного бога Сонця або 

Громовержця» [596, с. 24–25]. Натомість М. Сумцов вважає, що в космологічних 

міфах набагато частіше небесною парою жіночого початку – Землі – виступало 

Небо [552, с. 36]. Аналогічну думку зустрічаємо й у І. Огієнка. «Сварог, – пише 

дослідник, – бог Неба, сам Небо і світло. Він був основою всього, це прабог, 

владика світу. Сварог – батько сонця й вогню, і вже від нього пішли всі інші 

боги, як Сварожичі. Даждьбог, бог сонця, був сином його» [88, с. 96]. Саме тому 

в народі існувало повір’я, що «не земля хліб родить, а небо». Це ще одне 

свідчення того, що земля розглядалася як пасивний початок, дружина неба 

(Сварога) [532, с. 512]. 

Попри позірну правомірність наших висновків, все ж не варто забувати, що 

основою всіх відомостей про дохристиянський період української культури є 

християнські письмові джерела. А вони, як стверджує відомий дослідник давніх 

руських літописів Олексій Шахматов, неодноразово переписувалися й 

уточнювалися крізь призму їх християнської інтерпретації [635, с. 555]. Ця 

обставина призводить до того, що сьогодні об’єктивне та неупереджене 

дослідження своєрідності язичницького світогляду можливе лише на основі 

опосередкованих джерел, якими виступають не тільки збережені до нашого часу 

культурні артефакти, а й специфічні риси християнських традицій 

простонароддя. З огляду на відсутність достовірних письмових відомостей про 

культ Сварога та шлюб землі та неба, ми не можемо хоча б з певною долею 

достовірності реконструювати уявлення, які не змогли утриматись у віках. 

Натомість культ материнства, що постав на світоглядному тлі вшанування землі, 

став невід’ємною частиною української культури. 

Глибоке вшанування землі, й зокрема, її материнської, запліднюючої та 

захищаючої ролі виявляється у притаманному ранній руській культурі звичаю 
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сповідуватися землі. Цей звичай спочатку був властивий не тільки 

християнізованому простолюду, а й привілейованим верствам руського 

населення [532, с. 502]. Це, безумовно, може стати важливим свідченням 

двовір’я тогочасного руського населення. Адже сповідування землі 

демонструвало, що у свідомості населення могли одночасно жити елементи 

християнської та язичницької культур. Це виявлялося у своєрідному уособленні 

землі, що вважалася живою істотою, здатною слухати покаяння та відпускати 

гріхи. 

Попри світоглядний контекст притаманної раннім слов’янським християнам 

сповіді землі, в цілому вона не суперечила християнському обряду сповіді без 

духівника. У ранній християнській церкві сповідь була відкритою, публічною. І 

лише згодом, коли була розбудована церковна організація, сповідь стає 

таїнством, зумовленим духовним обов’язком духівника. Зміни, які відбулися в 

організації церковного життя, подекуди зумовлювали зловживання духовенства 

дисципліною, змушуючи народ повернутися до відкритої сповіді перед 

святинями іконами, мощами, гробницями та іншими християнським святинями. 

Вважалося, що саме така щира сповідь перед божественною силою вселяла віру 

в те, що за сповіддю прийде не покарання, а прощення [532, с. 504]. 

Звичай сповідуватися перед святинями відкрито і без духівника поширився 

у Східній Церкві. З приходом на Русь християнства він отримав тут не тільки 

неабиякий резонанс, а й видозмінився під впливом місцевих вірувань, особливо 

культу землі. Разом з тим саме звичай сповідуватися землі досить виразно 

показує, що язичницьке благоговіння перед землею та її материнськими 

властивостями могло у свідомості народу трансформуватися у християнське 

вшанування Богоматері.  

Поряд із вшануванням землі важливе значення в ході утвердження культу 

Богородиці на Русі відіграло й вшанування Роду. Цей культ, ймовірніше за все, 

розвивався у єдності з культом землі, хоча й отримав дещо інше змістовне 

наповнення. Зокрема, вшанування Роду, як ми уже зазначали, було пов’язане із 

вшануванням родинних відносин, особливо родини. Поряд із цим, за 
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твердженням Георгія Федотова, слово «рід» (род) набувало більш широкого 

значення, включаючи в себе поняття народження [596, с. 313]. У найбільш 

широкому сенсі народження в язичницькій культурі було атрибутом землі, а в 

християнській – Богоматері, земної жінки, яка була «вагітною Софією 

Премудрістю Божою» (C. Кримський) та сприяла приходу Христа, а з ним і 

спасіння. При цьому, як уже було неодноразово зазначено, в народних уявленнях 

спасіння тривалий час розглядалося як земне спасіння, земний рай, тісно 

пов'язаний з благополуччям. Таким чином, Богородиця хоча й прямо не 

спадкувала функцію роду, однак опосередковано посідала його місце. Вона 

розглядалася як покровителька землі Руської, згодом і України, тому що 

потенційно була вагітною мудрістю, що мала прийти у світ. 

Звичайно, говорити про пряму спадкоємність або ж про накладання образів 

землі та Роду на образ Богородиці було б неправомірно. Ймовірніше за все, 

традиційні язичницькі вірування сприяли вшануванню тих християнських 

святих, які були більш зрозумілими в наявній понятійній сітці. Це у єдності з 

глибокою пошаною до материнства, на нашу думку, й стало однією з головних 

причин того, що першими відомими іконами, привезеними до Києва з 

Константинополя, стали ікони Богородиці. У цьому контексті варто згадати 

Вишгородську ікону Божої Матері, яка була викрадена князем Андрієм 

Боголюбським та перейменована на Володимирську ікону Божої Матері. Не 

можна оминути увагою й зафіксованого у «Києво-Печерському патерику» 

легендарного оповідання, як малярам у Константинополі в храмі Влахерни 

з’явилася Діва Марія і вручила їм ікону власного Успіння. Богородиця, згідно з 

переказом, наказала іконописцям йти до Києва й віднести до головної церкви 

Печерського монастиря – Успенського собору – ікону Успіння Богородиці [442]. 

Характерним в даному випадку є те, що образ Успіння Богородиці у 

східнохристиянській традиції знаменує собою своєрідний перехід від світу 

земного до світу небесного, місток, що зв’язує їх, а сама Богородиця символізує 

зв'язок небесного та земного світів. 
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На відміну від образів Богородиці, які відносно швидко та легко 

поширювалися серед привілейованого руського населення, ікони та культ 

Христа, мабуть, не одразу знайшли плідний світоглядний фундамент. На 

сьогодні не відомо жодної літописної згадки про привезення з Царгорода ікон 

Христа. Крім того, не варто забувати й те, що першими руськими храмами стали 

Десятинна церква (Церква Різдва Пресвятої Богородиці) та собор Софії 

Київської. Зміст останньої, на наш погляд, був тісно пов'язаний із традиційними 

народними віруваннями, хоча й мав християнські мотиви. Так, починаючи з 

V ст., в християнському віровченні Діва Марія починає асоціюватися з образом 

церкви – «бо так як через Її тіло відбулося втілення Бога для того, щоб він став 

одним з нас, так і містичне Тіло Христове пов’язане з Дівою Марією. Образ 

Богородиці, – зауважує Н. Будур, – також пов'язаний і з Софією – Премудрістю 

Божою» [477, с. 13]. 

Офіційне утвердження Богородиці як покровительки Руської землі, котре 

відбулося за Ярослава Мудрого, стало головною підставою подальшого розвитку 

та утвердження архетипного слов’янського образу жінки-матері. Ця тенденція 

досить чітко виявилася, з одного боку, у роботах перших руських іконописців 

Григорія та Алімпія Печерських. Пензлеві останнього, як доводить знаний 

український дослідник сакрального мистецтва Дмитро Степовик, належали ікони 

«Богородиця Оранта» або «Знамення», «Велика Панагія». На відміну від 

Софійської Оранти, вони поставали вже в образі не стільки суворої, скільки 

лагідної матері. Головною ж рисою київської іконописної школи стала своєрідна 

матеріалізація святих, яка значно різнилася від візантійської традиції тим, що 

зображували Богородицю не в іншому світі, а в цьому. Цей малярський засіб був 

близьким і зрозумілим руській людині, яка і в часи язичництва, дивилася на 

«небо, його мешканців, увесь незбагненний духовний світ не у дзеркалі 

небесного раю, не як площинні й безтілесні тіні, а у вигляді правдивого 

з’явлення небожителів на землі у своїй матеріальній суті, подібно до того, як 

з’явився учням воскреслий із мертвих Ісус Христос» [544, с. 34]. 
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Тісний взаємозв’язок ікон богородичного циклу з давнім вшануванням 

землі та роду мав ключове значення для формування уявлення про своєрідний 

родинний зв’язок у некровній територіальній спільноті. Він же зумовлював 

необхідність сакралізації внутрішнього простору життя спільноти. Важливу роль 

у цьому відігравала віра у спільного предка та в цінності [533, с. 31],  які 

поділяли члени такої «уявної спільноти» (Б. Андерсон). У підсумку цього 

утверджувалося глибоке вшанування Богородиці, покровительки роду 

людського [477, с. 9]. 

Ключове значення Богородиці у християнізованій народній культурі було 

зумовлене непохитною вірою в те, що саме вона «найближче знаходиться до 

Бога і разом з тим залишається близькою також і нам [людині. – Уточ. О. Б.]. 

Заради її материнської любові і Її молитви, Бог багато нам прощає і багато 

допомагає» [477, с. 9]. Ікона Богородиці неодмінно входила до домашньої 

божниці, залишаючись водночас невід’ємним елементом іконостасу кожної 

православної церкви. «Явленим» іконам Богоматері присвячувалася також 

величезна кількість монастирів і церков. 

Вшанування Богородиці в період утвердження християнського вчення в 

народній свідомості у зв’язку з вірою в її зв'язок із земним життям набуло 

настільки широкого розповсюдження, що подекуди навіть затьмарювало 

вшанування Христа. Зауважимо, що ця риса була притаманна не тільки 

слов’янській, а й західній католицькій культурі. Тут, зауважує Олег Тарасов, 

з'являється величезна кількість вівтарних образів Богоматері, а також 

присвячених її імені храмів, зумовлюючи різкі розбіжності між католиками та 

протестантами та утвердження догмату immaculato concepcio (непорочного 

зачаття) [559, с. 61]. 

На відміну від католиків, які намагалися обґрунтувати непорочне зачаття 

Богородиці, православна культура акцентувала увагу переважно на ідеї 

спокутування. Тому головний акцент у православ’ї робився на ідеї заступництва 

Богородиці. Внаслідок цього православний літургійний календар повністю 

відобразив сформоване на тлі народних вірувань та церковного переказу 
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уявлення про святість навколишнього світу. Таким чином, зауважує Олег 

Тарасов, початок церковного року ознаменовувалося святкуванням Різдва Божої 

Матері і закінчувався Успінням, в якому смерть відчувалася вже в невтіленому 

бутті [559, с. 61]. 

Загалом не викликає сумніву, що утвердження культу Богородиці серед 

простого українського народу було зумовлене не стільки старими уявленнями, 

скільки низкою освячених православною церквою звичаїв. Наприклад, відтоді як 

Петро Могила у 1627 році став ігуменом Києво-Печерської лаври, він ввів 

щотижневе «Молебное песнопение в честь Пресвятой Богородицы по случаю 

чудесного избавления Печерской обители от нашествия ляхов и молебен об 

умирении церкви» [Назва цитується за: 154, с. 383]. На честь Пресвятої 

Богородиці, яка в цей час почала розглядатися як сила, що врятувала «обитель 

свою от враги» був написаний образ «Богородиця Печерська» (імовірно самим 

Петром Могилою). Ця ікона виявляла чудесне заступництво Богородиці не 

тільки за Київ, а й за православ’я та за справу, започатковану преподобними 

Антонієм та Феодосієм Печерськими. З часом ікона Богородиці Печерської 

набула неабиякої популярності не тільки серед освіченого міського населення, а 

й серед простолюду. Вважалося, що вона захищає від чужоземних ворогів, а 

особливо єресей, які розбещують душу. Ця ідея була вкрай важливою для 

українського народу, оскільки в ХVІ–ХVІІ ст., як доводить видатний 

український історик Михайло Грушевський, ворожнеча між поляками-

католиками (чи українцями-уніатами) та православними-русинами була 

настільки ж природною, «як з природи своєї варвари ворожі не-варварам» [178, 

с. 20]. 

Утверджена Петром Могилою заступницька місія «Богородиці Печерської» 

сприяла її поширенню серед широких верств православної української людності. 

Варто зазначити, що це відбувалося за часів короля Сигізмунда ІІІ – вихованця 

єзуїтів, чиє правління припадало на злам ХVІ–ХVІІ ст. й відзначалося 

нетолерантною політикою щодо «грецької віри». Політика ця була значною 

мірою зумовлена зовнішньополітичними чинниками – передусім війнами зі 
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«схизматською» Московією. При цьому православні Речі Посполитої були 

безпідставно трактовані Сигізмундом ІІІ як потенційні союзники Москви. З цієї 

причини король підтримував Берестейську церковну унію 1596 року, що 

зумовило утиски православних з боку представників місцевої влади, які 

належали до католицької конфесії. Показовими в даному контексті є зауваги 

Грушевського, який, спираючись на тогочасні свідчення православного 

населення, зазначає: «Міські власті кличуть їх, попів [православних. – Уточ. О. 

Б.], перед свій суд і за неставленнє беруть до в’язниці братчиків. Наказують 

попам приносити їм до дому якісь дарунки. Забороняють попам переходити 

через ринок з св. тайнами до хворих зі засвіченими свічками і в ризах. Не 

позволяють нести мертвих через ринок з процесією по обряду грецької віри. Не 

дозволяють ходити в свята з процесією, з хрестами з міської церкви на 

передмістя. Дітям з грецької школи не позволяють «ніяких ремісій», 

забороняють їм в Вербну неділю іти через ринок з квітами і співанням… 

Школярів убогих «мендиків» (прошаків) б’ють по улицях, затягають до своєї 

школи й там збиткуються. Убогих жебраків наших випихають з домів своїх. 

Набігають вночі на нову брацьку церкву, що будувала ся тоді, нищать 

інструменти, паскудять, навіть на олтар. Не приймають православних до 

ремесла, забороняють їх визволити з науки. Русинів, що служать у католиків, 

примушують ходити до костела, впихають їм м’ясо в рот під час посту, 

мордують за те, що вони ходять до своєї церкви» [178, с. 144–145]. Наведені 

Михайлом Грушевським обмеження та знущання над православним населенням 

зумовлювали формування культу святих покровителів, які б захистили його від 

«ворогів» та єресей та укріпили його віру у спасіння. Саме такою заступницею 

православних українців стала «Богородиця Печерська».  

Походження народних ікон «Богородиця Печерська» українські іконознавці 

Олександр Найден та Людмила Міляєва пов’язують із Києвом, який на початку 

ХVІІ ст. стає потужним центром православ’я в усій Речі Посполитій. На користь 

цього твердження дослідників слугує своєрідність кольорового вирішення ікон – 

частіше за все образи Богородиці та святих Антонія та Феодосія Печерських 
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були зображені на брунатному тлі, властивому народному іконопису 

центральних регіонів України. Святість Богородиці знаменується червоним 

кольором. Боголюдська природа Христа-немовляти подекуди підкреслюється за 

допомогою зеленого хітону, який добре відтіняє білу (колір святості й 

невинності, безгріховності) сорочку. Що стосується образів святих Антонія і 

Феодосія Печерських, то вони відрізняються темними тонами, які, з одного боку, 

можуть символізувати їх чернечий стан, а з іншого – скорботу, зумовлену 

співпереживанням за долю православ’я і всього українського народу [105, с. 40]. 

На окремих іконах «Богородиці Печерської» зображувалися гілки квітів – вони, 

як різновид Дерева Життя, символізували вічне життя у Христі. 

Важливе символічне значення в житті українців відігравали й ікони 

«Успіння Богородиці». Збережені в наш час зразки домашніх ікон із цим 

сюжетом [105, с. 11] дають підстави стверджувати, що ці образи писалися й 

використовувалися частіше в церковній, ніж у домашній обрядовій практиці. 

Втім, ця обставина не є підставою для маргіналізації «Успіння». Адже, як 

відомо, в Україні це свято є одним із найбільших релігійних свят, навіть попри 

те, що нагадує про сумну подію смерті Богородиці. Незважаючи на здавалося б 

трагічну подію в житті християн – смерть Пресвятої Діви, успінські 

богослужіння сповнені радісних і веселих гімнів. Цього дня церква радіє, бо 

Пресвята Богородиця з тілом і душею перейшла від скороминущого та тлінного 

земного життя до вічної слави свого Сина. Більше того, з її Успінням християни 

одержали на небі могутню заступницю й покровительку. 

Як бачимо, культ та ікона Успіння Богородиці, які набули неабиякого 

поширення на українських землях, знову ж таки несуть у собі ідею заступництва 

та охорони руського народу від різних бід. Ту ж саму ідею несла й поширена 

серед українців (та й росіян теж) ікона «Богородиця Неопалима Купина» [105, 

с. 25]. Ця ікона, насамперед, символізує чистоту й непорочність Діви Марії, 

котра у церковних співах нерідко порівнюється з неопалимої купиною, в якій 

Господь явився Мойсею на горі Хорив (Вихід 3, 2). Вказана подібність полягає в 

тому, що як старозавітна купина (кущ) горіла і не згоряла (залишилася 
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неопальною від Божественного вогню), так і Пречиста Діва Марія народила 

Господа нашого Ісуса Христа й по Різдві залишилася Дівою. В одному з 

акафістів Цариці Небесній співається: «Радуйся від запаленою вогняного росою 

молитов позбавляюча! Радуйся, удари блискавки й грому від голови нашої 

відводяча». Якщо ж пожежа внаслідок грому і блискавки все ж таки траплялася, 

то з іконою «Неопалима Купина» ходили навколо палаючої хати, аби допомогти 

боротися з вогнем і не допустити його до сусідніх будинків. Окрім захисту від 

пожеж, до образу «Богородиці Неопалимої Купини» молилися, щоб допомогла 

вчасно спинити внутрішній вогонь, який міг обернутися гнівом і сваркою. Поряд 

з образом «Неопалима Купина» при пожежі молилися й образу Богородиці 

«Страсної» [621,  

с. 226–227]. 

Сюжет образу «Богородиця Неопалима Купина» сформувався приблизно у 

ХVІІ ст. У його іконографію спочатку був включений пророк Мойсей перед 

купиною. Саме тому видається цілком очевидним, що вшанування «Богородиці 

Неопалимої Купини», яке відбувається 17 вересня, збігається з днем ушанування 

пророка Мойсея [404, с. 169]. В язичницький період у предків сучасних 

українців на цей час припадало свято «весілля свічки», яке символізувало 

єдність небесних і земних процесів. Теж саме змістове наповнення знаходимо і в 

іконографії «Неопалимої Купини». Зокрема, в руках у Богородиці зображувалася 

так звана «драбина Якова», яка, згідно зі Старим Завітом, сполучає небо і землю: 

«І снилось йому [Якову – О.Б.]: ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав 

аж неба. І ось Ангели Божі виходили й сходили по ній» (Буття 28:12). Інший 

атрибут ікони – так звані «ворота Єзекиїла»: «Так говорить Господь Бог: Брама 

внутрішнього подвір'я, що звернена на схід, буде замкнена шість день праці, а 

суботнього дня буде відчинена, і в день новомісяччя буде відчинена. І ввійде 

князь ходом сіней брами ззовні, і стане при одвірку брами, а священики 

приготують його цілопалення та його мирну жертву, і він поклониться на порозі 

брами. А брама не буде замкнена аж до вечора (Єзекіїль 46:1-2). 
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Підкреслена нами ідея заступництва Пресвятої Діви виразно проглядається 

й у іконах Покрови Богородиці. Достеменно невідомо, коли культ Покрови 

з’явився на території сучасної України. Відомо однак, що в Новгороді вже в 

першій половині ХІІ ст. у Звіринецькому монастирі існувала дерев’яна церква 

Покрови. А у Володимиро-Суздальскій землі за повелінням князя Андрія 

Боголюбського, котрий нібито був під враженням від прочитаного житія Андрія 

Блаженного з описом ведіння Покрови, в 1165 році була побудована церква 

Покрови на Нерлі. Найстаріший же відомий український храм, присвячений 

Покрові, з’явився в 1476 році на Поділлі, в селі Сутківці Хмельницької області 

внаслідок перебудови під храм старовинної фортеці. Зазначимо, що храм-

фортеця в Сутківцях стояв на так званому Кучманському шляху, котрим татари 

йшли в набіги на українські землі за здобиччю і ясиром. Тому паралель між 

тамтешніми реаліями і переказом про Покрову, за яким мешканці 

Константинополя, зібравшись під час облоги міста язичниками у Влахернському 

храмі, побачили Богородицю, яка накрила їх своїм омофором, напрошується 

сама собою. Однак апогею свого розвитку цей сюжет досягнув у часи козацтва. 

Імовірно, в козацьке середовище традицію вшанування Покрови якраз і занесли 

вихідці з Поділля. Її образ брали козаки в походи, до нього молилися перед боєм. 

Богородиця Покрова були протекторкою козацтва у його боротьбі за свої 

вольності. Вона накривала всіх нужденних своїм омофором і благословляла на 

перемогу заради волі й свободи Батьківщини.  

Ідея заступництва за праве діло, яке взяло на себе козацтво – визволення 

рідної землі від чужоземного гніту, яскраво проявилася в комплексі ікон 

Богородиця Покрова з портретами гетьмана Богдана Хмельницького, 

Павла Полуботка, Семена Сулими, Петра Калнишевського. Є версія, нібито 

існувала ікона Богородиці Покрови з портретом Івана Мазепи. З початку ХVІІІ 

ст. на іконах зображуються вже не тільки провідні українські діячі, а й 

представники царської родини – Петро І, Катерина І та члени царського уряду. 

Ця особливість була зумовлена глибокою вірою українського козацтва у святу 

Богородицю, що має захистити їх і зберегти не тільки їхні станові привілеї, а й 
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хоча і відносну, але все ж таки автономію України. Можливо, саме ці ідеї 

слугували ідейним тлом для виникнення народних образів «Богородиця з дитям 

державна» [400, с. 194–195], особливо поширених у центральній частині 

України. 

Поряд із заступництвом козацтва та української землі в цілому Богородиця 

Покрова була заступницею у щоденному житті для старих і молодих, для хворих 

і здорових. Її образи в народному іконописі отримували національну 

своєрідність. Так, на Чернігівщині Богородицю Покрову інколи зображали у 

тридільній композиції: фігура Богородиці в центрі, внизу з обох боків святі 

Миколай і Варвара (інколи замість Варвари св. Феодосій Углицький) [404, 

с. 226]. Це був особливий регіональний іконописний сюжет, на якому 

Богородиця, окрім мафорію, простирає ще й омофор. На наш погляд, такі образи 

були спрямовані підсилити заступницьку місію Богородиці перед Христом 

Спасителем. Що стосується образів святих Миколая та Варвари, то не викликає 

сумніву, що їх поява в іконографічному сюжеті була зумовлена тим значенням, 

яке відігравали ці святі в життєвому циклі українського народу. Святого 

Миколая українці вшановували на рівні Богородиці та Христа, а тому зверталися 

до його заступництва практично в усіх життєвих справах. У свою чергу, 

свята Варвара вважалася покровителькою, з одного боку, всіх, хто перебуває у 

скрутному становищі, а з іншого – жіночих справ. Таким чином, поява образу 

святих Миколая та Варвари на іконі з образом Покрови могла слугувати для 

підсилення захисного значення ікони. 

Без сумніву, поширеність образу Богородиці Покрови серед усіх верст 

українського населення була зумовлена вірою в заступницьку місію Пресвятої 

Діви перед Богом. Люди вірили, що її материнської любові вистачить на усіх. 

Особливо ж цікаві «покровські» народні звичаї, пов’язані з молодими 

незаміжніми дівчатами. Вони, пише Олександр Найден, спираючись на 

етнографічні розвідки різних часів, у день Покрови (14 жовтня), наввипередки 

бігли до церкви і ставили свічку Богородиці, примовляючи: «Свята мати, 

Покровонько, накрий мою голову хоч ганчіркою, аби не зостатися мені дівкою», 
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або «Покрова, Покрова, покрий землю-матінку сніжком, а мене женишком» [400, 

с. 144]. Безперечно, поширеність образів Богородиці Покрови в Україні 

пов’язана з гострою потребою захисту, символом якого виступав омофор 

Пресвятої Діви, готової в будь-яку хвилину заступитися за страждаючих.  

Отже, ідея посередництва Богородиці між світом земним та небесним та її 

заступництва виявлялася не тільки через ікони, які мали всезагальне, або, 

говорячи сучасною термінологією, національне значення, а й на рівні буденного 

життя. Справді, саме образи Богородиці були найбільш близькими українській 

родині. Адже вона неначе мати, яка оберігає свою дитину та домашнє вогнище, 

оберігала від зла та лихоліття кожного християнина від початку його життя.  

Одним із найпоширеніших сюжетів домашньої ікони є Коронування 

Богородиці. Цей образ є продовженням сюжету Успіння Пресвятої Діви, адже в 

обох випадках мова йде про її небесне життя. Варто відзначити, в літургійному 

році православних християн, на відміну від католиків, немає окремого свята, 

присвяченого цій події. Святе Письмо теж не дає детального її опису. Таким 

чином, можемо припустити, що розповідь та іконографічний сюжет входження 

Марії у Царство Небесне, як Цариці, був сформований на тлі апокрифів – 

зокрема, історій св. Ієроніма (ІV–V ст.), праці De gloria martyrum («Про славу 

мучеників») Григорія Турського (VІ ст.) та збірки апокрифічних переказів 

«Золота легенда» генуезького архієпископа Якова Ворагінського (ХІІІ ст.), де 

розповідалося про тілесне сходження Богородиці у Царство Небесне [404, 

с. 211]. Важливе значення для утвердження цієї ідеї відігравали й слова Іоанна 

Богослова: «І з'явилась на небі велика ознака: Жінка, зодягнена в сонце, а під 

ногами її місяць, а на її голові вінок із дванадцяти зір» (Об'явлення 12:1). З часом 

дана жінка почала тлумачитися як Богородиця, що після свого Успіння стала 

Царицею Небесною. 

Що стосується самого іконописного сюжету Коронування, то він виник у 

західній іконографії ХІІ ст., однак максимального розвитку досягнув в епоху 

Відродження. Іконописці західної та східної церков часто зображували його як у 

стінописі, так і в окремих молільних іконах. Нерідко Коронування відтворювали 
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у верхній частині православних образів Успіння Богородиці як фінальний епізод 

небесного буття Богоматері. Таке поєднання богослови трактують як 

«становлення Земної і Небесної Церкви» [404, с. 211]. 

На теренах України сюжет Коронування Богородиці отримав свій 

довершений вигляд в унівському «Часослові» (1691 р.): «Марію (в центрі, з 

молитовно складеними руками) вінчає короною Новозавітня Трійця – Ісус 

Христос з хрестом у правій руці, Бог Отець (у трикутному німбі) лівою рукою 

підтримує сферу та Св. Дух в образі голуба» [Цит.: 404, с. 211]. Відзначимо, що 

вшанування ікони «Коронування Богородиці» в середовищі простого народу не 

викликає жодних сумнівів та зауважень. Адже народний світогляд формувався 

на тлі синкретичного сполучення елементів фольклору, апокрифічних та 

подекуди навіть єретичних переказів, що поєднувалися з символічними 

елементами, які сформувалися в межах християнської церкви східного обряду.  

Дещо інакше виглядає ситуація з церковним вшануванням образу 

«Коронування Богородиці». З одного боку, привертає увагу відсутність 

євангельської основи для його формування, а з іншого – зображений на ній образ 

Бога-Отця. Адже, як відомо, згідно з християнським віровченням, Бог-Отець 

(Саваоф) не має образу, оскільки він є Прообраз світу та людини [658]. Навіть 

юдейські пророки, які неодноразово спілкувалися з Богом, ніколи не бачили 

його. А коли Мойсей попросив у Бога відкрити йому Обличчя, у відповідь 

почув: «А здійму руку Свою, і ти побачиш Мене ззаду, а обличчя Моє не буде 

видиме» (Вихід 33:23). Згодом старозавітна заборона на зображення Бога-Отця 

дещо видозміниться під впливом євангельських слів Христа: «Хто бачив Мене, 

той бачив Отця» (Від Івана 14:9) та «Однороджений Син, що в лоні Отця, Той 

Сам виявив був» (Від Івана 1:18). 

Наведені зауваження дають усі підстави стверджувати, що, згідно з 

християнською традицією, побачити Бога-Отця неможливо, а, відповідно, 

неможливо та й безглуздо писати його образ [593]. Натомість спілкуватися та 

бачитися з Богом можна тільки через посередництво образу його 

«Однородженого», «Єдиносущого» Сина – Ісуса Христа. Проте народні 
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уявлення, які значною мірою вибудовувалися під впливом апокрифів, біблійних 

текстів та народних вірувань не завжди слідували канону православної церкви й, 

зокрема, постанові Великого Московського собору 1666 р. та його забороні на 

зображення Бога Отця [559, с. 142]. 

Попри заборону Московського собору, котра почала діяти на території 

України з часу її входження до складу Московського царства, місцева 

православна церква на теренах України (в Росії вшанування образу Саваофа 

було не так яскраво представлене) не вела достатньо ефективної боротьби проти 

заборонених образів. Навпаки, її представники, спираючись на слова пророка 

Даниїла: «Я бачив, аж ось поставили престоли, і всівся Старий днями. Одежа 

Його біла, як сніг, а волосся голови Його немов чиста вовна, а престол Його 

огняне полум'я, колеса Його палахкотючий огонь» (Даниїл 7:9), продовжували 

вшановувати образи Бога Отця, якого зображували як на окремих молільних 

іконах, так і багатофігурних композиціях типу «Коронування Богородиці» чи 

«Трійця».  

Зауважимо, що поширення образів «Коронування Богородиці» серед 

простого народу було зумовлене вірою в заступництво Цариці Небесної в усіх 

справах земних. До неї зверталися так само часто, як і до інших образів 

богородичного циклу – «Богородиця з немовлям», «Благовіщення» та «Різдво 

Богородиці» тощо. До них зверталися українці в скрутну хвилину за порадою, а в 

радісну з подякою. Ці образи, неначе рідна мати, заспокоювали та втішали, 

підтримували та допомагали, зцілювали і тіло, і душу. Мабуть, саме тому в 

Україні, зазначає Олександр Найден, немає жодного свята, «де б Пречисту Діву 

не возвеличували, зносячи до Неї якнайширші мольби та подяки. Понад усе 

оспівується ласка Божа, яка в Марії та через Неї небо принесло на землю» [400, 

с. 145]. «Марія, – говорив святий Іоанн Дамаскін, – не потребує слів нашої 

похвали, але ми потребуємо Її слави та світлості. Як бо може бути прославленим 

те, що вже прославлене? Як може бути просвітленим джерело світла? Зате, коли 

ми її почитаємо, то собі сплітаємо корону…» [Цит.: 400, с. 145]. 
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Отож, після прийняття християнства на Русі та поширення його серед 

широких народних мас образ Богородиці, безсумнівно, почав відігравати 

провідне значення. Канони, акафісти, тропарі й служби свят доповнювалися 

фольклорними вигадками та апокрифічними переказами, оповіданнями про 

«явлення» богородичних ікон. Крім того, богородична тематика широко 

розвивалася в житіях святих, літописах та популярних книжках для народу 

другої половини XIX – початку XX ст. Так, надзвичайно популярні в народі були 

апокрифи «Ходіння Богородиці по муках» і «Сон Богородиці». В свою чергу, 

серед літописних згадок однією з найвідоміших стає чудесне заступництво ікони 

Богородиці Києво-Братської за Київ
4
.  

У підсумку «явлення» чи відтворення переказу в православній традиції нині 

налічується, за різними підрахунками, від 400 до 800 найменувань богородичних 

ікон, які більшою чи меншою мірою претендують на самостійність сюжету (в 

одній лише Росії, за підрахунками Наталії Будур – близько 470) [477, с. 9]. Їх 

глибоке вшанування, на наш погляд, постало не тільки результатом утвердження 

християнської культури в народній звичаєвій і обрядовій практиці, а й 

візуалізації історично сформованих ментальних особливостей та архетипних 

символів українського народу. Ймовірно, саме тому навіть після жорстокого 

руйнування духовної культури українського народу образ жінки продовжував 

жити. Особливо яскраво він проявився у страшні часи радянсько-німецької 

війни, коли саме образ жінки – Батьківщини-Матері – використовувався для 

закликів на оборону своєї землі від чужоземного ворога. Саме вона за часів 

гоніння на релігію стала новим символом Києва, спорудженим на березі Дніпра. 

Суттєво не змінилася ситуація й після отримання Україною незалежності, 

оскільки її символіка знову ж таки була пов’язана з архетипним для України 

образом жінки. 

                                                 
4
 Більш детально висвітлено у підрозділі 2.3.1. 
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3.2.4. Домашні ікони і християнські обереги поза простором дому 

Становлення подорожньої ікони, яке, на наш погляд, відбувалося на тлі та в 

контексті розвитку і еволюції насамперед хрестів-енколпіонів, було зумовлене 

збереженням у свідомості народу старого язичницького переконання в тому, що 

дім – це своєрідний простір «свого». Будучи наповненим великою кількістю 

різних оберегів, він захищав людину та її родину від усякого лиха.  

Залишаючи домівку, людина почувалася самотньою та беззахисною. Вона 

була немов закинутою в світ «чужого», а тому потребувала постійного захисту. 

Особливо гостро це виявлялося тоді, коли люди відправлялися в далеку дорогу, 

що в минулі часи завжди було пов’язано з великими небезпеками та 

труднощами. Під час таких випробувань людина почувалася спокійніше, якщо її 

оточував простір під духовним покровительством того, що було освячено 

віками. Спочатку це були язичницькі амулети, згодом натільні хрести хрести-

енколпіони з образами різних святих покровителів та металеві складні. Такі 

подорожні ікони, зауважує Кіра Цеханська, «відомі ще з XI ст. Один з них, 

очевидно з Києва, зберігається в … в складі зборів І. С. Остроухова. Це невелика 

(5,7 x 4,5 см) ікона, відлита з жовтої бронзи, з вушком у верхній частині для 

протягування шнура» [621, с. 340–341]. 

Згаданий Цеханською образ, на наш погляд, має значний пояснювальний 

потенціал при дослідженні подорожніх образів у цілому. Адже на одній стороні 

цього образу розміщено зображення Христа Пантократора, що сидить на троні, 

на іншій – архангела Михаїла. Відзначимо, що саме його образи дуже часто 

зустрічаються на подорожніх іконах. Ця традиція спирається на старозавітну 

легенду про перенесення пророка Авакума до ями з левами, куди був кинутий 

пророк Даниїл на шість днів. «Було ж у ямі сім левів, яким давали щодня два 

трупи й дві вівці, але тоді їх не дали їм, щоб вони пожерли Даниїла. А був у 

Юдеї пророк Авакум; він наварив юшки, накришив у миску хліба й пустився в 

поле, несучи те женцям. Ангел Господній і сказав до Авакума: «Занеси сніданок, 

що при тобі, у Вавилон Даниїлові, що в ямі для левів». Авакум сказав: «Господи, 

я ніколи не бачив Вавилону і ями для левів не знаю». Тоді ангел Господній 
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схопив його за чуба, переніс за волосся його голови і поклав його зверху над 

ямою – одним подувом свого подиху. І закричав Авакум: «Даниїле, Даниїле! 

Візьми сніданок, що послав тобі Бог!» А Даниїл: «Ти згадав про мене, Боже, й не 

покинув тих, що тебе люблять». Устав Даниїл і їв, а ангел Божий зараз же 

повернув Авакума назад на його місце. Сьомого дня прийшов цар плакати за 

Даниїлом; прийшов він до ями й заглянув до неї – аж ось Даниїл сидить» 

(Даниїла 6:2-29).  

З часом саме ця біблійна історія лягла в основу народного переконання, що 

архангел Михаїл виступає захисником мандрівників, подорожніх та дороги в 

цілому. Не можна оминути увагою й того, що його образи рекомендувалося 

завжди носити з собою – в народі архангел Михаїл вважався захисником від 

усяких негараздів. Образи Архістратига часто розміщували на військових стягах. 

Крім того, в «Історії запорозьких козаків» Д. Яворницького є згадка про «прапор 

виготовлений з яскраво-червоної шовкової тканини завдовжки три аршини й 

чотири вершки і завширшки два аршини й чотири з половиною вершки. З 

лицьового боку на ньому зображено: посередині великого двоголового орла з 

зірками над ним, і навколо, з правого боку Спасителя, що благословляє козаків 

на битву, з сімнадцятьма зірками навколо нього, з лівого боку – архангела 

Михаїла з вогненним мечем у правій руці» [657, с. 172]. Подекуди зображували 

архангела Михаїла (або Гавриїла) і на бойових щитах. Крім того, образ Михаїла 

містився на гербі Київського воєводства та Київського козацького полку. В 

цілому Михаїл, як очільник усіх ангелів (себто архангел) мав захищати людину в 

тяжку годину, підказувати правильний шлях та відвертати небезпеку. 

Поряд з архангелом Михаїлом часто зустрічаються на подорожніх іконах і 

святі покровителі імені, а також образи Христа та Богородиці. Їх вважали 

головними захисниками й покровителями людини. Не менш часто зустрічається 

й образ святого Миколая. Він вважається захисником мандрівників, рибалок, 

торгівців, моряків і дослідників. У святого Миколая просили заступництва перед 

Ісусом Христом та Пресвятою Богородицею у різних земних негараздах. 
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Дещо менш поширеними зображеннями на подорожніх іконах були янгол-

охоронець та святий Юрій Змієборець. Їх, імовірно, брали тоді, коли подорож 

була пов’язана з небезпекою. Цей образ був оберегом насамперед тих, кого 

забирали на військову службу. Святий Юрій мав допомогти повернутися додому 

живими та здоровими. Цей же святий допомагав у приборканні диких тварин і в 

боротьбі зі злочинцями. Молились йому про збереження життя і як ішли на 

полювання, і як готувалися до бою. Часто благословляли образом святого Юрія 

батьки, коли сина забирали служити до війська. 

Поряд зі святим Юрієм Змієборцем зустрічаються також на подорожніх 

іконах образи Іоанна Воїна. Він був покровителем знедолених, бідних, 

захисником несправедливо скривджених. Молилися йому, щоби знайти 

загублене, повернути вкрадене й покарати злодія. Воїни просили його, щоби 

захистив їх у бою і приніс перемогу.  

Аналізуючи зміст української подорожньої ікони, не можна не звернути 

увагу на вкрай незвичайні для цього типу ікон образи – св. Устиніана (Стиліана), 

Богородиця – «Годувальниця» тощо. На перший погляд, ці образи виходять 

далеко за межі того функціонального значення, яке відігравала подорожня ікона 

в житті мандрівників. Для пояснення цього моменту цілком доречно згадати 

слова із поеми Тараса Шевченка «Наймичка»: 

 

Де ж наймичка?  

На прощу у Київ  

Пішла Ганна. Благав старий, 

А Марко аж плакав,  

Щоб була вона за матір. 

«Ні, Марку, ніяко 

Мені матір'ю сидіти: 

То багаті люде,  

А я наймичка... ще й з тебе 

Сміятися будуть. 
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Нехай Бог вам помагає!  

Піду помолюся  

Усім святим у Києві,  

Та й знову вернуся 

В вашу хату, як приймете. 

Поки маю сили,  

трудитимусь...»  

Чистим серцем  

Поблагословила  

Свого Марка... заплакала  

Й пішла за ворота [154]. 

  

Наведений нами приклад Ганни є досить показовим. Уже в кінці свого 

життя вона йде до Києва. Дорога її складна не стільки тому, що сповнена 

зовнішньої небезпеки, скільки необхідністю переосмислення власного життя. 

Ганна йде молитися за долю і щастя своєї дитини та спокутувати свій гріх. Адже 

проща в житті православної людини – це «певний пройдений шлях як у 

духовному, так і фізичному станах, і досягання кінцевої мети – каяття, 

спокутування, замолювання гріхів і взагалі духовне зцілення» [439]. На шляху до 

духовного зцілення паломників «вели» ікони, доторкнутися до яких вони хотіли 

у святих місцях Києва – Києво-Печерському монастирі чи Софіївському соборі й 

у багатьох інших, про що показово свідчить епізод з «Кайдашевої сімї»: «У 

велику п’ятницю Палажка повела прочан на Поділ. Прочани заночували в 

Братському монастирі… З Софії Палажка повела прочан до Михайлівського 

монастиря й найняли молебень Варварі. Од Варвари Палажка повела їх до 

святого Андрія, а звідтіль на Поділ у панянський Фроловський монастир» [405]. 

Не менш важливе значення відігравала в цей час і подорожня ікона – саме 

вона супроводжувала людину на шляху до спілкування з Богом. Адже мандри, 

які відбувалися частіше за все пішки, виступали своєрідним підготовчим, 

очищуючим періодом перед зустріччю з Божественним. На цьому шляху в 
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пригоді могли стати найрізноманітніші святі покровителі – і ті, що оберігатимуть 

в дорозі, і ті, які сприятимуть відкриттю найпотаємніших бажань і прагнень 

людини, і ті, що, забезпечуючи щастя людини та родини, спонукали її податися у 

нелегку мандрівку. 

Перед далекою дорогою, куди б вона не прямувала – на прощу, у мандри, на 

військову службу, чи у пошуках кращого життя тощо, кожен християнин 

неодмінно отримували благословення і брав з собою подорожню ікону. Вона 

відрізнялася від звичайної ікони насамперед розмірами. Частіше за все це була 

маленька іконка розміром з долоню (п’ядь), а тому легко вміщувалася в ручній 

поклажі чи кишені. Вона могла бути простою, але часто зустрічаються й 

складені з двох (диптих), або трьох (триптих) частин. Що стосується змісту, то є 

всі підстави вважати, що подорожні ікони частіше за все розглядалися як 

обереги і охоронці своїх власників. 

Звичайно, були випадки, коли, навіть вирушаючи в дорогу, ікони не брали. 

За свідченням українського дослідника Олексія Воропая, козаки, коли вирушали 

у військовий похід, брали з собою у вузлик лише пригоршню землі, яка мала 

оберігати їх далеко від дому [132, с. 83]. Однак навіть у випадках, коли людина 

була позбавлена віковічних святинь, вона не втрачала власної релігійності. В 

Україні здавна була традиція розміщувати хрести, каплиці та придорожні ікони в 

різних місцях. Загальновідомо, що здавна українці розміщували хрести, а 

подекуди й з образами святих, на в’їздах та виїздах з поселень. Цей звичай має 

досить давню традицію. Ще митрополит Іларіон (Огієнко) писав, що в давнину 

ідолів ставили при в’їзді до села. Це мало оберігати його від чуми та холери 

[381, с. 319]. Крім того, писав митрополит, їх «ставили на пагірках, як це було в 

Києві, на берегах річок, по рощах (гаях), ставили в будівлях або просто під 

відкритим небом» [381, с. 154]. Розміщені по усьому простору свого поселення 

ідоли були спрямовані розширити простір «свого», захищений від зовнішньої 

небезпеки.  

Таким чином, можемо припустити, що сформована в ранній культурі 

традиція розміщення ідолів отримала свій подальший розвиток у християнстві. 
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Хрести та ікони, встановлені біля мостів, у гаях, на роздоріжжях, біля поселень, 

біля колодязів тощо, виступали свого роду засобами сакралізації простору. Разом 

з тим, на відміну від язичницького ідола, ікони, особливо в новітній добі, навіть 

серед простолюду набули універсального значення загальнохристиянської 

святині. А тому кожен подорожній міг помолитися біля неї.  

Відзначимо, що в більшості випадків біля придорожніх хрестів, ікон та 

капличок церковні богослужіння не здійснювалися. Вони виступали сакральним 

місцем та оберегом подорожнього, а подекуди окремої людини чи родини. Разом 

з тим бували випадки, коли молебні відбувалися й біля таких святинь. Так, у 

випадках, коли каплички та хрести розміщувалися біля водоймищ (криниць чи 

річок) із цілющою водою, тут священики могли здійснювати колективні 

богослужіння на Водохреще. До таких водоймищ приходили люди, щоб набрати 

цілющої свяченої води. 

Подекуди до придорожніх ікон прирівнювалися й поховальні хрести та 

побудовані біля них каплички. Це зазвичай відбувалося тоді, коли хрест 

розміщувався над могилою особливо шанованої у певній громаді людини – 

священика, ченця, князя-покровителя православного населення, простого 

сільського мудреця. З часом місце поховання такої особистості отримувало 

сакральне значення. Тут у день його народження або смерті збиралися люди зі 

священиком і відправляли панахиду. Згодом ця традиція узвичаювалася й 

набувала місцевого значення – могила прикрашалася, розбудовувалася церква чи 

капличка, перетворюючись на місце молитви православного люду. Особливо 

часто так відбувалося у тих випадках, коли похована людина була відома як 

така, що відзначалася благодаттю творити чудеса за життя чи отримувала її після 

смерті. 

Варто зауважити, що висвітлена нами особливість перетворення 

похоронних хрестів на культові сакральні осередки черпає своє коріння ще з 

раннього християнства. Незважаючи на жорстокі переслідування християн у І–

ІІІ ст. н. е., римська держава все ж гарантувала право вільно здійснювати культ 

померлих. Останній досить часто супроводжувався зображенням померлих на 
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домовині, внаслідок чого з’явилися перші ікони святих. Особливе ж значення 

відводилося гробам мучеників, на яких могли зображувати сцени їхніх мук та 

смерті. За твердженням Е. Гібонна, дуже швидко «їх гробниці» стали 

«священними предметами народного поклоніння», адже «імператори, і консули, 

і начальники армій з благочестям відвідували могили людей, з яких один робив 

намети, а інший був рибалка, а кістки цих людей були шанобливо складені під 

вівтарями Христа, на яких єпископи царственного міста постійно здійснювали 

безкровні жертвопринесення» [145]. Навколо них почали збиратися 

першохристияни для здійснення таїнства Євхаристії. Народ досить часто 

зустрічав мощі з такою радістю й шанобливістю, з якою зустрів би самого 

пророка, якби він був живий. 

Аналогічно до того, як формувалися перші римські святині, формувалися й 

придорожні святині українського народу. Кожна з них мала власне значення – 

одні були місцем зустрічі подорожнього з Божественним, інші були 

громадськими святинями, треті залишалися традиційними оберегами родини чи 

громади. Разом з тим кожна з цих святинь для кожної людини, залежно від 

ситуації та життєвих обставин, набувала свого власного сакрального значення, 

трансформуючись у своєрідний сакральний рубіж. При зустрічі з ним люди 

хрестилися і вимовляли: «Господи, благослови!». 

Оригінальним та своєрідним різновидом подорожньої ікони є ковчежні 

ікони. Їх писали на невеличких, майже квадратних дошках із вирізаними 

заглибленнями для написання образу святого. Цю техніку спочатку 

використовували для виготовлення практично всіх ікон. Вона давала можливість 

не тільки дещо зменшити ризик зовнішнього пошкодження зображення чи 

деформації дошки, а й показати істинний зміст писаного на іконі святого образу. 

З одного боку, ковчег (заглиблення), в якому писався святий образ, був свого 

роду відтворенням старозавітного ковчегу, місцем спасіння та перебування Бога. 

Таким чином, за допомогою поля ковчежної ікони та заглиблення формувався 

свого роду сакральний простір, до якого людина могла долучитися за двох умов: 

глибокої віри та цілування образу. Під час останнього людина візуально та уявно 
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долучалася до Царства Небесного й первообразу того, хто художньо зображений 

на іконі [316]. 

Власне саме таке «змістовно-функціональне» значення ковчежної ікони 

стало головною причиною поступової її трансформації в ікону подорожню. 

Особливо виразно ця тенденція почала простежуватися з другої половини 

XVI ст., тобто в період, коли розпочалася масова міграція населення з 

Правобережної України на територію Дикого Поля. Втікаючи зі своєї землі та 

домівок, будучи позбавленими надії на краще на батьківській землі, українці 

цілими родинами змушені були шукати притулку в чужому та часто 

небезпечному краї. Довга подорож та небезпеки, які очікували на людей на 

новому місці, формували необхідність у найсильніших оберегах. Ними й стали 

ковчежні ікони. Незахищеність, надія та безнадія в душах і серцях втікачів – все 

стиралося, коли люди долучалися до сакрального простору ковчежної ікони. З 

нею було не так страшно жити, а ще спокійніше помирати у ще чужому Дикому 

Полі. 

У цей же час на західноукраїнських землях сформувалася оригінальний тип 

подорожньої ікони – ікона-складень. Така невелика за розміром ікона, яка 

частіша за все складалася з трьох частини, формувала свого роду іконостас, який 

людина, вирушаючи в далеку дорогу, брала з собою. Формування цього типу 

подорожньої ікони, на наш погляд, зумовлене своєрідністю господарського 

життя та економічним становищем місцевого населення. У більшій частині 

регіону населення було позбавлене повноцінної можливості забезпечувати себе і 

свою родину, тому змушене було мігрувати у віддалені регіони на заробітки та 

торги. Крім того, велика частина західноукраїнського населення (зокрема, 

гуцули) на довгий час залишали власну домівку літом, коли худобу виганяли на 

полонину, або ж вирушали в гори на вирубку лісу, видобуток солі тощо. В таких 

випадках ікони-складні слугували не тільки домашнім іконостасом, що виступав 

родинним символом та оберегом, а й нагадуванням про родину. Адже 

західноукраїнські (ймовірно, гуцульські) ікони-складні характеризувалися 

великою кількістю зображених на наш святих – тут можна було зустріти і 
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Богородицю, і святих – Миколая Чудотворця, Дмитрія, Юрія Змієборця, 

Катерину, Варвару, Параскеву, архангелів Михаїла і Гавриїла тощо. На наш 

погляд, вони не тільки розглядалися як охоронці людини, а часто виступали 

святими покровителями імені членів родини мандруючого. Таким чином, беручи 

складень у далеку дорогу, мандрівники розширювали сакральний простір дому 

за допомогою духовної основи своєї родини. Бо саме благополуччя найближчих 

та найрідніших людей спонукало людей залишати надовго домівки й 

повертатися туди знову, незважаючи на всі труднощі, що виникали на цьому 

шляху. 

Отже, немає підстав сумніватися, що побутування великої кількості різних 

за змістом та розміром ікон поза сакральним простором дому було зумовлене 

необхідністю сакралізувати, впорядкувати навколишній світ таким чином, щоб 

людина почувалася в ньому захищеною. Зважаючи на те, що за православним 

вченням благодать святих перебуває і в їх зображеннях, ікони освячують все 

навколишнє своєю святістю, нагадуючи людині про Божественну участь у її 

справах. При цьому спосіб виготовлення (дерев’яні, металеві, прості чи складні) 

сприяє не тільки зручності використання даного подорожнього образу, а й дає 

можливість прослідкувати історичне та соціальне походження. Так, коштовні 

металеві подорожні складні, образи яких були зображені за допомогою чеканки 

та гравіювання, могли собі дозволити лише більш заможні люди, в той час 

писані на дошці ікони були дешевшими, а тому частіше використовувалися в 

середовищі простолюду.  

Не варто забувати й того, що в період зародження християнство 

поширилося насамперед серед привілейованих верств населення, а тому тут 

частіше зустрічається металеві ікони-скланики, хрести-енколпіони, хрести з 

образами Христа, Богородиці та інших святих. 

 

Висновки до ІІІ розділу 

 Об’єктивне та незаангажоване дослідження родинної обрядової 

практики зумовлює включення у контекст дослідження висвітлення 



291 

 

 

особливостей язичницької української обрядовості. На тлі останнього 

встановлено, що родина в українському народному світогляді поставала 

соціальною рецепцією єдності Всесвіту, яка на космологічному рівні появлялася 

завдяки вічній єдності землі та неба, а також породженого ними життя – вічність 

останнього зберігалася завдяки своєрідності сонячного коловороту. У зв’язку з 

цим весільні обряди в давньослов’янській ритуальній практиці виступали 

своєрідними магічними діями, спрямованими на освячення вічного життя 

родини, що народжувалася навесні разом із весняними іпостасями Даждьбога – 

Ладо і Лади. Родина, подібно до весняних богів, розглядалася як потенція, 

передумова родючості, яка б забезпечила вічне життя роду.  

 Хоча церковний шлюб (зокрема, вінчання) не одразу став невід’ємною 

частиною весільної обрядовості, є всі підстави стверджувати, що під його 

зовнішнім впливом відбулася кардинальна трансформація річного весільного 

циклу українського народу. Зокрема, були видозмінені та чітко прописані 

дозволені та недозволені дні й річні періоди одруження. Відтак весільні обряди, 

які язичники, як правило, здійснювали весною, у християнізованій культурі були 

перенесені на осінь. З того часу весільний сезон розпочинався після свята 

Покрови Богородиці, яку поряд з іншим розглядали як святу покровительку 

шлюбів. Попри повільні зміни весільної обрядовості під впливом християнізації 

народного світогляду, все ж варто визнати, що залучення сюди православних 

ікон відбулося одразу після їх поширення в середовищі простолюду.  

 Поступова зовнішня християнізація весільної обрядовості не зумовила її 

світоглядної трансформації. Це яскраво засвідчує збереження в народній 

культурі традиції вшанування богів – покровителів шлюбу. Так, на зміну 

головним слов’янським покровителям шлюбу – Ладові, Ладі, Мокоші, Велесу, 

Даждьбогу тощо в християнізованій культурі приходять Пресвята Богородиця, 

Ісус Христос, святі Микола Чудотворець, Андрій Первозванний, Катерина, 

Кузьма і Дем’ян та інші. Їхнє духовне покровительство у весільній церемонії, 

отримавши нове світоглядне наповнення, зберегло традиційне функціональне 
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значення – вони забезпечували вдале одруження та охороняли родину від 

зовнішніх негараздів. 

 Використання домашніх ікон у весільній обрядовості, що виявлялося 

через батьківське благословення, благословення священика перед випіканням 

короваю, запрошення на весілля перед образами, вклоніння гостей святим іконам 

дому тощо було своєрідним актом визнання духовної єдності спільноти. Це 

сприяло не тільки розширенню духовного простору «рідної» спільноти, а й 

долученню до духовного світу предків, пам'ять про яких виступала одним з 

головних елементів вічності життя роду.  

 Залучення християнської символіки до української весільної обрядовості 

і навіть поширення вінчання, не стало запорукою його повної християнізації. 

Провідне значення у весільній обрядовості продовжували відігравати язичницькі 

звичаї та традиції. Це виявлялося в особливостях випікання короваю 

(жертовного хліба, символу сонця), провідному місці старости у весільному 

обряді, і, що найголовніше, – в обряді благословення нареченої.  

 Синкретизм весільної обрядовості виявлявся не тільки у використанні 

парних образів (Богородиці і Христа) у шлюбній обрядовості, а й у поступовій 

трансформації весільної пари домашніх ікон старших членів родини у 

своєрідний родинний оберіг, який передавали від покоління до покоління, свято 

вірячи в його магічну захисну силу. 

 Так само як і весільний обряд, родильна обрядовість українського 

народу характеризувалася переважно зовнішньою християнізацією. З одного 

боку, це проявлялося у збереженні старої язичницької родильної практики, з 

іншого – в широкому використанні християнських оберегів та символів, 

насамперед – домашніх ікон (Богородиці, святих Анни, Ксенії Петербурзької 

тощо), які супроводжували жінку від (і навіть до) зачаття й аж до пологів. Крім 

того, коли пологи були складними, важливу роль відігравали не тільки домашні 

обереги, а й церковна служба, яка в таких випадках проходила з відкритими 

вівтарними вратами. 
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 Широке використання ікон та інших християнських оберегів було 

обумовлене не лише гострою необхідністю захисту дитини від нечистої сили, а й 

необхідністю долучити дитину до духовного середовища батьків. У зв’язку з 

цим в українській народній родильній обрядовості існував звичай перерізати 

пуповину на іконі «Богородиця – Помічниця в пологах».  

 Прояви синкретизму та двовір’я, що мали місце в родильній обрядовості 

українського народу, не дають підстав сумніватися в тому, що домашня ікона як 

головний родинний оберіг мала провідне значення. Вона виступала не тільки 

оберегом, а й засобом, за допомогою якого дитина долучалася до духовного 

світу батьків та родини. Саме тому домашні ікони супроводжували дитину від 

часу її зачаття і протягом усього життя. Особливо цінними були мірні ікони, які 

вважалися найсильнішими оберегами від усякого лиха, що може трапитися з 

дитиною. 

 Особливе місце в родинній обрядовості належало переважно домашнім 

образам святого Устиніана. Його вшановували як покровителя, з одного боку, 

дітей, що померли до хрещення, а з іншого – дітей загалом. Підкреслено, що 

наразі нелегко однозначно визначити, хто з християнських святих став 

історичним прототипом народного святого. Найбільш правдоподібною видається 

думка, що це був збірний образ святих Іуліана Кеноманійського та Стиліана 

Пафлагонійського. Їх пошанування великою мірою могло бути пов’язане з 

активізацією церковного життя внаслідок проникнення у православне 

середовище західних реалій. 

 Домашні народні ікони святого Устиніана є всі підстави розглядати як 

своєрідне невербальне пояснення окремих аспектів наріжної для неписемних 

віруючих проблеми спасіння. Поширення цих ікон в середовищі простолюду 

швидше за все сприяло укріпленню християнської віри, оскільки, на відміну від 

язичництва, несло в собі надію на спасіння тим, хто не отримав зв’язку з Богом. 

 Своєрідність використання домашніх ікон в поховальній обрядовості 

українського народу зумовлена фаталізмом, що проглядається в українському 

світогляді у ставленні до смерті. Формуючись на основі двох амбівалентних 



294 

 

 

процесів, а саме: 1) глибокої віри у «волю Божу» та 2) старих світоглядних 

уявленнь, що смерть – це закономірний природний процес та частина світової 

гармонії, він визначав і особливості значення обрядового значення ікони, яка в 

поховальній обрядовості виступала вже не тільки оберегом душі померлого від 

злих сил, а й своєрідним вікном, межею між світом земним і небесним. 

 Образи святих цілителів та покровителів в домашню обрядову практику 

увійшли завдяки активізації діяльності представників православної культури, що 

відбулася на зламі ХVІ–ХVІІ ст. і була пов’язана з братським рухом. Останній 

сприяв конфесіоналізації, тобто утвердженню думки про єдність етнічного та 

релігійного чинника самоідентифікації, тим самим активізуючи діяльність на 

відродження православної культури. Ця діяльність асоціювалася спочатку із 

відродженням не стільки візантійсько-руської обрядової практики, скільки 

першохристиянства з притаманною йому увагою до чуда, особливо чуда 

зцілення.  

 Підтримка братського руху козацтвом і особисто гетьманом Петром 

Сагайдачним опосередковано сприяла не тільки розвитку освіти й науки, та 

встановленню відносного міжконфесійного спокою в Україні, а й проникненню 

православної культури у свідомість народу. А активований козацтвом пафос 

боротьби й перемоги став важливим чинником для подальшого утвердження в 

народі віри у заступництво та чудодійну силу ікон богородичного комплексу. 

 Ключове значення в процесі відродження в першій третині XVII ст. 

православної культури як у Києво-Печерському монастирі, так і у всій Україні 

посів Петро Могила в бутність свою архімандритом Києво-Печерської лаври. 

Прагнучи популяризувати чудодійну силу церковних реліквій, і передусім ікон, 

він активізував просвітницьку роботу православного духовенства, в тому числі, 

у народних масах; це сприяло поступовій християнізації домашньої та 

громадської обрядової практики, що набула локального характеру завдяки 

чільній увазі до богородичного циклу ікон. 

 Спростовано пануючу в сучасному інтелектуальному дискурсі думку про 

розрив народного іконопису ХVІІ ст. з іконографічним каноном і особливо 
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церковним вченням. Показано, що становлення народного іконопису та 

домашньої ікони, писаної народними майстрами-іконописцями, відбулося саме в 

той час, коли увагу буденної свідомості простолюду вразив церковний переказ 

щодо чудодійної сили святих реліквій, особливо ікон.  

 Виразний вплив церковного вчення та особливо агіографічних переказів 

на становлення домашньої ікони виявився в своєрідності народної віри в цілющу 

силу святих образів. В народній уяві вони мали чітку специфікацію, що постала 

результатом народної інтерпретації житій святих. Внаслідок цього люди вірили, 

що образи святих були здатні зцілювати від тих недуг, якими ті страждали в 

своєму земному житті, або ж відповідно до особливостей їх мученицької смерті. 

І лише святі лікарі-безсрібники могли зцілювати від будь-якого недугу. 

 Показано, що серед святих цілителів в Україні найбільше вшановували 

святого Пантелеймона. Глибока пошана серед українського народу була 

зумовлена поширеним у Новий час переказом про привезення княгинею Анною з 

Візантії частини його мощів, які зберігалися в центральному храмі Русі – Софії 

Київській. У період загострення боротьби з пережитками язичництва 

агіографічний переказ про життя та смерть святого популяризується серед 

народу, протиставляючись при цьому вірі у магію чаклунів (волхвів) і відьм. 

 Підкреслено наявність лінії спадковості між поганською вірою у відьм та 

вшануванням образів святих цілителів. Ця спадковість була зумовлена 

своєрідністю народного розуміння чарів – домінуюче місце тут займав радше 

пантеїстичний, ніж демонічний принцип, який і відкрив можливість для 

християнізації народних вірувань без руйнації стародавніх традиції та народної 

практики. 

 Вшанування ікон святих покровителів було зумовлене загальною 

відповідністю християнського культу святих традиційній обрядовій практиці, а 

також ментальним та світоглядним особливостям народних уявлень. Внаслідок 

цього, в світогляд та обрядову практику українського народу прийшла велика 

кількість святих покровителів, що опікувалися як самою людиною, так і її 

родиною та господарською діяльністю. Найбільшого поширення набули ті святі 
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покровителі, які змогли посісти своє місце або в господарському календарі 

українця (святі Ілля, Петро, Павло, Миколай, Юрій Змієборець, Іван Хреститель 

тощо), або ж у його родині (святі Іван Богослов, Андрій, архангели Михаїл і 

Гавриїл, Параскева, Варвара, Катерина, Варвара, Софія, Зінаїда, Анна, 

Пантелеймон, Устиніан (Стиліан), Флор, Лавр, Никитій (Микита) та ін.). 

Вшанування цих святих сформувалося шляхом трансформації та 

переосмислення старих язичницьких уявлень під впливом візантійської 

релігійної традиції. Саме образи цих запозичених святих посіли провідне місце в 

господарському циклі української родини, що дає підстави говорити про їх 

глибокий синкретизм. 

 Вшанування канонізованих на місцевому ґрунті святих відбувалося 

значно повільніше, в силу того, що, зазвичай, було пов’язане з особливостями 

політичного та церковного життя. В середовищі простонароддя вшанування 

місцевих святих частіше за все мало дещо локальний характер і зумовлювалося 

вірою в їх чудотворність.  

 Домінування культу Богородиці в українській премодерній культурі 

обумовлено не тільки своєрідністю православного віровчення, а й ментальними 

особливостями українського народу. Вирішальне значення сільського 

господарства сприяло утвердженню культу родючості, який символічно 

пов'язувався з образом землі та жінки. З найдавніших часів жінка символізувала 

земний початок та опікувалася земними справами – відтворенням роду, оберегом 

домашнього вогнища, а відтак і добробутом родини. Сприяли їй в цьому жіночі 

божества («велика богиня», Макош (Мокош)), які однак не мали вузького 

функціонального значення – заступництва над жіночими справами, а набули 

всезагального значення. Це сталося як мінімум в силу того, що на них лежала 

функція забезпечувати вічність життя через нерозривний зв'язок світу земного та 

небесного. 

 Встановлено, що головною підвалиною утвердження культу Богородиці 

в Україні став традиційний культ землі та Роду. Хоча вони й не були прямими 

попередниками Богородиці, все ж полегшували утвердження її культу. На цьому 
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тлі підкреслено, що ікони Пресвятої Діви першими були привезені з 

Константинополя до Києва та набули тут неабиякого поширення в результаті 

пануючого в українському народному світогляді амбівалентного за своїм 

змістом архетипу Матері. 

 Виявлено необґрунтованість наявного в сучасному інтелектуальному 

дискурсі твердження, нібито вшанування язичницької богині Макоші (Мокоші) в 

християнізованій культурі трансформувалося у вшанування св. Параскеви-

П’ятниці. Показано, що вшанування св. Параскеви хоча й постало на тлі 

агіографічних переказів, однак було призвичаєне до народних вірувань, 

пов’язаних зі святкуванням вихідного дня – п’ятниці, з притаманною йому 

звичаєвою та обрядовою практикою. 

 Синкретизм богородичних образів значною мірою зумовлювався 

високим рівнем індивідуалізму руського суспільства. Він проявлявся у високому 

рівні свободолюбства та непокори зовнішньому авторитету. Ця непокора 

стосувалася й церкви, яка на зміну орієнтованому на жінку язичницькому 

суспільству несла «чоловічий» патріархальний світогляд. Це зумовлювало 

спротив значної частини суспільства, особливо консервативних в своїй основі 

жінок – вони й надалі продовжували сповідувати язичницькі цінності, надавши 

їм християнізованого вигляду. 

 На відміну від народного світогляду, де Богородиця набула 

синкретичного змісту, в церковному християнстві вона розглядалася як небесна 

покровителька православної церкви та святинь Києва. Це сприяло офіційному 

утвердженню її культу в Україні та значно розширювало соціальну сферу її 

вшанування – від простолюду до церковних ієрархів. При цьому зберігалася 

загальна ідея заступництва перед зовнішньою небезпекою, яка в кожному 

випадку розумілася через протиставлення «свого»–«чужого», що проявлялося на 

рівні релігійних уявлень, родинної спільноти, народу тощо. 

 Відмінність світоглядних інтенцій християнської та язичницької 

культури не привела до маргіналізації архетипного образу жінки-матері. 

Навпаки, з прийняттям християнства він був представлений через Богородицю, 
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котра швидко набула національних рис і постала в образі земної української 

жінки-матері, яка опікується своїми дітьми (християнами) та господарським 

справами – облаштуванням держави та церкви. Ця тенденція чітко проявилася у 

поширеному в Україні серед різних верств населення комплексі богородичних 

ікон. Серед них провідне значення посідають: «Богородиця Оранта», 

«Богородиця Знамення», «Богородиця Покрова» (в тому числі з портретами 

гетьманів та козацької старшини), «Богородиця з немовлям державна», 

«Богородиця Печерська» тощо. Особливо виразно культ Богородиці в Україні 

проявився після того, як Петро Могила запровадив щотижневі молебні на честь 

Пресвятої Діви. 

 Культ Богородиці та поширеність її образів серед українського народу 

були зумовлені не тільки тим, що вона розглядалася як заступниця справ 

всезагальних – релігійних, державних, станових тощо. Причина була й та, що у 

свідомості простого народу Богородиця поставала заступницею справ життєвих 

– народження та виховання дітей, зцілення від недуг душі та тіла, опікування 

благополуччям і добробутом родини тощо. Можемо небезпідставно 

стверджувати, що народ звертався до Богородиці щоразу, коли відчував потребу 

спілкування з Богом чи його заступництва. 

 Тривале домінування архетипного образу жінки-матері в український 

культурі мало амбівалентне значення в житті народу. З одного боку, архетип 

матері, який виявлявся у культі невідомої на ім’я «великої богині», або Макоші 

(Мокоші), або Богородиці та й звичайної жінки, мав конструктивне значення – 

він формував почуття захищеності як в окремої людини, так і народу в цілому. 

Саме воно давало надію на краще майбутнє. Мабуть, саме тому український 

народ зумів двічі пережити розриви «національної екзистенції» (І. Лисяк-

Рудницький) та витворити із себе еліту, яка взяла на себе роль провідника й 

заступника народу. З іншого боку, цей архетип сприяв формуванню 

екзекутивності українського народу, що виявлялася в мистецтві через 

імітаторство, наслідування, в соціальному і громадському житті – через 

обслуговувальну, виконавську діяльність, зосередження на поточних інтересах, 
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пасивну мовчазність та бездієвість, сподівання на материнський захист, який має 

прийти ззовні. Все це визначало та й сьогодні значною мірою визначає долю 

українців.  

 Уточнено зміст поняття «подорожня ікона» та показано, що його варто 

використовувати для позначення писаних професійними іконописцями, 

ремісниками та народними малярами невеличких за розміром домашніх ікон, які 

брали у подорож і використовували як оберіг від усяких негараздів під час 

подорожі та як нагадування про дім та родину. Подорожні ікони могли бути 

зроблені у вигляді одноперсонажної молільної ікони або у вигляді складня, на 

якому зображувалася ціла група святих, в тому числі й святі покровителі членів 

родини. 

 Об’єктивне та незаангажоване дослідження домашньої ікони як 

головного християнського оберегу та засобу сакралізації простору зумовлює 

включення у контекст дослідження подорожніх образів, що поставали 

своєрідним та унікальним різновидом української домашньої ікони. Свого 

функціонального значення вони набували насамперед у випадках, коли людина 

перебувала далеко від сакрального простору дому, будучи позбавленою його 

духовного захисту. 

 Обґрунтовано думку про те, що першими подорожніми іконами були 

місцеві свастики та запозичені з Візантії металеві хрести-енколпіони, поступова 

еволюція яких привела до формування нового типу домашніх образів – 

подорожньої ікони. Домашність ікони, що знаходилася й використовувалася 

поза сакральним простором дому, визначалася не стільки символікою, скільки 

функціональним призначенням. Воно полягало в необхідності сакралізувати та 

впорядкувати навколишній світ так, аби людина почувалася в ньому захищеною. 

Ця ідея вибудовувалася на тлі церковного вчення про благодать святих, що 

перебуває не тільки в первообразі, а й у зображенні (образі), тим самим 

освячуючи навколишнє середовище та нагадуючи людині про Божественну 

участь у її справах. 



300 

 

 

 Обґрунтовано необхідність чіткого розрізнення подорожньої та 

придорожньої ікони. Остання хоча й спрямована на сакралізацію навколишнього 

простору й може розглядатися як засіб розширення простору дому, все ж 

вважається загальнохристиянським символом і використовується у випадках 

відсутності подорожнього. 
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РОЗДІЛ 4 

ДОМАШНЯ ІКОНА У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЧНОЇ 

СВОЄРІДНОСТІ 

 

4.1. Регіональна типологія домашньої ікони як прояв світоглядної 

орієнтації та психоетнографічної самобутності населення України 

 

Ікона – це унікальний феномен християнської – особливо православної – 

духовної та обрядової традиції. Попри універсалістські тенденції християнства, 

іконописні особливості православних ікон мають виразну регіональну 

обумовленість, яку виявляє навіть поверховий огляд українських, білоруських, 

російських, грузинських, болгарських тощо ікон. Вони відрізняються не лише 

своєрідністю іконописної манери, а й світоглядними та дидактичними 

інтенціями образів святих. Ці образи, визначаючи місце та роль Бога в житті 

християнина, виявляють тим самим і особливості історичного розвитку 

спільноти, значення людини в загальній структурі світобудови та 

етнопсихологічні особливості народу. Завдячуючи цьому, ікона постає не тільки 

нагадуванням про першообраз, «баченням світу духовного» (П. Флоренський), а 

передусім «невербальним літописом» народу, який відображає колізії його 

історичного розвитку, еволюції віри та внутрішнє ставлення до Бога.  

 

4.1.1. Специфіка формування надродинних спільнот у премодерній 

українській культурі  

 

Розкриваючи особливості та колізії формування етнічної своєрідності та 

культурної самобутності українського народу, не варто забувати про модерний 

характер цього процесу.  

Загалом погоджуємося з Василем Лісовим, що «соціально-культурне життя, 

наприклад, в аграрному суспільстві було різноманітним, не було ні спонуки, ні 

засобів для виникнення ширших культурно однорідних спільнот. До появи націй 
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люди усвідомлювали себе належними до общини, племені, поселення тощо. Не 

існувало єдиної культури, яка б об´єднувала навіть культурно споріднені 

племена в культурну спільноту» [349, с. 13]. Варто відзначити, що саме 

усвідомлення чіткої культурної різноманітності стало однією з причин 

християнізації Русі, у підсумку якої людина поряд з належністю до родинно-

общинної чи сусідської спільноти почала розглядати себе членом 

християнського світу, «уявної спільноти» (Б. Андерсон), в межах якої люди були 

об’єднані не реально, а уявно – завдяки сповідуванню певних ідей, цінностей, що 

реалізувалися на рівні обрядової практики [22, с. 45–49]. 

Ймовірно саме тому перші уявлення про існування більш широких, 

порівняно з родово-общинною та племінною єдністю, спільнот почали 

зароджуватися саме після християнізації Русі. Це яскраво засвідчує «Руський 

літопис». Його автор виводить походження слов’янської народності «од племені 

таки Яфетового»: «…ті ж слов’яни, – пише він, – прийшовши, сіли по Дніпру і 

назвалися полянами, а інші – деревлянами, бо осіли в лісах; а другі сіли межи 

Прип’яттю і Двіною і назвалися дреговичами; а інші сіли на Двіні і назвалися 

полочанами – од річки, яка впадає в Двіну і має назву Полота; од сеї [річки] вони 

прозвалися полочанами... А другі ж сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі і 

назвалися сіверянами» [350, с. 2–3]. 

Попри спільне походження, слов’яни, зауважує Нестор-літописець, мали 

відмінний норов. Зокрема, «поляни мали звичай своїх предків, тихий і лагідний, і 

поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх, а невістки до свекрів 

своїх і до діверів велику пошану мали. І весільний звичай мали вони… А 

деревляни жили подібно до звірів, жили по-скотськи: і вбивали вони один 

одного, [і] їли все нечисте, і весіль у них не було… А радимичі, і вятичі, і 

сіверяни один обичай мали: жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте, 

і срамослів’я [було] в них перед батьками і перед невістками. І весіль не бувало в 

них, а ігрища межи селами» [350, с. 8–9]. 

Регіональна різноманітність визначала розвиток слов’янської народності та 

її культури не тільки на зорі становлення держави Київської, а й згодом. 
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Намагання Ярослава Мудрого, а згодом і Володимира Мономаха гомогенізувати 

населення держави за допомогою насадження православної культури були 

реалізовані лише частково. Це було зумовлено тим, що з кінця ХІ століття 

проявляється інтенція на децентралізацію держави. Домінуючий на Русі 

«горизонтальний» принцип спадкування князівського престолу породжував не 

тільки надзвичайно велику кількість невдоволених князів, а й князів-ізгоїв. 

Першим із них варто згадати Ростислава, внука Ярослава Мудрого, який через 

панування сеньйорального престолонаслідування (коли великим князем ставав 

найстарший в роду правлячої династії) не отримав від діда ніякої землі. Згодом 

суперечки виникають і під час «тріумвірату Ярославичів» (спільне правління 

Руссю з 1054 по 1073 рр. братами Ізяславом, Святославом і Всеволодом – синами 

Ярослава Мудрого). З цього періоду Русь увійшла в фазу феодальної 

роздробленості [296, с. 6]. Цьому значно сприяв і закріплений на Любецькому 

з’їзді (1097 р.) принцип вотчини, за яким князі-намісники отримували право 

спадкувати землі своїх батьків та зобов’язувалися не зазіхати на землі інших 

князів. 

Таким чином, починаючи з кінця ХІ століття, кожний князь, який володів 

тією чи іншою волостю, самовільно почав визначати основні тенденції розвитку 

краю. В той час, як політична діяльність значною мірою визначалася внутрішнім 

становищем князівства та амбіціями володаря, культурне життя ще деякий час 

залежало від Києва. Ця тенденція чітко проглядалася в діяльності Чернігівського 

та особливо Галицько-Волинського князівства. Попри тісні політичні та родинні 

відносини князів із західним світом, домінуючим залишався вплив духовної 

традиції, успадкованої від Києва. І це навіть попри те, що тривалий час галицькі 

та волинські землі, як доводить Сергій Плохій, не ідентифікували себе як 

частину «руської землі» [454, с. 68]. Разом з тим «Галицько-волинський літопис» 

чітко показує, що саме з Києвом до середини ХІІІ ст. були пов’язані амбіції 

галицько-волинських князів. І лише його занепад в результаті монголо-

татарської навали змусив князів зосередити увагу на власних вотчинах та 



304 

 

 

відносинах із сусідами [454, с. 72–73], детальний опис культури та звичаїв яких 

знаходимо в «Галицько-волинському літописі» [138].  

Для нас нема сумніву, що саме децентралізація та, відповідно, послаблення 

Давньоруської держави з кінця ХІ століття, з одного боку, та укріплення 

самостійних удільних князівств – з іншого, сприяли утвердженню культурної 

різнорідності спільнот, котрі відтоді вирізняються не тільки племінним 

походженням, а й політичною належністю. Ця тенденція, зауважує 

М. Семчишин, не тільки чітко проглядається в політичному житті, а й визначає 

розвиток тогочасного мистецтва. «Хоч в основному живою і творчою, – пише 

дослідник, – була традиція київської мистецької школи, та все таки в архітектурі 

як Києва, так і Чернігова чи галицько-волинських земель формуються самостійні 

школи й напрямки, а висловом цього стали архітекти-мистці, майстри 

прикладного мистецтва» [522, с. 63]. Такими були киянин Петро Милонег, Авдій 

з Холма та Алімпій Київський. 

Не вдаючись у деталі подальшого історичного розвитку Південної Русі, 

звернемо увагу лише на процеси швидкої видозміни її етнографічної 

своєрідності під впливом зовнішніх чинників. Передусім ідеться про монголо-

татарську навалу, яка зруйнувала значну частину південноруського культурного 

простору, винищивши дотла його населення та споконвічні традиції. Дався 

взнаки й перехід литовсько-руської магнатерії як головного носія культурних 

цінностей народу в католицтво і протестантизм. Він був викликаний передусім 

неконкурентозданістю православної системи освіти. Закостенівши на 

елементарному рівні, коли справа обмежувалася переважно вивченням Святого 

Письма, православні навчальні заклади виявилися нездатними запропонувати 

учням всебічну і ґрунтовну освіту, необхідну для отримання державних посад 

(урядів) і для входження в європейське цивілізаційне коло. Титанічні зусилля 

митрополита Київського і Галицького Петра Могили, спрямовані на подолання 

цивілізаційного відставання православної системи освіти, принесли свої плоди, 

однак смерть митрополита і подальша Хмельниччина перекреслили його 

здобутки. Повстання Хмельницького прискорило процес конфесіоналізації 
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України і, як наслідок, – формування етнічно-релігійної самоідентифікації її 

мешканців як православних русинів (українців). Однак значна частина середньої 

та дрібної православної шляхти, яка постраждала від козаччини й не прийняла 

повстання, відійшла на захід і обрала для себе звичний світ Речі Посполитої, 

змінивши конфесійну, а за тим мовну і, як наслідок, культурно-цивілізаційну 

приналежність. У підсумку цього простолюд на Правобережній Україні 

фактично був позбавлений культурного проводу, однак залишався єдиним 

носієм старої православної традиції на цій території. 

Таким чином, розкриваючи особливості формування надродинних спільнот 

та етнокультурної ідентичності в премодерній культурі Південної Русі, маємо всі 

підстави стверджувати, що вона відбувалася на тлі трьох основних чинників:  

1. Культура. Цей чинник актуалізується переважно в додержавний період і 

об’єднує населення насамперед на тлі уявлення про спільного першопредка, а 

також звичаїв, обрядів, побуту, традицій та особливостей господарського життя. 

На цьому тлі формується відчуття психологічне відчуття єдності групи [695, 

с. 84–85].  

2. Географія. Незважаючи на окремі відмінності звичаєвої практики та 

побутового життя, населення часто ідентифікує себе з певним географічним 

середовищем – територією, що яскраво засвідчує «Руський літопис».  

3. Держава. Цей чинник є результатом свідомої діяльності провідної верстви 

на створення гомогенного культурного простору на підконтрольній території. 

Держава цілеспрямовано утверджує та регулює утвердження спільної релігії, 

мови (яка набуває з часом статусу державної), звичаїв, обрядів, котрі 

видозмінюються під впливом новоствореної державної традиції, в межах якої 

поступово витворюються колективні уявлення про спільно пережите минуле. 

Показовим прикладом тут може стати процес християнізації Русі Ярославом 

Мудрим. На противагу Володимиру, він головну увагу приділив не стільки 

насильницькій християнізації, що викликала сильний спротив населення, скільки 

розвитку християнської освіти, до якої намагався, часто силоміць, залучити 

бодай елітні прошарки руського населення [159, с. 168–195]. 
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Запроваджений ще в період розквіту Київської держави політичний чинник 

ідентифікації, зауважує Михайло Грушевський, не втрачав свого провідного 

значення на теренах України аж до початку ХVІІ століття. «Новоприйнята і 

неодомашнена вповні релігія, – зауважує мислитель, – довго не становила для 

суспільності, для народу того, що ми називаємо національною прикметою, і 

католик для православного українця передусім був тільки «християнин», а не 

«зловірний і злочестивий». Але в Західній Україні вже тоді дає себе чути різке 

протиставлення Руси й Польщі як двох держав-суперників, традиційних 

політичних ворогів, а пізніше сей політичний антагонізм загострюється ще 

різницею релігійною і культурною» [178, с. 16]. 

Від поч. ХVІ ст. на західних землях населення починає визначатися за 

релігійним принципом. Однак ця різниця виявлялася переважно у випадках, коли 

мова йшла про шляхту, яка, не порвавши поки що «з своєю народністю рішучо, 

зістаються по імені ще русинами, задержують (зберігають. – Уточ. О. Б.) те, що 

для того часу було останньою прикметою національності – «руську віру», але 

фактично вповні стоять на ґрунті польського життя» [178, с. 16]. 

На відміну від провідної верстви, маси простолюду продовжують розвивати 

свої споконвічні звичаї та традиції, які поступово змінюються під впливом 

християнізації, протиставляючи себе усім привілейованим верствам населення. 

Чи не єдиним виключенням може бути збережена в окремих українських 

регіонах, зокрема, на Волині, князівська верства. Її, як зазначає Мирослав 

Семчишин, «нарід вважав дальше за своїх князів-провідників і протекторів, і 

вони приймали цю ролю… вважали своїм моральним обов’язком опікуватися 

своїм народом» [522, с. 71]. Принаймні доти, доки вони дотримувалися вірності 

«грецькій релігії». 

Попри значний, а можливо, й домінуючий вплив релігійного чинника на 

процес формування «національної» ідентичності в ХVІ ст. (так звану 

«конфесіоналізацію»), все ж безсумнівним залишається факт виразного 

культурного розшарування тогочасного українського населення. Воно зазвичай 

було зумовлене політичними чинниками. Зокрема, розкриваючи своєрідність 
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культурної та політичної ситуації в різних тогочасних українських регіонах, 

Михайло Грушевський веде мову про Київщину, Галичину, Волинь (що включає 

й «пинсько-припетське Полісся»), Брацлавщину («Побужжа»), зауважуючи 

одночасно про слабку колонізацію південно-східної України [178, с. 13–14]. 

Змістовно близький етнографічний поділ новочасної України знаходимо й у 

«Густинському літописі» (ХVІІ ст.), де згадуються Волинь, Поділля, Україна (в 

значенні «Подніпров'я») та Галичина [185]. Що стосується Карпатської України, 

то варто визнати, що дослідження її розвитку в ХІХ – першій половині ХХ 

століття дуже часто залишалося поза увагою дослідників, актуалізуючись 

переважно в роботах греко-католицьких священиків та діаспори. У підсумку 

цього маємо всі підстави стверджувати, що формування етнографічної 

своєрідності України значною мірою було зумовлено своєрідністю історичного 

та політичного розвитку краю. 

Кардинальних змін у процесі утвердження етнографічних районів України 

не відбулося й згодом. Українська земля, будучи почленованою кордонами 

різних держав, перебувала під впливом різних світоглядних, політичних, 

мистецьких та інших впливів. Звичайно, ці впливи більше позначалися на 

культурному розвитку міст та міського населення. Бажаючи того чи ні, воно 

потрапляло під вплив тієї чи іншої політичної та культурної метрополії. Як 

наслідок, український народ у кінці ХVІІІ ст., за твердженням українського 

діаспорного історика Івана Лисяка-Рудницького, вже вдруге пережив перерив 

«національної екзистенції» [347, с. 21]. Зауважимо, що, констатуючи факт 

«неісторичності» української нації, Лисяк-Рудницький одразу ж уточнює, що 

«помилкою було б думати, що між трьома фазами існування української нації 

взагалі не було ніякого генетичного зв’язку, оскільки мова в кожному випадку 

йде про один і той же національний суб’єкт» [347, с. 21]. 

Субстанціональним фундаментом, на тлі якого відбувалося постання та 

завмирання української нації, був український народ, «етнічний колектив», який 

генетично хоча й був «нижчим та примітивнішим», але все ж визначав 

особливості культурної та політичної еліти. Принагідно відзначимо, що 
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дослідник, розглядаючи постання новітньої української нації, виокремлює три 

основні періоди її постання – шляхетська доба (1798–1840 рр.), народницька 

доба (1840–1890 рр.) та модерна доба (1890–1914 рр.), акцентуючи увагу на 

особливостях еліти кожного з періодів, ведучи при цьому мову про певні 

соціокультурні регіони. Провідне значення у процесі збереження української 

політичної традиції, на думку Івана Лисяка-Руницького, відігравала Лівобережна 

Україна, до складу якої входили землі колишньої Гетьманщини – Чернігівська і 

Полтавська губернії, а також Слобожанщина (в даному випадку йдеться 

насамперед про Харківську губернію) [340, с. 173]. Не менш вагомим у процесі 

зародження національної свідомості регіоном стала та частина Правобережної 

України, яка внаслідок другого і третього поділів Речі Посполитої (1792 і 

1795 рр.) увійшла до складу Російської імперії.  

Під владою російської імперської корони перебувала вся «власне 

українська» територія, за виключенням Галичини, Буковини і Закарпаття, які 

входили до складу Австро-Угорської імперії [340, с. 176]. Ця розділеність теж 

значною мірою зумовила етнографічну і психологічну різницю між населенням 

Правобережної та Лівобережної України. Детальний опис процесу формування 

психологічних відмінностей у населення по різні боки Дніпра знаходимо у праці 

українського філософа Миколи Шлемкевича «Галичанство». Розкриваючи 

причини та витоки психологічної своєрідності галицького населення порівняно з 

населенням Лівобережної України, вчений акцентує увагу на своєрідності їхніх 

«психологічних портретів», беручи за приклад двох діячів княжої доби – князя 

Ігоря Святославича та князя (пізніше – короля) Данила Галицького. Саме вони, 

на думку дослідника, є найбільш показовими представниками психологічного 

складу населення Західної та «Великої» України [643, с. 8]. 

Аналізуючи образ Ігоря Святославича, який максимально повно 

розкривається через ставлення до зовнішньої загрози зі сторони «степової 

птахи», Шлемкевич неодноразово звертається до «Слова про похід Ігорів». Його 

автор, характеризуючи образ князя, зауважує, що «жадоба і тужне бажання» 

князя запалили йому серще, аби «голову свою приклонити, або шоломом 
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напитись блакитного Дону. Мотиви ірраціональні…, цілі прекрасно романтичні» 

[643, с. 15–16], – зазначає вчений. Цілком протилежним за своїм психологічним 

типом є Данило Галицький, який веде «вперту, непохитну, хоч без вітхненних і 

романтичних первнів» боротьбу. «Король, – пише дослідник, – з огидою, але 

коли треба, все ж таки п’є кумис, поданий рукою татарина, ні на мить не 

спиняючи своїх зусиль визволитися від впливів ворога» [643, с. 16]. За 

допомогою вказаного зауваження М. Шлемкевич прагне показати, що Данило, 

на противагу Ігорю, веде раціональну – без романтики та особливого 

романтичного натхнення, боротьбу проти зовнішнього ворога. Аналогічна 

ситуація, продовжує свою думку вчений, спостерігається і згодом, особливо 

коли порівнюємо діяльність двох найвизначніших постатей козацької доби – 

Петра Сагайдачного та Богдана Хмельницького. Перший з них «дав здоровій і 

молодій, стихійній потузі Запоріжжя ясну, розумну ідею, зв’язуючи її з 

київською інтелігенцією. Він, раціональний організатор запорізької військової 

сили, в своїй обережності не рішався кинути її в боротьбу проти Польщі і ціле 

своє життя пив кумис, подаваний йому польською рукою. Коли ж його 

наслідники, під тиском настроїв стихії, зважились на ту війну, вони заплатили за 

це розгромом тієї сили і своїми головами» [643, с. 16]. 

У свою чергу, шлях до гетьманства у Богдана Хмельницького – «це не шлях 

свідомого і розумного зусилля, але шлях раптових пробуджень, несподіваних 

вітхнень, чудесних осяянь… У цілій постаті Богдана є щось бароково-стихійне, 

щось із потужности і внутрішнього, ще незбагнутого багатства української душі. 

Такий і стиль Богданових днів, його праці і його розваг. Кипучий, пристрасний 

темперамент, що іноді ламає межі звичаєвої пристойності, прийнятої міри, і 

звичайно виходить далеко поза межі тільки розумної пересічності в сфери, 

доступні тільки для генія» [643, с. 19–21]. 

Разюча психологічна відмінність, на думку Миколи Шлемкевича, 

стосується не тільки політичного та культурного проводу, а й усього населення 

регіонів. Адже здавна степ «був непевний і небезпечний, і туди йшли зважливіші 

і своєвільніші шари населення, щоб у хвилини особливих бур назад подаватися в 
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спокійніші, лісисті околиці Волині, чи в дальшу від степу Галичину. Західні, 

зокрема північно-західні землі, були, як думає преісторія, нашою 

прабатьківщиною, тим горнилом, де перетоплювалися північні й південні расові 

первні в осередню українську динарську відміну. Ті околиці були й батьківським 

домом, де в час степової негоди українська народна родина знаходила захист. У 

спокійніші часи ті околиці висилали, неначе ракетні стрільна одне за одним, 

нових колонізаторів степу: здобичників, уходників, січовиків, запоріжців» [643, 

с. 21]. 

Охарактеризовані Шлемкевичем психотипи західноукраїнського або 

правобережного та лівобережного населення України не могли не відобразитися 

на своєрідності відношення до іншого, а відповідно, й домашньої ікони. Навіть 

поверховий погляд виявляє притаманну народному іконопису Правобережної 

України стриманість та спокій. Тут не часто зустрічаються світлотіньові 

контрасти. У свою чергу, на Лівобережній Україні зустрічаємо притаманну 

життю та способу думки населення домашню ікону: світлотіньові контрасти, 

насичені кольори та яскрава заквітчаність образів були відображенням способу 

життя та мислення місцевого населення. Романтичне начало, стихійні віяння та 

глибокі переживання – все це можна зустріти в іконописі різних етнічних 

регіонів Лівобережної України. 

Ще більш виразно дані особливості проявилися в українському тогочасному 

портреті. За свідченням Павла Жолтовського, на західноукраїнських землях 

руська шляхта, незважаючи на національні та релігійні протиріччя, дуже швидко 

усвідомила себе панівною верствою, що особливо чітко проявилося в 

портретному живописі. Тут, зауважує дослідник, головне значення відводилося 

відтворенню характеру людини та її станової приналежності. Таким чином, в 

портретах шляхти на перший план виступають «розум, сила волі, почуття 

власної гідності» [216, с. 119–120]. Як приклад, можна згадати портрети князя 

Костянтина Острозького, короля Стефана Баторія чи митрополита Київського і 

Галицького Петра Могили [45, с. 20, 28, 57]. 
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Натомість портрети козацької старшини хоча й зберігають загальну 

інтенцію тогочасного портретного живопису, все ж органічно пов’язані з 

іконописом
5
, характеризуються урочистістю та іконописною монументальністю. 

Зазвичай у козацьких портретах застосовуються іконописні прийоми, 

зумовлюючи появу тут пишного заквітчаного одягу та увагу майстра до 

деталей
6
. Таким чином, у козацьких портретах все було закінченим і зрозумілим. 

Тут, як і в іконі, не було натяків та недомовленостей [216, с. 145]. Виразною тут 

є й притаманна бароковому іконопису інтенція на символізм, алегорію та 

емблематику [217, с. 17–18], які, на наш погляд, максимально повно розкривають 

ктиторські портрети гетьмана Богдана Хмельницького або переяславського 

полковника Семена Сулими на іконах Покрови Пресвятої Богородиці. 

Таким чином, портретний живопис ХVІ–ХVІІІ ст. може слугувати 

своєрідним візуальним підтвердженням обґрунтованих Миколою Шлемкевичем 

психологічних відмінностей, що існували між західноукраїнським та 

наддніпрянським населенням. Незважаючи на раціональність висновків вченого, 

все ж, зважаючи на особливості формування надродинної ідентичності, 

вважаємо за доцільне звернути увагу на зауваги Івана Лисяка-Рудницького щодо 

осередків національного відродження. Адже дослідник поряд з Лівобережжям та 

Правобережжям, або Підросійською Україною, все ж окремо розглядає 

Галичину та Карпатську Україну, до складу якої відносить Закарпаття та 

Прикарпаття [342, с. 451]. Становлення національної та етнічної свідомості на 

цій території, на думку Лисяка-Рудницького та багатьох інших дослідників, 

відбувалося з деяким запізненням порівняно з Лівобережною Україною. Так, на 

думку Івана Франка, національне пробудження Галичини та формування 

самосвідомої української еліти на її території відбувалося значною мірою під 

впливом Лівобережжя і лише після «весни народів», тобто низки революційних 

виступів у Західній, Центральній та Південній Європі протягом 1848–

1849 рр. [613, с. 61]. Що стосується Карпатської України, то тут формування 

                                                 
5
 Авторами козацьких портретів, за свіченням П. Жолтовського, зазвичай були іконописці. 

6
 У західноукраїнських портретах головна увага приділялася зображенню обличчя, усі інші його деталі 

маргіналізувалися. 
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національної ідентичності, на думку того ж І. Лисяка-Рудницького, розпочалося 

тільки на зламі ХІХ–ХХ ст. [342, с. 462–464] і було ускладнене історичним 

розвитком краю. Передусім через те, що ця земля ніколи не була самостійним 

політичним суб’єктом, оскільки «…починаючи з ХІ ст., територія Карпатської 

України постійно перебувала у складі Угорського королівства… Від ХVІ ст. аж 

до початку ХVІІІ ст. вона стала ареною, на якій точилася боротьба між 

Габсбурзьким абсолютизмом та періодичними фрондами угорської шляхти. З 

півдня цей край зазнав турецьких нападів… Водночас у Карпатській Україні 

відбувається конфлікт між православною та греко-католицькою (уніатською) 

церквами» [342, с. 452]. 

Підкреслюючи відносно пізнє формування національної свідомості серед 

населення Карпатської України, все ж немає підстав сумніватися, що як мінімум 

у ХІХ ст. не тільки у самого населення, а й у дослідників цього регіону не 

виникало жодного сумніву: в етнографічному відношенні це український регіон. 

Наприклад, автор чи не першої в історії краю наукової праці, присвяченої 

дослідженню Карпатської України, австрійський історик Герман Бідерман без 

зайвих вагань та застережень відносив карпатське населення до тієї самої 

етнічної групи, що й населення підросійської України. «Угорські русини, – писав 

він, – не позбавлені мадярських та словацьких домішок. Проте руський народ 

виявляє таку чітко сформовану індивідуальність, що всі наміри заперечити його 

окремий національний характер виявляються неспроможними. Особливо вражає 

його відмінність від великоросів. Приїхавши до Росії, кожен, хто здатний бачити 

національні відмінності, відразу ж відчує момент, коли він перетне межу між 

районами поселення великоросів і русинів. Він відчує це за манерою, в якій 

побудовані будинки, за одягом і виразом обличчя людей і за самим способом 

життя» [342, с. 455]. Змістовно близькі висновки знаходимо й у І. Лисяка-

Рудницького. Він вважає, що головними ознаками єдності Карпатської та 

підросійської України виступають насамперед мова (вона хоч і має велику 

кількість діалектів, але їх не можна розглядати інакше як різновиди української 

мови), народна культура та східнохристиянська релігійна традиція, яка до 
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недавнього часу стояла в самому центрі народного духовного життя [342, с. 462–

465]. 

Констатуючи етнографічну своєрідність Карпатської України, не можна 

оминути увагою зауважень Михайла Драгоманова, який, двічі відвідавши цю 

територію, писав: «Єсть іще одна частина нашої спільної батьківщини, котрої я 

не можу забути ніколи, немов пораненого брата. Се Угорська Русь. Одвідавши її 

двічі в 1875–1876 рр. ту сторону, я пересвідчився, що там про простий люд або 

ніхто не дума, або беруться до нього такими способами, котрі зарані засуджені 

на невдачу… Там найчесніші руські патріоти живуть думкою і серцем або серед 

стародавніх князів та бояр, або серед далеких архієреїв і генералів московських, 

а живого народа руського, з єго горем під боком ніхто не бачить, а коли іноді 

заговорять до него, то все про мертве і такою мовою, котрою ніхто не говорить і 

котрої вони сами не розуміють без мадярського перекладу… Так Угорська Русь 

зостається без проповіді поступових думок і доси…» [Цит.: 382, с. 109–110]. 

Вказане зауваження Драгоманова, вкрай важливе для розуміння та 

тлумачення етнографічної своєрідності населення Карпатської України, котре 

тривалий час жило доволі ізольовано від усіх тих культурних тенденцій, які мала 

нести з собою культурна та політична еліта. Крім того, етнографічна 

своєрідність краю формувалася у єдності з тогочасними міграційними процесами 

в Україні, зумовлюючи формування відповідних народних уявлень, побуту, 

звичаїв, традиції та способу господарювання тощо. Як підсумок, народна 

культура Карпатської України та її ікона, як свідчать наявні сьогодні зразки, 

була позначена високим рівнем наївності внаслідок консервативності сільського 

способу життя українського населення цього краю. 

На підстави зазначеного вище, доходимо висновку, що дослідники, ведучи 

мову про етнографічний поділ України ХІХ ст., зазвичай виділяють такі 

етнокультурні регіони:  

* Лівобережжя. До складу його входила Чернігівська (вона включала в себе 

й частину земель Сіверщини) і Полтавська губернії, а також Слобожанщина – 

тобто територія, де зберігалися козацькі традиції.  
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* Центральна та Наддніпрянська Україна. Культурним та політичним 

осередком її був Київ. 

* Волинь, яка також визначала культурний розвиток Полісся. 

* Поділля. 

* Галичина. 

* Карпатська Україна. 

До речі, аналогічну типологію етнографічних та адміністративних регіонів 

України в ХІХ столітті зустрічаємо й у визначенні генерала маркіза Габріеля де 

Кастельно. «Численна нація ця, – писав він, – простягається від кордонів 

Орловщини до меж Угорщини і займає, майже без жадної мішанини, 

Херсонщину, Харківщину, частини Курщини й Вороніжчини, всю Полтавщину, 

Чернігівщину, Київщину, Поділля, Волинь, частину Мінщини, більшу частину 

Галичини – і все це населення без жадної різниці в звичаях і норовах» [Цит.: 109, 

с. 19]. 

Власне саме в цих етнографічних межах Третім Універсалом Центральної 

Ради України було проголошено утворення Української держави, до складу якої 

«належать землі, заселені у більшости Українцями: Київщина, Поділя, Волинь, 

Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина, 

Таврія (без Криму). Остаточне визначення границь Української Народньої 

Республіки, як що до прилучення частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини, 

так і сумежних губерен і областей, де більшість населення українське, має бути 

встановлене по згоді зорганізованої волі народів» [Цит.: 523, с. 10]. Згодом 

українські кордони були розширені за рахунок західноукраїнських земель – 

Галичини, Гуцульщини, Бойківщни та Прикарпаття.  
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4.1.2. Роль домашньої ікони у процесі формування етнічних рис українців 

 

Українська ікона є самобутнім культурним феноменом, який 

характеризується виразними національними особливостями. Так, приміром, за 

свідченням Василя Отковича, Павла Жолтовського, Дмитра Степовика, 

Людмили Міляєвої, Олени Осадчої, Володимира Овсійчука, Оксани Романів-

Тріски та ін., порівняно з образами інших православних церков, українські 

іконихарактеризуються гуманістичним спрямуванням, що проявляється у 

набутті святими зовнішніх рис реальних представників українського народу. 

Водночас, спираючись на зауваження І. Огієнка про національний характер 

православного світогляду [422], маємо всі підстави припускати, що регіональні 

особливості ікони яскраво проглядаються як у канонічному іконописі помісних 

церков, так і у домашніх іконах, писаних народними майстрами-самоучками 

різних українських регіонів. Це направду неповторний і самобутній феномен 

української етнічної культури, який має виразні етнорегіональні відмінності. 

Будучи своєрідним «невербальним літописом» народу, домашня ікона 

відображала в художній формі не тільки особливості історичного та 

соціокультурного розвитку народу, а і його уявлення та цінності, родинний 

уклад життя та особливості господарської діяльності, своєрідність житла та 

одягу, рівень розвитку та залучення до християнської культури в цілому. Разом з 

тим, успадковуючи універсалістський характер церковної ікони, домашня ікона 

поставала тим світоглядним тлом, яке за складних політичних, соціальних та 

економічних умов життя українців дозволяло піднятися над «містечковістю» 

родинного життя без руйнації споконвічних народних традицій, долучитися до 

побудови нового світоглядного та культурного простору, а саме: етнічної та 

національної культур. Це піднімає людину над власними, часто егоїстичними 

інтересами, залучаючи до творення більш широких «уявних спільнот» 

(Б. Андерсон), знаменуючи постання етносів та націй як головних носіїв і 

представників колективної волі як на внутрішньому, так і на зовнішньому та 

міжнародному рівнях. 
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Творення відносно гомогенних етнічної та національної культур постає 

зазвичай результатом свідомої волі та діяльності еліти, яка виокремлює певні 

елементи культури з наявної їх регіональної різноманітності й поєднує їх, 

перетворюючи на нову культурну цілісність [349, с. 13]. Виокремлення цих 

елементів, як писав український філософ Василь Лісовий, «…не було 

механічним процесом: культурна еліта, переробляючи і синтезуючи їх у нову 

культурну цілісність, водночас творила ідеалізований образ нації (“національний 

міф”). При цьому важливо було зберегти зв´язок нової культури з 

етнокультурним підґрунтям, на якому вона виникла: це полегшувало 

утвердження її як спільної культури тих общин і племен, які вона мала 

об´єднати» [349, с. 13]. 

Таким чином, регіональна різноманітність культури постає своєрідним 

сенсоутворюючим та культуротворчим генератором, який постійно поповнює 

скарбницю етнокультурної та національної спадщини. Саме завдяки цьому 

національна культура не протистоїть, а взаємодіє з усіма тими культурними 

надбаннями, які постають на певній регіональній основі, сприяючи поширенню 

прийнятих у межах спільноти ідей та цінностей на рівні більш широких 

«уявних» культурних спільнот. 

Чільне місце в процесі формування символічного ряду української культури 

посідає й домашня ікона. Як свідчать наявні сьогодні емпіричні зразки, вона, з 

одного боку, будучи тісно вплетеною в родинне та побутове життя людини та 

родини, позначена високим рівнем етнографічної своєрідності; з іншого – 

піднімається над «містечковістю», трансформуючись в один з елементів 

матеріальної та духовної спадщини всього українського народу. Так, попри 

виразні відмінності в художній своєрідності та психоемоційному навантаженні 

домашніх ікон різних українських регіонів, українська домашня ікона 

залишається тим мистецьким та духовним феноменом, який, включаючи в себе 

історичні колії розвитку краю, відображує притаманну всім українцям 

внутрішню релігійність. Остання, говорячи словами українського філософа й 

історика культури Івана Мірчука, візуально відобразила перевагу почуття й 
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панівну роль любові, які творили і розкривали «перехід до дальшого основного 

елементу українського світогляду – глибокої релігійності» [385, с. 240]. 

На переконання Миколи Костомарова, українці – «глибоко релігійний народ 

у якнайширшому розумінні цього слова», а тому, попри відмінності в 

навколишніх обставинах і вихованні, «він берегтиме в собі релігійні основи 

доти, доки існуватиме сума головних ознак, що становлять його 

народність» [292, с. 72]. Зважаючи на це, маємо всі підстави стверджувати, що 

домашня ікона була одним із небагатьох базових культурних елементів, які 

сприяли утвердженню етнічної своєрідності українського народу. 

Коли йдеться про відображення в домашній іконі регіональних 

особливостей розвитку краю, важливого значення набуває проблема авторства. 

Адже домашні ікони писалися як професійними іконописцями, які 

дотримувалися всіх іконографічних канонів та богослов’я образу, так і 

народними майстрами (богомазами); останні, користуючись власною уявою та 

майстерністю, створювали образи відповідно до їхньої внутрішньої візії 

Божественного. Таким чином, домашні ікони стилістично могли суттєво 

різнитися, але їхні функції в родинному житті та обрядовій практиці залишалися 

ідентичними. Показово, що рівнозначність функціонального значення домашніх 

ікон, писаних професійними та народними майстрами, повністю нівелюється 

завдяки обрядовій практиці. А тому крізь призму усякої домашньої ікони ми 

можемо розглядати особливості світогляду, побутового життя та релігійного 

розвитку певної спільноти. Разом з тим, коли ми розглядаємо домашню ікону, 

писану професійними іконописцями згідно з каноном, безвідносно до обрядової 

практики, в ній проявляються, зазвичай, тільки особливості інтерпретації 

богослов’я образу. Натомість повністю нівелюється те, чим живуть та на що 

сподіваються народні маси в різні історичні періоди, в різних політичних і 

культурних середовищах. Саме тому ми вважаємо за доцільне підкреслити, що 

відображення етнографічної своєрідності українців відбувалося більшою мірою 

саме в тих домашніх іконах, що писалися народними майстрами. 
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Інакше кажучи, говорячи про регіональну своєрідність України, її значення 

для розвитку української культури та особливо процесу етнотворення, варто 

пам’ятати, що попри те, що кожен етнографічний край вирізнявся власною 

історичною долею та культурною традицією, сформованою під впливом 

зовнішніх та внутрішніх чинників, все ж залишався органічною частиною 

української етнічної культури. Про це, поряд із такими важливими факторами, як 

спільність мови, історії, побуту та звичаїв, обрядової практики тощо, свідчить і 

домашня ікона. Вона хоча й має регіональну своєрідність, та все ж залишається 

спільним для усіх українців синкретичним феноменом, поширеним не тільки в 

середовищі сільського простолюду, а й серед міських жителів та привілейованих 

верств населення. Більш за те, домашня ікона, віддзеркалюючи колізії 

національного та соціального розвитку певного регіону, як жоден інший 

феномен виявляє його світоглядні орієнтації та спосіб мислення місцевого 

населення, особливості його зв’язку з духовною метрополією. Цим 

розкривається роль та значення місцевого населення в процесі українського 

націєтворення. 

Розглядаючи своєрідність домашньої ікони як вияв психоетнографічної 

своєрідності населення, котре її створило, та, відповідно, місце кожного 

етнографічного регіону в процесі модерного націєтворення, не можна оминути 

увагою тих складнощів, які виникають на цьому шляху. Провідне значення тут, 

на наш погляд, відіграють колізії, що виникають у процесі дослідження 

етнографічної своєрідності України. Зумовлені вони розмиттям історично 

сформованих етнографічних меж новітнім адміністративним поділом української 

території. Ця обставина, поєднана з політичними спекуляціями навколо питання 

«двоподілу» України, зумовлює інтенцію на утвердження нових етнографічних 

зон за допомогою суто політичного конструювання. 

Прагнучи уникнути цих тенденцій та намагаючись певним чином 

систематизувати наявні на сьогодні домашні ікони, насамперед ХІХ ст., ми 

будемо їх систематизувати за географічним чинником, виділяючи Західну 

Україну, тобто ту частину українських земель, що, за твердженням Миколи 
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Шлемкевича, психологічно та світоглядно орієнтуються на Львів [643, с. 9]. При 

цьому ми цілком свідомі того, що вказана орієнтація, особливо у середовищі 

простолюду та міського населення, не була виразною і якщо й з’явилася, то не 

раніше початку ХХ століття. Таким чином, ми вважаємо, що головним 

об’єднуючим критерієм цього регіону може бути тільки західний «раціоналізм», 

що визначав спосіб думання населення Західної України, до складу якої входила 

людність Карпатської України та Галичини. 

Своєрідним у культурному та політичному плані географічним та 

культурним регіоном є Правобережна Україна з такими її етнографічними 

зонами, як Волинь, Полісся та Поділля. Наприкінці ХVIII ст. внаслідок поділів 

Речі Посполитої ця територія переходить до складу Російської імперії і 

світоглядно орієнтується на Київ як духовну метрополію.  

Важливе значення в процесі національного відродження України відіграла 

Лівобережна Україна, самобутність якої визначали Чернігівська та Полтавська 

губернії, а також Слобожанщина. На цій території тривало зберігалися 

культурні, світоглядні та політичні традиції козацького періоду. Вони 

видозмінювалися під впливом політичних змін у різних регіонах краю, 

зумовлювали формування етнографічної своєрідності, що досить повно 

відобразилася в домашній іконі. 

Провідне ж місце як у процесі національного відродження, так і збереження 

національної спадщини, духовної та матеріальної культури відігравав Київ. Саме 

його політичне та культурне життя визначало усі тенденції розвитку і 

Правобережної, і Лівобережної України. Хоча існує своєрідність українського 

національного відродження, яке, за словами Івана Лисяка-Рудницького, 

розпочалося в Харкові й поступово мігрувало до Києва, де політизувалося, ми 

вважаємо, що в світоглядному та культурному відношенні саме Київ, його давня 

історія, культура та традиції визначали національне відродження у всі історичні 

періоди. З Києвом завжди були пов’язані амбіції політичного та культурного 

проводу. А якщо говорити про суто культурний процес та розвиток православ’я, 

то безсумнівно маємо всі підстави розглядати Київ як центр української 
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релігійної традиції. Зважаючи на це, в процесі систематизації етнографічних 

регіонів України та аналізу відповідних їм домашніх ікон ми будемо 

користуватися насамперед логікою історичного розвитку процесу. Тому 

розглядати київські домашні ікони ми будемо в межах етнографічних осередків 

Правобережжя.  
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4.2. Світоглядна та художня своєрідність домашніх ікон Київщини 

 

Проникнення християнського світогляду у свідомість народних мас і 

насамперед сільського населення, яке відбувалося під впливом християнізованої 

міської культури, зумовлювало й поступове проникнення православної ікони в 

український дім. Однак, зважаючи на те, що цей процес відбувався насамперед 

під впливом міської культури українських братств, у народний світогляд 

проникало не стільки догматичне, як переосмислене на народний лад 

православ’я. «Се, – пише М. Грушевський, – була доба великої поганізації 

християнства на українськім ґрунті, в обох значеннях сього многозначного 

терміну: переходу християнської доктрини з рам міського життя в сільське і 

об’єднання її з елементами старшого народного релігійного світогляду. За 

поміччю і посередництвом тої нижчої духовної верстви за сеї доби така маса 

нового влилася з нею разом між люд, до сфери народної уяви, чуття і гадки, 

означивши дальший напрям словесної творчості та положивши заразом 

підвалини нового, народного, українського християнства, що сі часи стали 

справді епохою в народному житті» [177]. 

Згадуваний ним процес «поганізації» християнства у сільському середовищі 

значною мірою визначав і естетичні вподобання народу. Тим самим визначалася 

й своєрідність народного іконопису. Він, на думку Василя Отковича, «не 

вкладався у рамки прийнятих візантійських іконографічних схем, був 

обумовлений соціально-економічними, політичними та релігійними 

факторами» [431, с. 9]. Саме тому роботи народних іконописців, які у своїй 

творчості задовольняли запити переважно нижчих прошарків українського 

суспільства, не завжди схвально сприймалися православним духовенством. 

Незважаючи на це, все ж, зауважує Дмитро Степовик, саме народна ікона «з її 

простим і наївним уявленням про зовнішність святих вельми вплинула на 

подальший розвиток професійного ікономалювання в Україні, пришвидшила 

процес іконографічної українізації, відходу від візантійської іконографії» [544, 

с. 43–44]. 
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Правомірність висновків визначного українського мистецтвознавця не 

викликає жодних сумнівів. Разом з тим хотілося б зауважити, що, як мінімум, на 

теренах Київщини не тільки народна ікона визначала розвиток професійного 

іконопису, а й зосереджений при монастирях та церквах професійний іконопис 

впливав на становлення ікони. Яскравим свідченням цього є наявні сьогодні 

зразки київських домашніх ікон. Прикметними рисами більшої частини з них є 

темно-коричневе тло, на якому зображено образ святого чи святих, що 

вимальовуються таким чином, ніби від них йде червоне світло. Найбільш 

показовим прикладом такої манери іконопису може бути образ Богородиці 

Печерської зі святими Антонієм і Феодосієм.  

Цілком очевидно, що архітектоніка згаданого образу – це не стільки 

породження народної уяви, скільки образ, який несе глибоко символічний зміст. 

За переказами, первообраз цієї ікони був написаний ще преподобним Алімпієм 

та широко вшановувався на Русі. Однак неабиякого розповсюдження ця ікона 

набула з першої половини ХVІІ ст., коли завдяки діяльності Петра Могили 

(спочатку лаврського архімандрита, а потім митрополита Київського і 

Галицького) починає відроджуватися Києво-Печерська лавра. Вона почала 

поступово повертати собі значення провідного релігійного та культурного 

осередку. Саме в цей період в українському церковному середовищі набувають 

неабиякого поширення ідеї, що були спроможні показати благодатний чернечих 

осередків та підкреслити їх місце у світовій ієрархії. З огляду на це, можемо 

припустити, що Богородиця на цій іконі є символом Церкви, через яку сходить 

Божа Благодать, художньо передана у вигляді сяйва [44, с. 53]. Від Христа, через 

Богородицю воно сходить до сподвижників віри – святих Антонія і Феодосія 

Печерських, які присвятили своє життя розбудові та служінню святої обителі. 

Коричневий колір тла підібраний також невипадково. Колір цей формується 

в результаті змішування жовто-червоного та чорного. Ці барви несли в собі 

глибоко символічний зміст. У християнській культурі червоний – це символ 

Божественної енергії, «вогню, динамізму, життєдайної сили, перемоги, 

мучеництва» [300, с. 139], а жовтий – символ святості, він означає «Божу 
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присутність та є атрибутом Небесного Царства або дій Святого Духа» [300, 

с. 139]. Здавалося б, дещо негативне навантаження їм може надавати затемнення 

чорним кольором [300, с. 139]. Однак це далеко не так. Адже чорний – це колір, 

який потенційно включає в себе всю кольорову гамму. Він символізує сакральну 

сутність Бога. Відповідно, в такому контексті коричневе тло ікони мало не 

тільки відтіняти блиск Божественної енергії, а й символізувати часткове 

розкриття Бога людині та безмежну владу святих у світі земному. 

Підкреслена нами своєрідність кольорового вирішення київських домашніх 

ікон, зокрема, образу Богородиці Печерської зі святими Антонієм і Феодосієм, 

була спрямована на те, аби подвоїти їхнє змістовне навантаження. Нагадаємо, 

що домашні ікони набувають неабиякого поширення саме тоді, коли поступово 

загострюється боротьба між православ’ям і католицизмом, котра поволі 

переходить у ворожнечу. Відповідно, ікона Богородиці Печерської як ніщо інше 

символізувала в очах народу заступництво Богородиці за святу обитель. Ця ідея 

була цілком суголосна й уже згаданій нами ідеї народного світогляду щодо 

своєрідного протиставлення свого й чужого, відтак вона швидко 

трансформувалася в синкретичний оберіг захисту від усього чужого та ворожого 

і на рівні родинного життя.  

Загалом, хоча народна ікона й несла в собі окремі елементи світогляду 

простолюду, однак не була орієнтована виключно на сільське середовище. Вона 

забезпечувала духовні потреби різних верств та класів українського населення. 

Саме це, на думку Василя Отковича, сприяло проникненню в народну ікону 

соціальних і побутових мотивів, перетворюючи народний іконопис на 

своєрідний «вияв національної та соціальної свідомості народу, його вірності 

предківській вірі – православ’ю» [431, с. 11]. 

Раціональне зерно зауважень Отковича особливо чітко проявляється у 

своєрідності одного зі зображень Христа Вседержителя [105, с. 41]. Особливістю 

цієї ікони є темно-синій німб, окреслений тоненьким пунктирним білим 

контуром та синій гіматій Христа, які символізують його Небесне походження 

[300, с. 139]. Ця ідея подвоюється темно-червоним тлом ікони та червоним 
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хітоном. Залучення такої кольорової гами до окремих чітко визначених 

елементів образу, на наш погляд, стало далеко невипадковим. Воно було 

спрямоване підкреслити силу Божественної енергії та любові Христа до людей. 

Підкреслені нами характеристики образу, здавалося б, мало розкривають 

соціальний та національний характер ікони Христа Вседержителя. Однак це 

далеко не так. Адже головною характеристикою цієї ікони, яка набула 

поширення насамперед на Київщині та Чигирині [370], є зелена або блакитна 

сфера, яку Христос міцно притискає до грудей лівою рукою. Саме вона служила 

прообразом «яблука» (або в російській традиції – «держави») – символічної кулі, 

увінчаної хрестом, яка була одним з атрибутів монаршої гідності (інсигній), саме 

вона визначала загальний символічний зміст образу Христа Вседержителя – 

безкінечну силу Небесного Владики у земному житті. Саме завдячуючи вірі у 

Христа, що приходить завдяки чотирьом євангеліям, символічно зображеним 

через чотирьохпелюсткові розетки, Київ мав повернути собі минулу силу й 

славу. Цілком очевидно, що за умов конкуренції католицизму і православ’я, 

котра певний час (з другої половини XVI ст. до першої третини XVII ст.) 

проходила за нерівних для останнього умов, а потім під час Хмельниччини, що 

велася також і під релігійними гаслами, така ідея могла набувати важливого 

консолідуючого змісту. У певному сенсі вона, ризикнемо припустити, 

перетворилася на національну ідею.  

Наведений нами приклад ікони Христа Вседержителя, хоча й підтверджує 

висновки Василя Отковича щодо національного змісту народної ікони, однак, як 

видається, не визначає змісту домашньої ікони в цілому. Адже в житті простого 

українського народу провідне значення відігравали не національні, а соціально-

побутові мотиви. Зважаючи на це, більш популярними були образи Богородиці, 

яку вважали заступницею жінок, жіночих справ. На рівні української еліти 

Богородиця розглядалася як покровителька та заступниця козацтва та усієї 

України. Не менш визнаними були ікони святого Миколая. До нього, як і до 

Богородиці, зверталися при усіх життєвих негараздах. Натомість у виробничому 

циклі важливого значення набували образи святих Іллі, Юрія Змієборця, Петра, 
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Павла, Параскеви, Варвари тощо. У цих домашніх іконах «поетика сільського 

мистецтва» поєднана з християнською символікою, що забезпечувало 

спадковість та живучість попередньої язичницької релігійної традиції. Це 

яскраво засвідчує насамперед слабо модельована індивідуальність ликів святих. 

Вони одночасно відзначалися ясністю і виразністю, які поєднувалися з 

нереалістичністю та площинністю. Ці характеристики, на наш погляд, виникли в 

синкретичному світогляді – тут ікона розглядалася як щось дуже подібне до 

посмертної маски, портрета, який слугував своєрідним відображенням 

внутрішнього стану (характеру) померлого (святого). Причому цей портрет 

виконував не тільки функцію відображення, а й нагадував про життя, діяння й 

муки того, хто був на ньому зображений, та відплату у Царстві Небесному. В 

результаті цих переконань у «народному богослов’ї образу» утвердилася думка, 

що зображення на іконі має відображати не психологічні чи підвладні часові 

фізіологічні характеристики, а внутрішню метафізичну сутність святого, його 

соборно-індивідуальний образ, котрим є лик [335, с. 106–107]. 

Таке переконання було близьким і зрозумілим українському селянству, яке 

тривалий час з великою засторогою ставилося до іконних зображень. Це була 

причина, чому вони далеко не одразу стали органічною частиною української 

оселі [400, с. 57–58]. Значною мірою це було зумовлено сформованою в рамках 

міфологічного світогляду забороною на реалістичні зображення людини. Лише з 

часом, в силу глибокого проникнення християнських ідей у народний світогляд 

та завдяки орнаментованим рушникам, ікони були гармонійно включені в 

семантичний простір української оселі. Однак, на відміну від канонічної 

православної ікони, головна функція домашньої народної ікони полягає не в 

нагадуванні чи спогляданні, а в забезпеченні тісного комунікативно-практичного 

взаємозв’язку зі світом небесним. Успадковуючи функціональне значення 

язичницьких ідолів та оберегову символіку вишитого рушника, домашні ікони та 

зображені на них святі символізували присутність могутнього покровителя в 

домі, що оберігав родину від усіх негараздів і сприяв її добробуту. 
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Тісний зв'язок народної ікони з язичницьким світоглядом виявляється не 

тільки у своєрідності зображення ликів святих, а й особливостях кольорової гами 

домашніх народних ікон та художнього оздоблення образів. Як можемо судити з 

наявних сьогодні в музейних колекціях домашніх ікон, створених у віддалених 

від Києва іконописних осередках, образи часто прикрашали квітами та 

восьмикутними зірками. Відзначимо, що, на відміну від букетів, які зображали 

частіше на тлі ікони, зірки могли бути зображені і на тлі, і на одязі святих. На 

перший погляд може здатися, що їх використовують як прикраси чи орнамент. 

Однак якщо вдатися до більш глибшого аналізу змісту восьмикутної зірки, то 

стає очевидною поспішність цього висновку. Як зауважує Світлана Китова, у 

християнському світогляді, насамперед – у народному, восьмикутна зірка – це 

передусім символ Різдва Христового [267, с. 74]. Останнє у світогляді 

українського селянства, залученому до циклічного колообігу народження і 

смерті, сівби та врожаю могло символізувати і вічне відродження Христа, і вічне 

життя людського роду.  

У той час, як зображення восьмикутних зірок на домашніх іконах Христа 

слугувало символом вічного життя, на образі Богородиці, зокрема – її мафорії, 

вони можуть набувати різні значення. З одного боку, три зірки на мафорії 

Пресвятої Діви – це ілюстрації Богородичного догмату «до Різдва, в Різдві і по 

Різдву діва». З іншого ж, ці зірки є символом святої Трійці, яка здійснила її 

Вознесення та Коронування. Крім того, не варто забувати, що в іконографії 

Богородиці Христос-немовля часто закриває собою одну із зірок, що є символом 

Втілення другої іпостасі Святої Трійці – Бога-Сина [236]. 

Що стосується змісту зірок на образах (на тлі ікони чи на одязі святих) 

інших святих – святого Миколая, великомучениці Варвари тощо, то є всі 

підстави припускати, що вони могли мати теж символічне значення, що й на 

образі Богородиці. Тобто могли символізувати і вічність життя Богородиці, 

Христа чи святих, і восьмий день Творіння. Він символізував Царство Небесне, 

яке одночасно було початком і кінцем історії. Ймовірно, саме в цьому руслі й 

тлумачилися народом зірки, зображені на іконах у красному кутку (покуті) оселі, 
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що виступала священним простором. Його формування, як зазначав Мірча 

Еліаде, тісно пов’язане з «вихідною точкою», «створеним Всесвітом» [205, с. 13, 

18] і починалося з ікони. Мабуть саме тому народження нової родини 

супроводжували парні ікони як символ народження нового «Всесвіту» – родини. 

З ікони починалося й новосілля. Немає також підстав сумніватися, що 

включеним у природний циклічний колообіг вважався не тільки дім, а й сама 

людина та її родина. Їх тлумачили як образ Бога, як відображення Бога у світі, як 

мікрокосм. Це зумовлювало дарування образу новонародженій дитині. 

Восьмикутними на образах були не тільки зірки. Якщо уважно придивитися, 

то пелюсток на уквітчаних образах теж завжди вісім. На наш погляд, такі квіти-

розетки несуть аналогічне зірці значення. Правомірність нашого припущення 

повністю підтверджується здійсненим Світланою Китовою аналізом символіки 

українського вишитого рушника. Розбираючи символічне значення квітів-

розеток, вона звертає увагу, що їх найчастіше зображують самостійно або 

вписаними в коло. Це зумовлено тим, пише Китова, що і в язичництві, і в 

християнстві «коло символізувало вищі сакральні цінності, пов’язані з 

культовим ставленням до неба й землі. Воно було символом нескінченності, 

гармонії, круговерті небесних тіл, часу, земного життя» [267, с. 177]. 

Символіка, сформована ще в ранньому християнстві, була не тільки цілком 

суголосною переконанням українського народу, який на її тлі міг розвивати 

власний символічний ряд. Приміром, Світлана Китова звертає увагу, що 

восьмипелюсткові квіти-розетки формують цілком окрему групу символів. Їхні 

«графічні відтворення у вигляді схилених андріївського і накладеного на нього 

грецького хреста» [267, с. 177] були близькі й зрозумілі і язичникам, і 

християнам. Зокрема, в язичництві хрест, подібний до грецького, широко 

використовувався як солярний знак – символ вічного колообігу життя. На тлі 

цього геометричного образу виникли восьмикутні зірки, котрі, як і грецький 

хрест у християнстві, згодом, як зазначає Китова, стали «монограмами Христа, 

символізували весь сакральний світ, в якому місце перетину спиць вважалося 
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сакральним центром. Навколо нього здійснювався рух всього живого як у 

просторовому (зодіак), так і в часовому (цикли часу) аспектах» [267, с. 177]. 

Поряд з восьмикутними зірками та восьмипелюстковими розетками для 

оздоблення народних ікон широко використовували й язичницьку символіку. 

Передусім привертає увагу велика кількість меандрів – символу безкінечності. В 

українській вишивці меандри часто використовували не як самостійний 

орнамент, а в сукупності з крапкою [Див.: 105; 85]. У такому випадку, пише 

Світлана Китова, вони могли мати подвійне значення. З одного боку, писані 

жовтим кольором меандри з крапками, починаючи з найдавніших часів, були 

символом засіяного поля. Згодом цей орнамент отримав більш абстрактне 

значення й почав символізувати найбажаніше у житті, яким у християнстві було 

спасіння й Царство Небесне. З іншого боку, простота такого тлумачення була 

дуже поверховою. Бо якщо в одних випадках для прикраси використовували 

меандри, то в іншому образі їх могли заміняти спіралями. Їх тлумачення було 

більш складним і неоднозначним: спочатку вони позначали нитку життя чи долі 

або вир життєвих подій, оскільки дуже нагадували вир води чи снігову заметіль. 

Найбільш цікавим у контексті нашого дослідження є припущення Китової, що 

меандри та спіралі насамперед символізували вічний біг часу та перехід від 

одного світу (земного) до світу (небесного) [267, с. 64].  

Демонстроване Світланою Китовою семантичне навантаження меандрів та 

спіралей дає підстави припускати, що образи, прикрашені ними, спрямовані 

наголосити на тісному зв'язку святих із земним світом. Вони були однією з 

головних підстав для утвердження комунікативно-дійового відношення 

українського народу до ікони та зображених на ній святих. Останні розумілися 

як такі, що знаходяться на межі між світом небесним та земним, а тому мають 

можливість визначати особливості земного життя. Крім того, спираючись на 

роботи етнографа і письменниці Докії Гуменної, можемо припустити, що спіралі 

слугували засобом для нагадування про складний шлях людини до Храму 

Небесного й про той життєвий вир, куди потрапляє людина на цьому шляху. 

Адже саме у спіралі, на думку дослідниці, «зашифровано той самий міф, що 
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володів умами в палеоліті й так майстерно оформлений у мізинському 

геометричному орнаменті. Це ж той самий міф про перехід із одного світу у 

другий і про важку кручену дорогу – лабіринт, що нею йшли палеолітичні люди 

до захованого в надрах землі святилища-храму» [181, с. 90–92]. 

У той час, як одна частина народного орнаменту слугувала засобом 

утвердження комунікативно-діяльного ставлення українського народу до ікони, 

інша була спрямована показати єдність внутрішнього (оселі) та зовнішнього 

(щодо оселі, в ширшому сенсі – дому) простору. Провідне значення тут 

належить вазонам та букетам, які використовували в оздобленні не тільки 

рушників, а й образів. Орнамент «вазон», на думку Світлани Китової, виникає 

тоді, коли в народному світогляді починає пропадати цікавість до коріння
7
. На 

наш погляд, таке припущення є дещо поспішним. Як свідчать розписи 

українських хат, «вазони» були чи не найголовнішим орнаментом оздоблення 

печі. Показово, що печі поряд з божником відводилося ключове значення в 

сакральному просторі дому. Вона символізувала «домашнє вогнище», центр, а 

відтак і «висхідну точку світобудови» (М. Еліаде). Таким чином, на нашу думку, 

поширення «вазонів» в оздобленні української хати чи образу пов’язане не так із 

втратою цікавості до свого коріння, як з ідеєю про те, що дім і родинне вогнище 

виступають основою, «вихідною точкою» світобудови. 

Натомість букети та гілки дерев, зображені на домашніх іконах Київщини та 

всієї Наддніпрянщини, можуть мати кілька значень. По-перше, їх зображення 

ймовірно було перейняте з давньої традиції язичницьких поховань. Відомо, що 

смерть у язичництві не розглядалася як щось вкрай негативне, адже за нею 

завжди йшло відродження життя. Це уявлення формувалося на тлі переконання, 

що мертве зерно, кинуте у осінню землю, навесні знову проростало [596, с. 24–

25]. Саме тому, на думку Світлани Китової, домовини, де у звичайних пічних 

горщиках зберігався прах покійників, стояли «вздовж хрещатих доріг України 

ще на початку нашого тисячоліття в оточенні трав, кущів та дерев, заселених у 

людській уяві людиноподібними духами» [267, с. 106]. З приходом християнства 

                                                 
7
 Нагадаємо, що вазон, як різновид Світового Дерева, був символом спочатку Роду, а згодом і Богородиці. 
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хрести, в тому числі й ті, що знаходилися на цвинтарі, уквітчували букетами та 

вінками. Квіти та уквітчані гілки розглядалися як частина «дерева життя», а в 

християнстві символізували вже не тільки відродження природи, а й воскреслого 

Христа – запоруки спасіння та життя вічного. 

Букети можуть також розглядатися і як символ Богородиці. За словами 

Григорія Палами, «Діва-Мати є єдиною, як би кордоном між створеним і 

нествореним (Божественним) єством; і Її, як вмістилище Невмістимого, будуть 

знати ті, хто знає Бога і оспівувати Її після Бога будуть ті, хто оспівує Бога. Вона 

є основа тих, хто до Неї і предстательниця тих, хто після Неї, і Заступниця вічна. 

Вона – основа пророків, основа Апостолів, Затвердження Мучеників, Фундамент 

Вчителів. Вона – Слава сущих на землі, Радість сущих на небі, Прикраса всього 

створення. Вона – Початок і Джерело та Корінь, підготовлений для нас на 

небесах, надія, яку ми всі отримуємо за молитвами Її про нас, во славу 

Народженого перед віками від Отця, і в останні часи втілився від Неї – Ісуса 

Христа Господа нашого» [437]. Іншими словами, Богородиця – це заступниця 

роду людського перед Богом, вона запорука його вічного життя, яке 

символізують усі види букетів. 

Не можна ігнорувати й того, що ікони зображували Христа, Богородицю, 

пророків та святих не в земному світі, але й не в світі небесному. Вони завжди 

розглядалися українським народом як своєрідні вікна у інший, райський світ. У 

народній свідомості ікони, як і вікна, виступали своєрідною межею між світлом і 

темрявою, життям земним та небесним (райським) тощо. Тому ікони, так само як 

і вікна, хоча й були невід’ємною частиною будівлі, завжди існували самостійно, 

в оточенні квітів, листя-латаття тощо. На наш погляд, в язичництві цей орнамент 

не стільки мав естетичну функцію, скільки ніс глибоке символічне значення 

єдності світобудови, в тому числі й внутрішнього простору. За аналогією до 

вікон вибудовувався й зміст народної ікони: з одного боку, вона була цілком 

самостійним елементом життєвого простору, з іншого – ікони ніколи в 

українській оселі не існували цілком самостійно, їх завжди прикрашали 

вишитими рушниками, освяченими на Трійцю чи Спаса букетами квітів, маку та 
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трав. Крім того, тут завжди знаходився шматок воску для поховальної свічки – 

вона мала вказувати дорогу людині у потойбічному світі. 

Підкреслений синкретичний зв'язок народної домашньої ікони з 

попередньою світоглядною традицією входить у суперечність з висновками 

Василя Отковича про те, що народна ікона зберігала «вірність православ’ю». На 

наш погляд, народна домашня ікона, як жоден інших культурний феномен, 

«зберігала вірність предківській вірі» (І. Огієнко). Питання тут тільки в тому, 

наскільки правомірним буде цю віру назвати православ’ям. У народній іконі так 

багато елементів попередньої язичницької традиції, що є всі підстави 

стверджувати, що домашні народні образи знаходяться на межі еволюції віри 

українського народу від язичництва до православ’я. 

Крім того, в ході аналізу своєрідності народного іконопису Київщини 

привертає увагу той факт, що тут, так само як і на всій Наддніпрянщині, домашні 

ікони відзначалися неабиякою стилістичною різноманітністю. Приміром, часто 

зустрічаються ікони, позначені високим рівнем наївності та багато прикрашені 

рослинними орнаментами. Такі ікони, на наш погляд, частіше за все писали 

народні іконописці-самоуки, які зазвичай проживали у віддалених від міський 

центрів поселеннях, працювали самостійно, орієнтуючись переважно на 

естетичні смаки та обрядові потреби найближчого оточення. Були випадки, коли 

такі митці працювали й у містах, однак, зважаючи на те, що їхні ікони суттєво 

відрізнялися від «імітаційних» (О. Найден) образів, які писалися в ремісничих 

осередках, вони, ймовірно, були орієнтовані на найбідніші верстви населення.  

Більш поширеними порівняно з наївними народними домашніми іконами 

Київщини були домашні ікони, які були надзвичайно наближені до професійного 

іконопису. Через це вони були позбавлені елементів декоративності – букетів, 

зірок тощо; мали чітко модельовані, об’ємні та наближені до рис місцевого 

населення лики святих. Це значною мірою споріднювало ці ікони з церковним 

живописом. Такі народні домашні ікони, ймовірно, виникали частіше в 

ремісничих іконописних осередках. Їх своєрідність виявлялася в тому, що вони 

поєднували в собі мистецькі засоби та світоглядні інтенції орієнтованого на 
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церковний іконопис майстра (або майстрів) із духовними запитами простого 

народу, для потреб якого і створювалися ці ікони. 

Загалом, домашні ікони Київщини, писані народними майстрами-

самоуками, були достатньо самобутнім художнім феноменом із виразно 

представленими регіональними характеристиками. Всі вони характеризувалися 

невеликим розмірами (приблизно у пів-ліктя) та мали, як ми вже згадували, 

коричневе тло. Особливу ж увагу привертають непритаманні жодному іншому 

регіону України темні, темно-сині, майже чорні та темно-зелені німби святих, 

обведені білою пунктирною лінією. Попри теплий, однак дещо похмурий 

колорит домашніх ікон Київщини, все ж немає підстав говорити про їх суворість, 

чи «чорноту» (О. Грищенко). Навпаки, образи святих на київських домашніх 

іконах відзначаються певною грайливістю, яка досягається за рахунок лукавих 

очей святих та легкої приємної усмішки. Не можна оминути увагою і 

своєрідність художньої манери – площинності та притаманної народному 

іконопису графічності, якої київські майстри-самоуки досягали без використання 

чорної пунктирної лінії. Використовувалася вона переважно для окреслення 

контуру очей святого, що в єдності з іншими, притаманними київським 

домашнім іконам характеристиками, робило їх унікальним феноменом 

народного іконопису. 
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4.3. Розвиток народного іконопису на Правобережній Україні 

 

4.3.1. Становлення народного іконопису на теренах Волині 

 

Говорячи про своєрідність та особливості становлення волинського 

народного іконопису в цілому та домашньої ікони зокрема, не можна оминути 

увагою особливості історичного становлення цього етнографічного регіону та 

своєрідність його географічного розташування. Такий підхід зумовлений 

задекларованими нами теоретико-методологічними висновками українського 

філософа Миколи Шлемкевича, зокрема його твердженням щодо впливу 

географічного середовища на становлення психологічної своєрідності населення. 

Справді, коли ми дивимося на Волинь, то перше, що привертає увагу, – це 

територія розташування краю: північно-західна частина України, значну частину 

якої займає зона мішаних лісів, і лише третину цієї території займає лісостепова 

зона. Цілком очевидно, що лісиста місцевість виступала одним із головних 

чинників формування відчуття затишку та спокою, які втілювалися в 

рівномірності та гармонійності життя населення. 

Важливе значення для формування психологічної своєрідності населення 

краю, на наш погляд, відігравали й космологічні уявлення слов’ян. Як 

зазначалося в першому розділі роботи, захід у свідомості слов’янського 

населення асоціювався зі сном, що в єдності з особливостями навколишнього 

середовища зумовлював украй консервативний спосіб життя місцевого 

населення. На користь нашого припущення слугує насамперед збереження до 

наших днів етноніма «волиняни». Вперше він згадується в «Повісті минулих літ» 

Нестора [350]. Показово, що, на відміну від носіїв етнонімів «дуліби» та 

«бужани», які також проживали на теренах так званої «історичної Волині» 

(сучасні Волинська і Рівненська області, західна Житомирщина, північ 

Тернопільської і Хмельницької областей, а також південь білоруського Берестя і 

схід Люблінського воєводства в Польщі), носії етноніма «волиняни» не тільки 

зберегли історичну самоназву, але й сформували самобутній культурний простір. 



334 

 

 

Хоч він і був зосереджений на межі західного (католицького) та східного 

(православного) релігійних світів, однак не входив до жодного з них. На користь 

нашого припущення слугують зауваження одного з найвидатніших учнів 

Володимира Антоновича – українського діаспорного історика Павла Грицака, 

який, розкриваючи історичні колізії розвитку волинських земель, звертає увагу 

на відсутність письмових свідчень про заведення християнства на цій території. 

Разом з тим дослідник зауважує, що християнство «саме тут скорше, ніж в інших 

українських землях, могло бути східного обряду, і сюди, радше, ніж куди 

інакше, могли прийти учні св. Кирила й Методія (Ковалевський, Кох, Дворнік). 

Але чи християнство прийшло сюди рівночасно з рештою українських земель, 

чи скорше, очевидним є, що заведення християнства в східному обряді, зі 

слов’янською богослужбовою мовою, для жодної частини українських земель не 

мало такого значення, як для Західної України» [170, с. 20]. 

Зауваження Грицака є вкрай важливими, особливо коли йдеться про 

особливості середньовічної ідентифікації населення. Так, дослідник підкреслює, 

що заведення християнства східного зразка з притаманним йому слов’янським 

богослужінням, було важливим чинником етнодемаркації тогочасного населення 

[170, с. 20]. На жаль, позірна справедливість цих висновків знаходить 

заперечення з боку Михайла Грушевського, що в Давній Русі «в тій сфері, яку ми 

тепер розуміємо як почуття національне, різницю робила передусім політична 

приналежність – особливо на границі західній, там, де стикала ся Русь і Польща. 

Новоприйнята і не одомашнена вповні релігія довго не становила для 

суспільності, для народу того, що ми називаємо національною прикметою, і 

католик для православного Українця передусім був тільки “християнин”… Але в 

Західній Україні вже тоді дає себе чути різко протиставлення Руси й Польщі як 

двох держав-суперників, традиційних політичних ворогів, а пізніше сей 

політичний антагонізм загострюється ще різницею релігійною і 

культурною» [178, с. 16]. Загалом погоджується з висновками визначного 

історика й Сергій Плохій, одночасно уточнюючи, що «кордон, який відділяв 

Русь від поляків, не перекреслював відчуття певної спорідненості між ними. У 
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деяких документах, як-от у списку етнічних груп, що їх Данило запросив 

оселитись у новій столиці Холмі, поляки не фігурують навіть у категорії 

“іноплемінців”» [454, с. 69]. А тому, продовжує дослідник, сьогодні надзвичайно 

важко визначити, чи це була традиція розглядати поляків як родичів-слов’ян, 

започаткована ще «Повістю минулих літ», чи тогочасне українське населення 

настільки добре розуміло польську мову і культуру, що не вважали поляків 

іншими [454, с. 69]. 

Розкриваючи значення католицизму в житті галицько-волинського 

населення, П. Грицак поряд із вказаним звертає увагу й на те, що літописець 

згадує Папу Інокентія ІV в надзвичайно приязному тоні. «Інокентій кидав 

анатему на тих; що ображали грецьку православну віру і хотів скликати собор 

про правдиву віру і об’єднання Церков» [170, с. 106]. Як видно з наведеного 

дослідником уривка, Папа Римський в очах тогочасного волинського населення 

стояв над церковними суперечками, тому воно й не бачило нічого неприродного 

в унії, церковному об’єднанні та прозахідній орієнтації. Наше припущення 

повністю суголосне й зауваженням Сергія Плохія, що галицько-волинські еліти 

не одразу стали частиною києворуського світу, але сприймали себе та 

сприймалися іншими як «свої “інші”». Кардинальні зміни в геополітичній 

орієнтації та самоідентифікації волинської еліти відбулися лише після 

монгольської навали й руйнування Києва. З того часу і протягом другої 

половини та кінця ХІІІ ст. політичні амбіції активних верств населення «своїх 

“інших”» спрямовуються на утримання влади та розбудову власної отчини, яка, 

успадковуючи владу та політичну традицію від Києва, починає йменуватися 

«Руською землею» [454, с. 73]. 

Зауваги С. Плохія видаються, однак, дещо перебільшеними, та й стосуються 

вони переважно галицьких еліт. Наявні сьогодні історичні відомості щодо 

історичного розвитку Волині промовляють на користь того, що від початку 

ХІІ ст. вона, завдяки політичним амбіціям деяких Мономаховичів, начебто 

«відмовляється» від власної історії, у підсумку чого інтереси, політика та життя 

привілейованих верств краю спрямовуються виключно на Київ, як духовну 
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метрополію. Саме це великою мірою зумовило кардинальні відмінності, 

сформовані в мистецтві Волині та Галичини, землі яких були об’єднані 

механічним шляхом, що мало сприяло формуванню культурної гомогенності. Ця 

тенденція спочатку, однак, не поширювалася на іконопис, у якому виразно 

проглядався вплив київської іконописної школи [544, с. 37]. 

Тісний зв'язок іконописної традиції Галицько-Волинської держави 

домонгольського періоду з київською іконописною школою значною мірою був 

зумовлений чітким культурним домінуванням у ній Волині, орієнтованої на 

Київ. На користь цього говорить територіальне положення князівства. Волинь, 

зауважує Павло Грицак, «взагалі не знала загрози з півдня, а з заходу сусідувала 

лиш з провінційними польськими осередками» [170, с. 22]. Проте загальна 

прокиївська орієнтація, на думку Володимира Овсійчука, не супроводжувалася 

повним запозиченням чи копіюванням якихось зразків київського малярства. 

Навпаки, волинські іконописці відтворювали в іконі власні морально-естетичні 

ідеали та, як стверджує Овсійчук, народні мотиви [416, с. 112]. Таким чином, 

волинська ікона, в цілому зберігаючи візантійське художнє тло, отримує нове 

звучання – передусім завдяки своєрідності кольорової гами. Волинські образи 

відзначалися сухуватою манерою виконання, зразковою витонченістю контура, 

тональною пригаслістю, гармонією неяскравих кольорів, світлоносно 

узгоджених із золотим тлом. «І якщо стриманій м'якості живопису нелегко 

знайти відповідність у тогочасному малярстві*, – підкреслює В. Овсійчук, – то, 

все ж, ліризм, присутня в образах абстрагуюча ідеальність, характерна для ікон 

Київської Русі, набутий з київського середовища інтелектуалізм, виняткова 

зразковість форми разом із відміченим розумінням кольорової гармонії, як 

виразом внутрішньої зосередженості та одухотвореності – усе це притаманне 

основі, на якій розвивався волинський живопис. І спостережені тут настирливі 

прагнення зберегти класичну чистоту візантійських праобразів, як і ідеальну 

зразковість виконання, стали для Волині характерними рисами» [416, с. 116]. 

У цілому, погоджуючись із висновками авторитетного мистецтвознавця, все 

ж не можна залишити поза увагою твердження Володимира Александровича, що 
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«поодинокі збережені приклади на тлі широкого контексту релігійної культури 

українського Середньовіччя, показують привнесений, взірцевий візантійський 

елемент, притому, що виявляється сталою особливістю мистецького життя 

Волині – незмінно елітарного походження, найважливішою зовнішньою 

складовою мистецького синтезу середньовічної доби місцевої релігійної 

мистецької культури» [396, с. 44]. Водночас історик підкреслює, що, за винятком 

Холмської Богородиці, волинські ікони не старіші від ХVІ ст. і, що важливо, 

відзначаються вимовним прагненням на відтворення найстаріших зразків [396, 

с. 44]. Інакше кажучи, йдеться про те, що розвиток професійних іконописних 

осередків Волині відбувався під впливом православної церкви в цілому та таких 

подвижників української культури, як князі Острозькі, Корецькі, Чорторийські, 

Збаразькі тощо. Довгий час вони розглядали себе як протектори простого люду 

та зосередженої навколо православної церкви української культури, відтак їхня 

діяльність була спрямована на збереження православної церкви в цілому та 

іконопису зокрема. Завдяки їм серед волинян надовго утвердилася думка, що 

найкращі ікони – це ті, які в буквальному тлумаченні можуть розглядатися як 

«копія копії», оскільки Христос, Богородиця, святі мученики та подвижники віри 

Христової несли в собі образ, що був відображенням Первообразу [658; 314]. В 

такому тлумаченні орієнтована на відображення первообразу ікона розглядалася 

просто як копія. 

Світоглядний розрив з візантійською іконописною традицією, на думку 

В. Александровича, намітився після того, як Візантійська імперія припинила 

існування (1453 р.). Ця подія хронологічно межувала з відновленням Київської 

митрополії (1458 р.). В сумі це призвело до переорієнтації професійного 

волинського іконопису та формування національної духовної традиції наступної 

епохи [396, с. 45]. Вона характеризувалася, відзначалася не тільки мистецькою 

своєрідністю волинських ікон з їхньою чіткою спрямованістю на традиційний 

іконопис, але й формуванням національної своєрідності іконного ансамблю 

церкви, переосмисленням окремих сюжетів іконних композицій тощо. 

Характерними прикладами в цьому сенсі можуть стати впровадження до 
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намісного ряду іконостасу ікон «Спаса у славі», образів святого Георгія 

тощо [396, с. 45]. 

У дусі всіх згаданих факторів розвивався і щойно сформований на той 

момент народний іконопис. Як доводять наявні на сьогодні зразки волинської 

народної ікони, вона хоча й мала окремі ознаки наївності, все ж була повністю 

спрямована на відтворення сформованого в межах канонічного іконопису 

первообразу. Ймовірно, така стилістична своєрідність зумовлювалася 

авторством тогочасних народних ікон – провідна роль у виготовленні народних 

ікон Волині довгий час належала сільським священикам. Таким чином, у ранніх 

народних іконах цього краю виразно представлена притаманна візантійському 

іконопису площинність, монументальність та чіткість композиції, яка 

супроводжувалася спробами відтворення зворотної перспективи та 

використанням кольорової гами теплих тонів. Домінуючими кольорами 

поширених у ХVІ ст. іконографічних сюжетів («Христос у славі», «Зішестя 

Святого Духа на апостолів», Розп’яття, Богородиця Одигитрія, Деісус тощо) 

були червоний (він символізував сяйво Божественного вогню) та зелений 

(символ вічного життя та перемоги над смертю) [543, с. 108]. Подекуди 

зустрічаються жовтий (символ святості) та фіолетовий.  

Фіолетовий колір давні майстри отримували завдяки змішуванню червоного 

та синього і використовували його тільки для зображення хітона Христа, 

оскільки це була найближча до тіла частина одягу. Фіолетовий хітон – це символ 

тілесних мук і страждань Спасителя [396, с. 52]. В Євангелії від Матвія 

повідомляється, що перед стратою вояки, «роздягнувши Його, багряницю наділи 

на Нього. І, сплівши з тернини вінка, поклали Йому на голову, а тростину в 

правицю Його. І, навколішки падаючи перед Ним, сміялися з Нього й казали: 

Радій, Царю Юдейський! І, плювавши на Нього, хапали тростину, та й по голові 

Його били…» (Від Матвія 27:28-29). Таким чином, фіолетовий колір, який 

вважався довгий час кольором імператорів, отримав дещо амбівалентне 

значення. Нагадуючи людям про Страсті Христові, він разом з тим виступав 

«символом царської гідності втіленого Бога – Ісуса Христа» [543, с. 106]. 
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Натомість у зображенні Богоматері фіолетовим зазвичай був мафорій. Така зміна 

кольорової гами в зображенні Богородиці, зазначає Дмитро Степовик, була 

зумовлена тим, що «вона, будучи земною людиною, народивши втіленого Бога-

Сина Ісуса Христа, здобула Божественну похвалу від Пресвятої Трійці як 

Цариця Небесна» [543, с. 106]. 

Загалом, підкреслюючи домінування візантійського іконописного стилю в 

період зародження волинського іконопису, не можна ігнорувати й окремих 

елементів, запозичених із західноєвропейського мистецтва. Промовистою в 

даному випадку може бути не тільки символіка м’якого колориту, що 

супроводжувався послабленням площинності іконописного образу. Важила 

також своєрідність архітектоніки ікони, яка в цей час не мала спрямованості на 

народне життя, а розкривала особливості християнського віровчення. При цьому 

робився виразний акцент на винятковому значенні Богородиці, візуальний образ 

якої органічно передавався узвичаєними для візантійського стилю художніми 

засобами [Див.: 87]. 

Традиційне для всього культурного простору колишньої Давньої Русі 

вшанування Богородиці на теренах Волині отримало не тільки самобутній зміст, 

але й притаманний західноєвропейському мистецтву художній вияв. Приміром, 

образи Богородиці часто зустрічаються не тільки на молільних іконах, але й у 

сюжетах багатофігурних ікон на зразок «Зішестя Святого Духа на апостолів». На 

думку Володимира Александровича, ця ікона є типовим зразком властивого 

волинській іконі синтезу східнохристиянського (ярусне розміщення апостолів) 

іконопису та західного середньовічного (завдяки присутності Богородиці) 

церковного живопису [396, с. 62]. У цілому погоджуючись із дослідником, все ж 

хотілося б наголосити, що окреслена архітектоніка ікони суголосна не тільки 

західноєвропейському церковному мистецтву, але й давнім дохристиянським 

віруванням. Вони, постаючи невід’ємною частиною народного фольклору, 

поступово проникали в християнський світогляд та визначали його регіональну 

своєрідність. Цьому також значно сприяли, по-перше, географічні умови краю, 
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по-друге – мистецька орієнтація на Київ як митрополію, а по-третє – особливості 

сформованого в архаїчні часи світогляду. 

З огляду на сказане, доходимо висновку, що волинську народну ікону 

ХVІ ст. є всі підстави вважати імітаційною. В ній немає притаманних іншим 

українським регіонам елементів традиційної язичницької символіки. Візуально 

не спостерігається також змістове або функціональне наповнення образу 

елементами, пов’язаними з особливостями народної обрядової практики. 

Єдиним, що відрізняє ці ікони від зразків професійного мистецтва – це чітко 

виражений чорний контур, за допомогою якого моделювалися площинно 

зображені обличчя святих та окремі деталі їхнього одягу. 

Імітаційний характер ранніх волинських ікон, на наш погляд, був 

зумовлений кількома чинниками. По-перше, на теренах Волині найдовше 

зберігався сформований у києворуський період соціальний устрій, а тому тут на 

тривалий час утвердився князівський протекторат над православною культурою. 

По-друге, до нашого часу не збереглося свідчень, наскільки глибоко у свідомість 

простого волинського населення проникла православна традиція та чи проникла 

у вказаний період ікона в сакральний простір українського дому. Зважаючи ж на 

зауваження Михайла Грушевського щодо своєрідності проникнення саме на 

західноукраїнських землях християнства та православної обрядовості в життєвий 

світ і практику простого населення, логічно стверджувати, що на Волині так 

само, як і в інших українських регіонах, ікона тільки починала проникати в 

сакральний світ дому. Відповідно, ті зразки народної ікони цього періоду, що 

дійшли до нашого часу, були орієнтовані насамперед на оздоблення церков та 

монастирів, збіднілі громади яких, у силу посилення позицій католицизму та 

частково пов’язаної з цим кризи православ’я, не мали можливості замовляти 

образи у професійних майстрів. «Де б нині, – писав Василь Суразький 

(Острозький), – в нас знайти ізографів, тобто іконописців, що мистецьки і з 

благоговінням страху Господнього по первообразу образи пишуть і ними храми 

святі молитвені прикрашають? Де визначні книгописці? Де наглядачі і економи в 

єпископіях, що зберігають церковне багатство і розбудовують маєтності по 
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правилам святих апостолів, жебракам допомагаючи? І інші ликі благоліпія 

святих зборних храмів – де в нас знайдеш? Все це є наслідки пастирів, що 

розорилися» [Цит.: 498, с. 932]. 

Зауваження Василя Суразького щодо відсутності майстерних іконописців на 

теренах Волині, на наш погляд, були дещо перебільшеними. Коли йдеться про 

волинський іконопис ХVІ ст. і навіть початку ХVІІ ст., є всі підстави говорити, 

що він відзначався високим рівнем притаманного догматичному богослов’ю та 

канонічному іконопису консерватизму й орієнтувався насамперед на іконописні 

зразки візантійського та київського іконописного осередку. Частіше за все 

майстри зосереджувалися не стільки на написанні нового образу, скільки на 

якомога точнішому відтворенні вже наявних взірців. Ця особливість стосувалася 

як професійної ікони, так і щойно сформованої традиції народного іконопису. 

Скоріше за все, Василя Суразького хвилювала не стільки відсутність 

«іконописців, що мистецьки і з благоговінням образи пишуть», скільки 

тенденція тогочасного іконопису на зближення із західноєвропейським 

художнім мистецтвом та гуманістичним світоглядом. Цей процес, за патетичним 

висловом Суразького, призвів до того, що замість «майстерних благоговійних 

іконописців – сидні, тебенники та кощуни, які замість благоговійності – зі 

сміхом і поругою в святих храмах образи потвор, блудниць та інші неподобства, 

на спокусу багатьом неутвердженим і слабоумним творять» [Цит.: 498, с. 933]. 

Натомість, на наш погляд, саме внаслідок цих змін, що відбувалися в той час в 

іконописі, українських іконописців починають запрошувати для розпису храмів 

у Польщі, відкриваючи тим самим їм можливість для повноцінного знайомства зі 

здобутками та естетичними ідеалами західноєвропейського мистецтва, що 

поступово починають проникати й в іконопис [522, с. 104]. 

Зміни, які у ХVІ ст. тільки почали намічатися у волинському іконописі, вже 

з початком ХVІІ ст. набули повномасштабного розмаху, поширилися і на 

професійну, і на народну ікону. Цього разу вони були зумовлені новим витком 

окатоличення волинської провідної верстви, яка дедалі частіше пов’язує свої 

політичні амбіції з польським культурним та політичним середовищем і, як 
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наслідок, полонізується. Той же український магнат, як відзначає Михайло 

Грушевський, «що опікувався православною церквою, ледве чи був свобідний 

від почуття, що він з свого суспільного становища знижається до неї: робить їй 

ласку, коли вдержиться сеї пониженої, малокультурної релігії й прикрашає своїм 

іменем і фірмою сю релігію низших верств, народних мас. І так дивилися на себе 

не тільки самі репрезентанти сих панських кругів, а такими ж очима гляділи на 

них і репрезентанти церкви, її вищої ієрархії – се пробивається досить виразно в 

кореспонденції владиків, а навіть і митрополитів з ріжними українськими 

магнатами. Церква призвичаєна за староруських часів до ролі офіціальної й 

державної, до правительственної помочи й опіки, не вміла знайтися в новім 

положенню, не вміла знайти собі точку опертя в громадянстві й організувати 

його навколо себе і прикро відчувала свою безсильність і безвартність в сучаснім 

житті» [178, с. 24–25]. Відтак литовсько-руська магнатська верхівка дедалі 

більше орієнтувалася на католицтво та польську культуру, залишаючи 

простонароддя у вирі власного переосмислення православних догматів. 

Важливе значення у процесі знайомства із західноєвропейською культурою, 

мистецтвом та освітою відіграли братства, які, на думку ортодоксальних 

православних діячів, «з чужого джерела п’ють смертоносний яд західної схизми, 

напившись до смутно-темних римлян схиляються» [Цит.: 154, с. 290]. Критика 

діяльності братського руху православним духовенством була зумовлена не 

тільки політичними суперечками та амбіціями останніх, але й мала об’єктивне 

підґрунтя. Бо, намагаючись відродити православну церкву і культуру, братчики 

приділяли значну увагу вивченню латини та західноєвропейської філософії. 

Вони вважали, що головною причиною вивчення латинської науки є прагнення, 

«щоб нашої Русі не називали глупою Руссю. Поїде бідолаха русин на трибунал, 

на сейм, на міський або земській суд і без латини платить вино; ні судді, ні 

стряпчого, ні розуму, ні посла, а тільки дивиться, як ворона, витаращивши очі, то 

на одного, то на іншого. Не потрібно нас заганяти до греки; ми і самі 

намагаємося і постараємося про неї при латині; Бог дасть – грека буде ad 

Chorum, а латина ad Forum» [Цит.: 562, с. 93]. 
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Незважаючи на важливу роль братської діяльності, зокрема луцького 

Хрестовоздвиженського братства, в процесі залучення до православної культури 

Волині панівних тенденцій західноєвропейського світогляду, науки, освіти та 

мистецтва, все ж головну роль у цьому процесі відіграло гостро критиковане 

тогочасною православною церквою уніатство. Його утвердження, на думку 

Михайла Грушевського, значною мірою було зумовлене політичним 

протистоянням братств та православного духовенства. Однак у світоглядному 

відношенні ці два українські рухи мало різнилися, що особливо чітко проявилося 

у ставленні до західноєвропейської освіти та мистецтва. Це вкрай обурювало 

православний клір. Так, автор «Апокрисиса», висвітлюючи привезення луцьким 

єпископом-уніатом Кирилом Терлецьким ренесансних гравюр, пише: «книги 

постидні, фігурки прикрашені вшитими наповнювачами, споглядання яких 

безбожними очима нарядну пожадливість, притаманну їм, в собі примножує. Але 

мало того, маючи же сам, погляди на них як розкіш утіхи покладаючи, а також і 

тим чемним матронам під час них показувати не соромився» [Цит.: 498, с. 1759–

1760]. 

Докорінна зміна у ставленні до латинізованої культури зумовлювала й зміни 

у ставленні до західноєвропейського мистецтва. У релігійному світогляді, 

насамперед греко-католицького духовенства, починають обґрунтовуватися нові 

естетичні принципи. Найбільш показового вияву вони набувають у роботі 

відомого церковного діяча Кирила Транквіліона-Ставровецького «Зерцало 

богослов’я». Його автор, пропонуючи загальний образ світу як Божого творіння 

у його видимих (природних) і невидимих (духовних) зв’язках [306, с. 288], 

обґрунтовує думку, що «видимий світ та природа були створені Богом для 

людини з метою прославлення нею свого Творця» [423]. Нове розуміння 

природи, яка в межах такого підходу була повністю позбавлена гріховності, 

відкривало шлях до звеличення природної краси та формування нових 

естетичних ідеалів. 

Важливе значення для утвердження західноєвропейських естетичних ідеалів 

відіграли й отці-василіани, які упродовж XVII – першої половини XVIII ст. 
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заснували дев’ять училищ на Волині, а приходські школи були практично при 

кожному василіанському монастирі. У них працювали кваліфіковані вчителі-

іноземці, викладалися грецька, єврейська, французька, німецька, італійська, 

англійська мови. У підсумку чого значна частина правобережних православних 

священиків отримували освіту саме в духовних училищах єзуїтів і василіан [548, 

с. 105]. Безумовно, це сприяло утвердженню й поширенню західноєвропейського 

світогляду з притаманною йому орієнтацією на відображення не тільки 

внутрішньої, але й зовнішньої краси.  

Таким чином, від середини ХVІІІ ст. волинський професійний та народний 

іконопис характеризуються стилістичною різноманітністю, яка зазвичай 

зумовлювалася відмінностями світоглядних орієнтацій. Так, тут можна зустріти 

узвичаєні в цьому регіоні імітаційні ікони, орієнтовані на традиції візантійського 

іконопису. Однак частіше зустрічаються образи барокового типу – лики святих 

реалістичні та наближені до рис місцевого населення, відсутня зворотна 

перспектива, одяг святих пишеться в теплих тонах та багато прикрашений 

візерунками.  

Обґрунтовуючи важливе значення західноєвропейського мистецтва в 

процесі становлення своєрідності волинського іконопису загалом та, відповідно, 

волинського народного іконопису, не можна оминути увагою своєрідність 

прояву тут елементів бароко. На відміну від інших українських регіонів, 

світлотіньові контрасти хоча й притаманні волинській іконі, все ж набувають тут 

етнографічної своєрідності. Це виявляється в надзвичайно теплому кольоровому 

рішенні, з виразним домінуванням червоного, блакитного, зеленого кольорів, що 

створює гармонійність та спокій. Лики світлі і гармонійні, очі надзвичайно 

виразні, погляд відзначається внутрішньою зосередженістю та спрямований у 

вічність.  

Не можна оминути увагою і своєрідність зображення облич святих у 

волинській іконі. Попри вплив західноєвропейського мистецтва, вони зберігають 

притаманну візантійській іконописній традиції продовгуватість. У такий спосіб 

іконописці прагнули показати трансцендентний характер святого, який 
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знаходився у «світі горньому». Разом з тим на Волині часто зустрічаються ікони 

із вкрай реалістичними ликами святих та пейзажним фоном. Ця особливість 

волинського іконопису отримала неабияке поширення серед орієнтованого на 

смаки простолюду народного іконопису. У свідомості простого люду вона 

формувала відчуття близькості святого до людини та її проблем. 

У цілому, характеризуючи особливості волинського народного іконопису, є 

всі підстави погодитися з Дмитром Степовиком, що «ікономалювання тут було 

розпорошене по монастирях і, як по всій Україні, тут працювало багато 

народних малярів, здебільшого мандрівних… Тут надовго, аж до початку ХІХ 

ст., утвердилося наївне бароко: масивні постаті святих у просторових одежах з 

великими складками, задумливі й схвильовані лики, яскраві й контрастно 

зіставлені барви» [544, с. 83]. 

 

4.3.2. Домашні ікони Полісся 

 

Змістово та стилістично близькими волинській іконописній традиції були й 

домашні ікони Полісся. Разом з тим, коли йдеться про цей регіон, ми 

дистанціюємося від усієї багатоманітності його географічних визначень [461, 

с. 28] і маємо на увазі не тільки ту його частину, яка знаходиться на території 

Волині, але також «низини з болотами, лісами і борами, починаючи від Гайнівки 

з Біловіжем по Піну й вся кітловина Прип’ятського низу за Турів аж під Чернігів 

на схід і Волинь – на південь та на захід до Бугу, так зване: Центральне Полісся» 

[66, с. 6]. Ця територія, як свідчать історичні дані [461, с. 34], майже завжди була 

простором зіткнення та взаємодії різних етнічних спільнот. Зокрема, за даними 

Юрія Кухаренка, Полісся ще до V–VI ст. н. е. було зоною взаємодії слов'янських 

і балтійських культур. У часи формування надплемінних східнослов'янських 

ранньофеодальних об'єднань Полісся було контактною зоною дреговичів, 

волинян, радимичів, древлян, частково полян, сіверян, а також 

західнобалтійських ятвягів [317, с. 30–37, 43]. Причому така етнографічна 

ситуація, зазначає дослідник, зберігалася в цьому регіоні навіть у ХІХ–ХХ ст. 



346 

 

 

Дещо іншу і, на наш погляд, більш правдоподібну оцінку етнографічної ситуації 

на Поліссі на рубежі століть запропонував український діаспорний етнограф Іван 

Хміль. Аналізуючи етнічну своєрідність населення регіону, вчений акцентував 

увагу на домінуванні тут саме українського елементу: «на тисячу з гаком 

населення, – зауважує дослідник, – було: поляків-католиків – 10, жидів – 20, 

білорусів – 60» [617, с. 9]. 

Разюча відмінність етнографічної ситуації регіону, на наш погляд, 

зумовлена своєрідністю її історичного розвитку. Тривалий час відгороджені 

лісовими борами та непрохідними болотами місцеві родинно-общинні та 

сусідські спільноти могли існувати відносно відособлено. Однак у період 

становлення Давньоруської держави ситуація докорінно змінюється. Поступові 

політичні зміни приводять до того, що серед общинників (радше серед еліти, 

уособлюваної общинно-племінною знаттю і дружинниками) поряд із 

усвідомленням родо-племінної спільноти з’являється усвідомлення свого 

підданства великому князю (конунгу). Підпорядкування єдиному державному 

центру, що супроводжувалося зрощенням тубільних еліт з елітою чужоземної 

правлячої династії, безумовно, мало в підсумку важливе інтегративне значення. 

Одним із його наслідків було утвердження серед підданих великого князя 

(принаймні серед еліти) єдиної самоназви «руси», «русини». З часом це сприяло 

розширенню ментального і територіального простору «свого». 

У часи територіальної роздробленості (ХІІ–ХІІІ ст.) територія Полісся 

опинилася розділеною між Київським, Чернігівським, Сіверським і Володимиро-

Волинським (пізніше – Галицько-Волинським) князівствами. Перетворившись на 

окремі культурні осередки, вони локалізували культурну гомогенізацію 

населення, зумовлюючи формування етнокультурних відмінностей у населення 

регіону. Ситуація дещо змінилася після інтеграції Полісся до Великого 

князівства Литовського, яке призупинило процес їх феодального дроблення і 

створило умови для соціально-економічної, політичної та етнічної інтеграції. 

Звичайно, наслідки локальної інтеграції давньоруського часу, що зберігала 

специфіку різних елементів культури і самосвідомості, деякий час давалися 
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взнаки. Разом з тим саме в цей час сформувався вектор та характер об'єднавчих 

процесів – вони мали виразну зорієнтованість на Волинь і Київщину [461, с. 34]. 

Орієнтація на Київ як на духовну метрополію, що задає вектор політичного, 

культурного та релігійного розвитку, чітко проглядається передусім у 

професійному іконописі. Хоча він і піддається зовнішнім впливам, та все ж 

залишається в парадигмальному полі канонічних вимог. Дещо інші тенденції, як 

свідчать різні історичні відомості, відбуваються у світоглядному середовищі 

простолюду. Завдяки консерватизму фольклорної традиції в ньому утримувалося 

багато старих дохристиянських уявлень. Таким чином, можемо припустити, що 

на Поліссі поширюється не стільки ортодоксальне християнство, скільки 

своєрідна його репліка; сюди включено не тільки апокрифічні розповіді, але й 

багато міфологічних уявлень, що в єдності з опорними пунктами християнства 

започатковують існування так званого «народного християнства». Наші 

висновки цілком суголосні із зауваженням Михайла Грушевського про те, що це 

був період «великої поганізації християнства на українськім ґрунті» [177]. 

Правомірність висновків визначного українського вченого цілком суголосна 

зауваженням тих провідних етнографів, які присвятили увагу вивченню 

етнографічних особливостей Полісся. Показовими в цьому сенсі можуть бути й 

зауваги Миколи Костомарова чи Володимира Яніва щодо глибокої релігійності 

українців [664, с. 243–246], яка, однак, не супроводжувалася глибоким 

догматизмом. Наше припущення співзвучне не тільки теоретичними заувагами, 

але й цілком підтверджується наявними сьогодні етнографічними розвідками. 

Так, розкриваючи своєрідність поліського Великодня, Іван Хміль пише: «На 

церкві гуде сорокапудовий дзвін Іван
8
, закликаючи вірних до молитви про 

радісне Воскресіння з мертвих Сина Божого. Люди убрані в найкращі шати тієї 

пори спішать, – змішуюсь і я з ними ...Боже! Скільки радости, краси і чуття в 

душі! Всі вітаються словами Паски – “Христос Воскрес!” Здоровляться й 

обмінюються крашанками. Люду-люду не проминутись, бо це був другий день 

Великодня... В церкві повно-повно люду, що й не впхатись! Біля церкви також. 

                                                 
8
 Ймовірно, мова йде про своєрідну символічну персоніфікацію дзвону. 
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Це ж і не диво – свято Воскресіння разом зі святом весни! Молитви і пісні 

церковні розчулюють найтвердіші душі, а у м’яких сльози радости бринять в 

очах... Процесія навколо церкви з десятками блискучих хоругов і пасхальні 

гимни при величному акомпаньяменті дзвонів, це щось, що не вміщається в 

дитячій душі...» [617, с. 21]. 

Окреслене І. Хмелем святкування Великодня, на наш погляд, можна 

розглядати як важливий аргумент на користь глибокої релігійності поліського 

населення. Однак своєрідність цієї релігійності виявляється дещо згодом: 

продовжуючи детальний опис святкування, автор розкриває народні ігри та 

гуляння, які розпочинаються в центральній частині села по обіді. Вони, зауважує 

дослідник, мали давнє язичницьке коріння, а тому викликали обурення в 

місцевих священиків: «…у церкві старий бородатий піп частенько торочив 

людям на проповідях по-московському, що то поганські ігри і грішні... Та народ 

не слухав і все продовжував із покоління в покоління, отой вроджений і 

вщеплений у кість і кров поліщукові нахил до давнини, хоч був він і 

неписьменний, а тримався як найдорожчого скарбу того праісторичного закону, 

з якого шкоди і не було нашому народові, окрім втіхи і задоволення, бо це був 

закон його життя з незапам’ятних часів...» [617, с. 22]. 

Глибокий синкретизм поліського світогляду засвідчують етнографічні 

розвідки багатьох дослідників. Так, наприклад, Раїса Захарчук-Чугай, 

досліджуючи декоративне мистецтво та світогляд поліського населення, звертає 

увагу на особливе вшанування дерев. Зокрема, вона зауважує, що на Поліссі «не 

прийнято рубати віковічні дуби», бо «на них люди ходять дивитися» [222, 

с. 317]. 

На наш погляд, шанобливе ставлення до дуба зумовлювалося традиційним 

для цього регіону пієтетом перед давниною, однак іще більшою мірою воно було 

зумовлене давнім культом Дерева Життя
9
. Наше припущення цілком співзвучне 

із зауваженнями дослідниці щодо особливого шанобливого ставлення до 

рушників, які розвішували скрізь: вдома, в церкві, на могилах та придорожніх 

                                                 
9
 В даному випадку цілком доречно згадати про обряд сповіді землі 
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хрестах. Крім того, рушники «вішали на високих хрестах, що поставлені в лісах 

біля дубів… На свята Івана Купала жінки ходили до фігур у ліс молитись Богу з 

вірою в Господню ласку» [222, с. 298]. 

Особливе вшанування на Поліссі монументальної скульптури, якою в 

найдавніші часи були дерева, а згодом ідоли, як відзначає й Юрій Лащук. 

«Полісся, – зауважує дослідник, – здавна має характерну для слов’янського світу 

народну монументальну скульптуру. Колись це були ідоли, виконані в дереві та 

камені, які згодом набули вигляду придорожніх “фігур”… Однією з найдавніших 

є згадка про фігуру ідола Чорнобога, що височіла над поганським капищем у 

столиці древлян – Коростені. Вона була вирізана з дерева і прикрашена 

дорогоцінними камінцями та металами» [326, с. 29]. Згодом, особливо у XVII–

XVIII ст., поширеними були розп’яття, які ще нині можна спостерігати в церквах 

та на погостах Полісся. Як відзначає вчений, «фігури» мають форму розп’яття з 

атрибутами страстей Христових. «Такі монументи звичайно височіли на площах, 

роздоріжжях, цвинтарях, нагадуючи про вагомі (здебільшого трагічні) події в 

житті громади, краю, народу. Ці твори зворушують наївною щирістю у передачі 

суму чи скорботи (проте без тіні екзальтації). Статуї святих, наприклад Миколи 

Угодника, уособлюють народних мудреців, наставників, друзів хлібороба. 

Постаті ж ангелят – пісня про піднебесне щастя дитинства» [326, с. 29–30]. 

Особливе вшанування хрестів на Поліссі відзначає й Ярослав Поліщук. «З 

давніх-давен, – пише він, – мандрівники, проїжджаючи нашим краєм, 

зауважували як достеменну особливість місцевих краєвидів і звичаїв населення 

придорожні хрести. Такі хрести, звані у нас фігурами («хвигурами»), ставилися 

звичайно на роздоріжжях, при в'їзді до села або міста» [462, с. 143]. Виникнення 

цих придорожних знаків-оберегів, зауважує дослідник, сягає передхристиянської 

доби. Саме тоді на узбіччях доріг, які мали важливе символічне значення (вони 

були межею, що пов’язувала між собою світ своїх та чужих, світ людей та богів, 

світ живих та мертвих), почали ставити дерев’яні або ж кам’яні стовпи чи 

боввани (скульптурні зображення божеств). Ця традиція сформувалася в 

результаті віри в особливе оберегове значення сакрального символу, який мав 
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захистити людину на роздоріжжі світів від лихих сил, прикликавши їй на 

допомогу богів. Іншими словами, боввани, а згодом і християнські хрести були 

своєрідним магічним знаком, який не тільки захищав, але й формував своєрідне 

уявлення про простір «свого». 

Християнізована поліська культура дещо видозмінила давній культ завдяки 

поширенню нових світоглядних уявлень. Давні поліські ідоли перетворилися на 

хрести-розп’яття. Ця особливість, на наш погляд, була вкрай важливою для 

поширення християнства серед народу. Давній оберіг – ідол, зберігаючись на 

своєму традиційному місці, отримує нове значення, зміст якого розкривається не 

тільки через його символічне навантаження, але й зовнішній вигляд – на хрестах 

почали зображувати біблійну історію та засоби катування Христа. Як зауважує 

Поліщук, «хрести-фігури можемо бачити по волинських селах і дотепер: у центрі 

хрестовини – скульптурне зображення розп'ятого Месії, а поруч – виготовлені з 

твердого дерева обценьки, молоток, цвяхи і навіть тридцять срібняків. Ці 

предмети мають ритуальне призначення нагадувати кожному християнинові про 

муки Спасителя і моральні заповіді віри». Кожен віруючий, який проходив повз 

таку фігуру, мав промовити молитву: «…Радуйся, найдорожчий і животворчий 

Хресте Господній! Ти проганяєш бісів силою на Тобі розп'ятого Господа нашого 

Ісуса Христа, що до пекла зійшов і силу диявольську потоптав, і подарував нам 

тебе, Хреста дорогоцінного Свого, на прогнання всякого супостата» [462, с. 144]. 

Поєднання християнських та язичницьких мотивів зустрічаємо не тільки в 

особливостях світогляду чи обрядової практики поліського населення, але й у 

його фольклорі. Ця особливість, на думку Володимира Галайчука, найбільшою 

мірою виявляється в календарно-обрядовому циклі усної народної творчості. 

Тут, зауважує він, провідне значення має тема творення світу, де органічно 

поєднуються язичницькі і християнські мотиви. Це яскраво засвідчують наведені 

вченим зразки колядок. Одним із найбільш показових прикладів є колядка «Ой у 

бору-бору»:  

У бору-бору голубце гудут.  

Голубце гудут, церкву будуют.  
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Збудовали церковку с трома сучками,  

С трома сучками, с трома окнами.  

В одне оконце ісходит сонце, 

В друге оконце заходіт сонце, 

В трете оконце ангел улетєв, 

Ангел улетєв, на престолі сєв, 

На престолі сєв, книжку читає. 

Книжку читає, сльозки пускає. 

А с тих сльозочок стали ровчачки, 

А с тих ровчачков стала речечка. 

На той речечці човничок пливе, 

На том човничку пан Коля сидит... [137, с. 246]. 

Не менше існує колядок, присвячених традиційним для поліського 

населення зв’язкам із Києвом княжої доби [137, с. 246]. Сформований у 

великокняжий період тісний духовний зв’язок Полісся з Києвом не переривався і 

в наступні століття. Попри, здавалось би, осілий та замкнений у природному 

циклі [617, с. 10–12] спосіб життя на Поліссі, місцеве населення не почувалося 

відокремленим від Києва – люди часто ходили туди на прощу. Крім того, Київ 

притягував до себе завдяки більш інтенсивній торгівлі та попиту на ремесло, 

провідне значення серед якого, безумовно, належало різьбярству [326, с. 36–37, 

46]. Поліські майстри, пише Юрій Лащук, неодноразово залучалися до 

будівництва та оздоблення православних церков Києва. У цілому для вченого 

немає сумніву, що «в XVI–XVII ст. нинішні північно-західні райони України 

були краєм уже сформованих, високорозвинених ремесел. По селах повсюдно 

було поширене ткацтво, гончарство, боднарство, ковальство. У містах 

зосереджувалося виробництво сукон, ковдр, зброї, музичних інструментів, 

ювелірних виробів. Напередодні селянської реформи 1861 р. при поміщицьких 

маєтках у Волинській губернії діяли фарфорові заводи, ткацькі та килимарські 

фабрики, а також 35 залізоробних заводів, 215 цегелень, 3 чавуноливарних, 1 

гончарний, 6 мідних та 19 склозаводів. Водночас постійно зростало значення 
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селянських промислів, котрі в умовах натурального господарства зберігали давні 

художні та виробничі традиції» [326, с. 5]. 

Тісні торговельні зв’язки поліського населення з різними регіонами, 

насамперед Києвом, були зумовлені в першу чергу розвитком різних промислів. 

Безумовно, це було важливим чинником формування культурної своєрідності 

цього регіону. Тут, зауважує Лащук, «не лише відчувається подих глибокої 

старовини, а й зберігається вивірена віками гармонія між красивим і корисним. 

Це мистецтво у цілому творчо не ушкоджене і не спотворене (як це мало місце 

на початку нашого століття на Гуцульщині чи Полтавщині) ні міською модою, ні 

міщанським прикрашенням, ні втручанням замовників. Його традиції нині 

живуть і розвиваються у різних видах суто народної творчості: у ткацтві, 

килимарстві, декоративних розписах» [326, с. 5]. 

Знайомство поліського населення з культурними та світоглядними 

тенденціями, які зароджувалися в найбільших культурних центрах країни – 

Києві, Володимирі, Львові тощо, відбувалося не тільки завдяки торговельним 

зв’язкам, але й великій кількості мігруючих по Україні кобзарів та лірників. На 

Поліссі вони користувалися особливою повагою аж до початку ХХ ст., тобто до 

періоду знищення їх радянською владою. Вони мали неабиякий вплив і на 

поширення християнських ідей серед простонароддя не тільки в новітній, але й у 

премодерний період. Лірники, зауважує Іван Хміль, «грали і співали побожних 

пісень з українського Богогласника Почаївської лаври. Було насходяться увечері 

люди, як чоловіки, так і жінки, послухати його співу і гри, коли то він у нас 

ночує, і лунає його міцний, трохи пригоркуватий голос і бренькіт ліри, бо був 

співак непоганий. Жінки ж, слухаючи, втирають хвартухами непрошену сльозу, 

що мимоволі витискається на повіках із сердечним зітханням за тим летом душі 

до Бога і Правди Його...» [617, с. 23]. 

Велике значення для утвердження своєрідності поліського іконопису мало й 

те, що ця територія була своєрідною межею, місцем зустрічі різних конфесійних 

спрямувань, які, однак, залучалися до світогляду простонароддя досить 

обмежено. Приміром, поліське населення, як і все сільське простонароддя 
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західноукраїнських та північно-західних регіонів України, завдяки глибокій 

фольклорності світогляду дуже вибірково запозичувало привнесені ззовні 

культурні та світоглядні зразки. Цей процес значно сповільнювало й те, що 

зовнішні впливи часто асоціювалися з елітарною, професійною культурою, яка 

розвивалася в середовищі окатоличеної чи зросійщеної шляхти. Таким чином, у 

народі елітарна культура розглядалася як культура «панська», а відповідно й 

чужа для простого люду [178, с. 41]. 

Глибока консервативність народного світогляду, що формувалася на тлі 

протистояння чужорідним впливам та своєрідності побутового життя поліських 

селян, зумовила своєрідну байдужість народу до міжконфесійних суперечок на 

теренах України. Католицизм, православ’я, уніатство простий народ 

розмежовував не стільки на догматичному рівні, скільки на рівні традиції та 

національної ідентичності. Так, католицизм виступав насамперед чинником 

національної ідентифікації гнобителів, але уніатство, що поступово проникало в 

західні регіони Полісся, в силу спільного з місцевим православним населенням 

обряду не розглядалося як аж таке вже чуже. Разом з тим саме його тісний 

зв'язок із західною культурою став важливим чинником поширення серед народу 

нових естетичних смаків, які найбільш повно виявилися в поліських іконах. 

Незважаючи на свідому орієнтацію на Київ як духовну метрополію, народні 

ікони Полісся тільки в премодерний період відзначаються традиційною для 

візантійсько-київської іконописної традиції площинністю зображень, 

спрямованих передати преображену природу святих у світі горішньому. В 

модерний же період вони повністю втрачають притаманну київській іконописній 

школі монументальність та величність. 

Образи святих так само, як і на Волині, відзначаються гармонійністю та 

теплотою кольорової гами. Разом з тим поліські домашні ікони порівняно з 

волинськими мають і власну специфічну рису. Вони повністю позбавлені 

притаманного канонічним іконам узагальнення особистісних рис святих, 

уявлення про лики яких сформувалося на тлі поєднання індивідуальних 

особливостей та світоглядного розуміння образу святості, сприяючи 
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утвердженню збірного образу лику святого. Натомість поліським домашнім 

іконам притаманна індивідуальність у зображенні лику святого та своєрідна 

спорідненість із церковним живописом. Остання, як виглядає, була зумовлена не 

тільки впливом західноєвропейського мистецтва, але й особливостями 

патріархального життя. Адже тут родинними зв’язками була об’єднана більша 

частина селян. Це зумовлювало формування сакрального простору поселення, 

символічним центром якого була церква. Таким чином, намагаючись перенести 

церковні обереги – ікони – в дім, поліщуки вшановували багатофігурні ікони, 

сюжети яких нагадували церковний розпис.  

Варто зауважити, що лики святих на поліських домашніх іконах ХІХ ст., 

відображаючи індивідуальні риси місцевого населення, стають вкрай лагідними 

й навіть ліричними. В них немає глибокого внутрішнього переживання, 

внутрішнього зосередження та глибокої напруги від інтуїтивного зв’язку з 

Богом. Більше того, спираючись на слова Дмитра Степовика про те, що лики 

святих на українській іконі, починаючи від ХVІ ст., набувають загальних рис 

місцевого населення [544, с. 44–45], хотілося б додати, що в поліських іконах ця 

особливість набуває свого максимального звершення. Лики і весь образ святих 

не тільки несуть у собі риси місцевого населення, але й зображуються таким 

чином, ніби писалися з натури. На іконі можна побачити застиглий у вічності 

лагідний погляд матері, смирення перед волею Бога в період причастя й 

добродушний погляд місцевого священика. Все це в єдності своїй призводило до 

формування своєрідного та нерозривного взаємозв’язку людини і спільноти, що 

проявлялося в іконі через єдність людини з Богом. 

Етнографічна своєрідність домашніх образів Полісся визначалася не тільки 

особливостями художньої манери письма, але й оригінальністю оздоби 

домашньої ікони. Адже саме оздоблення є тим елементом, що дає можливість 

стверджувати, що поліські образи – це історично сформований та самобутній 

феномен Поліського краю, бо в них відображені особливості світогляду, побуту 

та естетичні смаки місцевого населення. Крім того, саме завдяки оздобленню 
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ікона могла органічно входити в інтер’єр поліської хати, призводячи до 

завершення її  своєрідного символічного простору.  

Коли йдеться про специфіку художнього оздоблення поліських ікон, 

привертає увагу широке використання квітів, своєрідність зображення яких не 

дає можливості точно їх ідентифікувати. Подекуди здається, що тло поліських 

образів прикрашене притаманними для храмової католицької символіки 

трояндами. Водночас вони нагадують і поширені в поліській вишивці маки [222, 

с. 299, 313]. Разом з тим квіти зображені на тлі ікони так, ніби вони знаходяться 

на ще зеленому полі. Як би там не було, але консервативність сільського життя 

та чітка його підпорядкованість природному циклу в єдності з поширеними в 

поліській вишивці квітковими мотивами, де одночасно можна зустріти і троянду, 

і маковий цвіт, дають підстави вважати, що своєрідна розмитість квіткових 

мотивів була зумовлена їх глибоким символічним та змістовим значенням. Так, 

коли в оздобленні ікони вбачається троянда (в поліському діалекті «ружа» або 

«рожа»), вона символізує Богородицю, що привела у світ Сина Божого, який 

своїми хресними муками спокутував гріх людський. Поряд із цим зображення 

троянд підсилювало символічне значення тієї краси й досконалості, яка чекає на 

людину в Царстві Небесному. Коли ж в іконі починає вбачатися маковий цвіт, 

вона трансформується в магічний домашній оберіг, що захищає родину від 

усього зла, забезпечує їй благополуччя, не втрачаючи одночасно змістової 

єдності з ідеєю вічності, якої досягає людина в силу швидкоплинності життя. 

Загалом, який би ми не взяли елемент оздоблення тла поліських ікон – 

квіти, восьмигранні зірки, хрести тощо, – він поряд із власним символічним 

наповненням завжди несе загальну ідею спасіння, якого людина досягне завдяки 

вічному життю в Царстві Небесному. Загальна спрямованість символіки 

поліських ікон на своєрідний підйом над тлінністю земного життя й 

спрямованість на вічне життя чітко проглядаються і в особливостях кольорової 

гами. Тут домінує гармонійне поєднання червоних кольорів одягу святих із 

теплими та спокійними відтінками зеленого та жовтого. Водночас досить чітко 

на тлі ікони проглядається спроба відтворити близькість образів святих до 
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людини – це досягається завдяки майстерному поєднанню зеленого та жовтого. 

В результаті формується враження, що святі хоча й досягли святості, яка 

візуально передавалася за допомогою жовтої частини тла ікони, все ж 

знаходяться біля людини та її земного життя – ця думка підкреслювалася темно-

зеленими смугами тла образу. 

Ікони для домашньої обрядової практики писали численні поліські 

ремісники та аматори. Вони постійно вносили притаманну народному мистецтву 

інтуїтивність та певну світоглядну наївність, що супроводжувалася високим 

рівнем художньої майстерності. Ця тенденція особливо чітко проглядалася в 

іконах, писаних у ремісничих осередках міст. Тут майстри мали можливість 

знайомитися з новітніми тенденціями розвитку мистецтва та змінами естетичних 

уподобань, що відбувалися під впливом українського професійного іконопису та 

західноєвропейського мистецтва. У свою чергу аматори, які працювали у 

віддалених від міських осередків місцевостях, відзначалися великою мірою 

свободи творчого пошуку. Вони мали можливість привносити в ікону все, що, на 

їх власний погляд, могло сприяти інтуїтивному відчуттю людиною присутності 

Бога. Таким чином, в аматорських домашніх іконах Полісся можна було зустріти 

апокрифічні розповіді лірників, елементи народного міфу та відповідної йому 

символіки. Наприклад, як повідомляє Юрій Лащук, «в околиці містечка Рожище 

працював якийсь маляр, який створював ікони, що несли на собі відбиток “нічим 

не скованої фантазії”, котра, на думку ревнителя букви церковних іпостасей 

К. Гвоздиковського, межувала з блюзнірством». Особливо виразно це 

проявлялося тоді, коли серед «ликів “святих” він упізнав навіть портрет цариці 

Катерини...» [326, с. 117]. 

Без сумніву, домашні ікони Полісся відображали й особливості релігійності 

місцевого населення і його ставлення до навколишнього середовища, і навіть 

самих себе. Глибокий ліризм та внутрішній спокій поліщуків виявлялися в 

гармонійності кольорової гами народної ікони та своєрідному «обоженні» 

сформованого в далекому минулому способу життя. Це знаходило відображення 

через своєрідність художньої манери та особливості оздоблення ікони. 
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Привертає увагу й те, що притаманні поліській домашній іконі елементи 

дохристиянської символіки отримують нове семантичне навантаження, яке 

доповнює і підсилює основні християнські положення. 

 

4.3.3. Домашні ікони Поділля у соціокультурному бутті населення 

 

У той час як волинські та поліські ікони характеризуються ліричністю, 

поєднаною з гармонійністю кольорової гами, домашні ікони Подільського краю 

вражають своєю щирістю та відкритістю святих до зовнішнього спостерігача. 

Порівняно з домашніми іконами народних іконописців інших українських 

регіонів вони вирізняються високим рівнем наївності малярської роботи та 

душевної напруженості, яку передавали за допомогою кольорової гами образів. 

У подільських іконах частіше немає ані світла небесної блакиті, ані звершеного 

неустанною духовною працею брунатного спокою домашніх ікон Подніпров’я. 

Світлотіньові контрасти, притаманні бароковому мистецтву, в поєднанні з 

пануючою в подільських іконах кореляцією насичених синього та червоного 

кольорів формували своєрідне почуття напруженості від інтуїтивного відчуття 

єдності з трансцендентним. Цікаво, що навіть в іконах із домінуванням 

блакитного кольору, як-то багатодільних іконах «Св. Варвара, Св. Миколай, 

Божа Матір, Ісус Христос» чи «Св. Миколай, Успіння Богородиці та Ісус 

Христос» із колекції Володимира Козюка, вже немає тієї небесної ніжності, яка 

освітлює дім Божественною присутністю. Навпаки, поєднання волошкового з 

королівським синім підкреслює Божественну природу Христа, Богородиці або 

святих, велич та сила яких зумовлюють амбівалентні почуття – неспокій, що 

одночасно супроводжується своєрідним поривом до трансцендентного, 

песимізм, який поєднується з пафосом боротьби та перемоги, звеличення слави 

та одночасно сум за долею окремих людей, котрі, осліплені жадобою до 

цінностей матеріального світу, відступають від вічних цінностей. Перед іконою, 

що породжує такі разючі почуття, у людини формуються почуття беззахисності 

та невпевненості. Їх подолати можна тільки завдяки православній церкві та вірі.  
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Глибока напруженість кольорової гами подільських ікон, на наш погляд, 

зумовлена передусім долею краю, історія якого сягає своїм корінням часів 

Київської Русі. Тоді ця земля була заселена уличами, тиверцями, а з півночі – 

дулібами (волинянами). В період роздробленості Поділля входить спочатку до 

складу Галицько-Волинського князівства, яке згодом перетворилося на Руське 

королівство. В цей час населення краю хоча й потерпає від монгольської орди, та 

все ж, за винятком Нижньої Наддніпрянщини, яка деякий час входила у сферу 

культурного впливу Поділля, не зазнає таких нищівних втрат, як південні 

території сучасної України [434, с. 35]. 

Вкрай тяжке становище населення Поділля в період монголо-татарської 

навали супроводжувалося процесом руйнування родинно-патріархального 

способу життя. На зміну йому приходить почуття крайової солідарності, а 

згодом і ідентичності. Ці зміни розпочалися під впливом зовнішнього кочового 

чинника: татари поділили завойовані території на округи з метою збору данини 

[434, с. 35], що сприяло солідаризації населення округу. Розпочатий у ХІІІ–ХІV 

ст. процес формування подільського етнографічного регіону не припинявся й 

пізніше. Перебуваючи у складі Великого князівства Литовського та 

Речі Посполитої, населення ще довгий час потерпало від постійних набігів татар. 

Вони знищували та спустошували міста й села, руйнуючи тим самим 

традиційний спосіб співжиття. Все це мало сприяло збереженню усталеного 

родинно-патріархального ладу, продовжуючи водночас тривалий процес 

формування підвалин для становлення сусідських та громадських спільнот. Вони 

формувалися на основі тієї маси переселенців, що йшла не тільки з різних 

регіонів України, але й сусідніх країн. Так, створення Речі Посполитої зумовило 

великий притік на Поділля поляків, оскільки це було однією з умов наданих їм 

королівських привілеїв на володіння землею в цьому краї. Разом з поляками 

приїздили й німці – їх польські шляхтичі часто наймали працювати 

розпорядниками у своїх помістях. З другої половини XVII століття, внаслідок 

реформ московського патріарха Никона та церковного розколу російської 

православної церкви, багато переселенців було і з Московського царства. Ті, хто 
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не прийняли никонівських реформ, тобто «старообрядці», прагнучи уникнути 

репресій, почали масово втікати на Правобережну Україну, засновуючи там свої 

відокремлені поселення. Поряд з поляками, росіянами, німцями та частково 

литовцями часто зустрічалися на Поділлі й молдавани, євреї, татари та вірмени 

[434, с. 40–61]. 

Попри те, що всі згадані етноси певною мірою визначали етнографічну 

своєрідність регіону, все ж провідну роль відігравали українці. Завдяки 

домінуванню сільськогосподарського виробництва в регіоні, вони залишалися 

носіями того незмінного культурного тла, на якому поставала етнічна 

самобутність подільського краю. Зауважимо, що тривалий час українське 

населення домінувало не тільки в сільській місцевості, спільноти якої були 

об’єднані в надродинні громади на чолі з обраним чи призначеним державною 

владою війтом [434, с. 139], але й у місті. Тут українці часто об’єднувалися в 

цехи за тим же общинним принципом [434, с. 125–131]. У результаті руйнування 

традиційного родинно-патріархального ладу громада, яка могла складатися з 

представників різних етносів, локалізувалася навколо церкви. В період 

татарської навали вона стала чи не єдиним осередком для захисту населення.  

Не менш важливу роль в утвердженні церковної культури відіграв той факт, 

що татари, які, здавалося б, нищили все на своєму шляху, надали православній 

церкві цілковиту незалежність. У той час, як правителі та простолюд потерпали в 

боротьбі із зовнішнім нападником, церковна культура розвивалася, утверджуючи 

в людській свідомості віру в її церкви, божественне покровительство. Ймовірно, 

вказана особливість, поєднана з християнським вченням про смирення як 

запоруку досягнення вічного життя, зумовила непритаманне населенню багатьох 

інших регіонів ушанування церкви. Звичайно, цьому сприяла й зустріч зі 

зразками католицької культури, а в окремих містах – і вірменської, що й дало 

поштовх для вшанування церкви. Завдяки цьому подільська домашня ікона була 

своєрідним продовженням ікони церковної. Більше того, для подолян характерно 

відображати не стільки дім у церкві, як церкву в домі. 
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Підкреслена нами особливість увійшла до народного іконопису і стала його 

характерною рисою. На відміну від домашніх ікон інших українських регіонів, 

на подільських іконах часто зустрічаються зображення церков, на фоні яких 

пишуться образи святих. У результаті такого композиційного рішення домашні 

ікони отримують нове дидактичне навантаження – розкривають справжню 

ієрархію влади та вічні цінності. Така іконографічна особливість підтримувала 

етнографічну ідентичність місцевого населення, попри те, що подоляни 

тривалий час жили в складі інших країн із чужою для них державною релігією. 

Схоже змістове навантаження несли й поширені здебільшого на Поділлі 

домашні іконостаси. Їхньою самобутньою й неповторною рисою було 

зображення Саваофа та церкви. Це значно споріднювало такі іконостаси не лише 

із церковним фресковим розписом києворуського періоду, зокрема Софії 

Київської, але й із притаманним для українців синкретизмом світогляду.  

Особливу роль виявлені нами композиційні рішення могли відігравати у 

свідомості подолян. З одного боку, багатодільна ікона із зображенням у центрі 

Саваофа на фоні церковної споруди мала дидактичне значення. Багатосюжетна 

композиція образу підпорядкувалась загальній його ідеї – вона була 

невербальним божественним одкровенням, де розкривалася можливість спасіння 

в Царстві Небесному. Його досягнення забезпечувалося церквою як 

посередником між Богом та людиною, а також святими. Останні, зважаючи на 

особливості християнської ієрархії та народного світогляду, знаходилися ближче 

до людини, тому саме через їх посередництво людина отримувала можливість 

спілкування з Богом. Однак, з іншого боку, подоляни, які наприкінці XVI – в 

першій третині XVII ст. відчували зростання впливу протегованого за часів 

короля Сигізмунда ІІІ католицтва супроти неконкурентоздатного православ’я, а 

у XVIII ст. зіткнулися з відвертою дискримінацією «грецької віри», шукаючи 

відради, знаходили її в іконі. Божественне об’явлення, передане засобами 

художньої творчості, спрямовувало в безкінечність вічного життя в Царстві 

Небесному. Водночас воно розкривало єдину та істинну ієрархію влади – 

справжнім владикою є тільки Бог, який сходить до людини в образі Христа 
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Вседержителя («Хто бачив Мене, той бачив Отця, то як же ти кажеш: Покажи 

нам Отця?» (Від Івана 14:9)). 

Ці світоглядні особливості чітко проглядаються на домашньому іконостасі 

із центральною постаттю Спаса на Троні в оточенні янголів та архангелів 

Михаїла й Гавриїла. З правого боку іконостасу розмішений образ Богородиці з 

немовлям, з лівого – святого Миколая. Своєрідністю цього образу є дещо 

нетипове для подільських ікон золоте тло іконостасу. Воно виступає засобом для 

підкреслення Божественної величі та слави, перед якою вклоняється не тільки 

людина, але й найперші, найшанованіші серед небожителів – архангели, ангели, 

Богородиця та Миколай Чудотворець. Привертає увагу й символіка вказаного 

іконостасу – трон Спаса з обох боків уквітчаний букетом із чотирьох бутонів, 

два з яких – червоного, а два – синього кольору. Вони є своєрідним символічним 

доповненням загальної ідеї образу: чотири бутони символізують повноту 

Божественної величі, що виявляється в хресті й поширюється на всі чотири 

сторони світу. Крім того, чотири бутони є уособленням чотирьох апостолів, які в 

чотирьох Євангеліях повідомили всьому світу Божественне одкровення. Разом з 

тим чотири бутони символізують Божественну Благодать, що реалізується через 

Істину, Добро, Красу та Любов. Не менш символічним є поєднання синього та 

червоного кольорів для зображення букетів, що уквітчували не тільки трон 

Спасителя, але й бокові частини іконостасу, на яких були розміщені букети із 

синьої та червоної квіток. Єдність червоного та синього символізувала собою 

дуалізм життя і смерті, духу та матерії, земного й небесного життя, водночас 

підкреслюючи духовну природу Христа та безмежну любов Господа до людини, 

яка дозволяє піднятися над марнотами земного світу й досягти Царства 

Небесного.  

Не можна оминути увагою й прояви язичницьких уявлень у символіці ікони. 

Букети (вазони) – це один із багатьох архетипних проявів Дерева Життя, що 

символізувало вічний колообіг життя та смерті, в результаті якого реалізувалася 

вічність роду. Не менш символічною в контексті міфологічного мислення є чітко 

виражена інтенція на подвоєння семантичного навантаження. Імовірно, вона 
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була запозичена з оздоблення українських вишитих рушників як символу 

дороги, межі між світами. Ця особливість чітко проявляється і у вшануванні 

подолянами домашніх іконостасів. З одного боку, іконостаси відображають 

єдність із трансцендентним одкровенням, яке отримує людина завдяки 

постійному спілкуванню з Богом. Однак, з іншого боку, іконостас ніби відкриває 

людині шлях до спасіння, він є дороговказом до Царства Небесного. 

Своєрідність кольорового вирішення іконостасу із центральним образом 

Спаса на Троні супроводжувалася традиційним для подільських іконостасів 

символічним навантаженням – усі вони зображали найбільш шанованих у регіоні 

Христа, Богородицю та святого Миколая. Водночас, беручи до уваги пам’ятки, 

які збереглися до нашого часу, маємо можливість припускати, що в подолян 

провідну роль відігравали Богородиця та святий Миколай. Вони, внаслідок своєї 

земної природи, були набагато ближчими до людини, ніж Саваоф або Спаситель, 

а тому перевага надавалася саме їх вшануванню. Цьому сприяла й несвідомо 

збережена структура міфологічного мислення з притаманним їй дуалізмом 

жіночого та чоловічого початків, уособленням яких у патріархальних відносинах 

сільського життя був засновник родини, або ж символічний першопредок. Саме 

тому у випадках, коли домашні іконостаси писалися на замовлення, до них 

залучали й святих покровителів імен господаря та господині родини. Такі 

іконостаси стали художнім виявом особливостей трансформації язичницького 

мислення під впливом християнського віровчення – тепер життя роду 

розпочиналося вже не від першопредка, похованого під покуттю, а від Христа, 

що прийшов у світ через Богородицю. Долучення ж святого Миколая до цієї 

трійці, ймовірно, було зумовлене християнським переказом про його життя – він 

увійшов у християнську історію як помічник у справах, що потребували 

негайного вирішення. Відповідно, присутність святого Миколая на домашніх 

іконостасах була зумовлена сподіванням на милість святого у вирішенні 

повсякденних справ. 

Спільний для подільського іконопису світоглядний контекст та символічний 

зміст багатофігурного іконостасу із центральним образом Спаса на троні має 
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разючу своєрідність, що проявляється у особливості кольорового рішення тла. 

Наявні сьогодні зразки дають підстави стверджувати, що традиційним для 

подільських іконостасів стало темно-синє тло, на якому чітко, з виразним 

бароковим світлотіньовим контрастом прописувалися образи святих. Їхні лики 

були світлими, подекуди внутрішньо зосередженими, а подекуди зверненими до 

спостерігача. Риси обличчя святих ретельно прописували, зберігаючи 

незмінними нотки суму. Що стосується одягу святих, то тут головна увага 

приділялася насамперед кольоровій гамі. Часто зустрічалися ікони, в яких 

пурпуровий мафорій Богородиці покривав зелений хітон, аналогічно до того, як 

Божественна Благодать покриває землю. Не менш символічним був і одяг 

Христа – пурпурово-червоний хітон покривав волошково-блакитний гіматій. Це 

підкреслювало символічне пролиття крові Христа за спасіння людства та 

воскресіння в Царстві Небесному завдяки божественній природі. Святий 

Миколай зазвичай має жовтий (він символізує діяльність святого у справі 

прославлення Господа) чи зелений (у такому випадку підкреслюється вірність 

святого Христу) омофор. 

Не менш символічне значення, на наш погляд, несе й темно-синє тло 

подільських іконостасів. Насичений темно-синій колір, межуючи з чорним, 

символізує собою непізнаваність Божественного задуму. Вважається, що синій (а 

частіше чорний) – це символ яскравого світла [543, с. 106], яке засліплює 

людину, не даючи можливості розгледіти істини Божественного одкровення. 

Внаслідок цього істини відкриваються завдяки молитві, що забезпечує 

своєрідний діалогічний зв'язок людини зі святими. Святі ж за допомогою 

символів, зображених на іконі, відкривають істину настільки, наскільки сильною 

та непохитною є віра людини.  

Що стосується розкішного рослинного декорування домашніх іконостасів, 

то, на наш погляд, воно було зумовлене не тільки глибоким символічним 

навантаженням, а склалося тоді, коли ікона ще не стала органічною частиною 

сакрального простору подільської хати. Долучаючи християнські образи до вже 

впорядкованого історичною традицією внутрішнього світу української хати, 
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необхідно було створити барвистий акомпанемент, який би забезпечив органічне 

входження ікони до загальної композиції подільської хати. Декорований квітами 

та волютами іконостас входив у своєрідну кореляцію не тільки з килимами, але й 

рушниками та настінними розписами хати. З часом святі, зображені на іконах, 

перетворювалися на рідних – вони були співрозмовниками та порадниками, 

носіями божественної істини та людської моралі. А домашня ікона, органічно 

включаючи в себе особливості історичного розвитку населення, відображала 

етнопсихологічні та історичні характеристики населення краю. 

Вшанування писаних на полотні подільських домашніх іконостасів із 

зображеннями Христа й Богородиці та подій з їхнього земного життя, святих, що 

глибоко вшановувалися в певній спільноті чи регіоні, – усі ці, так би мовити, 

невербальні алегоричні розповіді, що висвітлювали норми моралі та 

громадського співжиття, йшли в єдності з культом молільних ікон. Останні, 

аналогічно до іконостасів, були спрямовані виявити глибоку внутрішню напругу 

релігійного переживання, яке розкривалося не стільки в лиці святого, як у 

загальному композиційному та художньому рішенні образу. Показовим тут може 

стати образ Марії Магдалени, зображений на дводільній іконі «Христос у чаші 

та свята рівноапостольна Марія Магдалена». Смиренність та спокій, які несе в 

собі образ святої, повністю руйнується у випадку цілісного споглядання ікони – 

загальна напруга сюжету передається, здавалося б, другорядним елементом 

образу – тлом ікони; на ньому зображено земний буревій, що схиляється й 

розступається перед величчю божественної сили молитви Марії Магдалени та 

хреста. Подібне напруження від єдності з трансцендентним зустрічаємо й в 

образі святого Онуфрія. Завдяки смиренню, відстороненості від життєвих марнот 

святий піднімається над земним світом, отримуючи можливість причаститися 

божественною мудрістю. 

Молільні ікони не завжди були спрямовані на розкриття глибокого 

символічного змісту християнського віровчення. В історично сформованому 

подільському народному побуті ікони часто розглядалися або як обереги від 

різних життєвих негараздів, або ж вони отримували покровительську функцію. 
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Зокрема, вшанування низки святих – Варвари, Параскеви, Марії Магдалени, 

Юрія Змієборця, Іоанна Воїна, Миколая, Петра, архангелів Михаїла та Гавриїла 

тощо – було тісно пов’язане із землеробським життєвим побутом подільського 

населення. Подоляни вшановували цих святих завдяки їх залученню до 

хліборобського циклу – в такому випадку вони розглядалися як заступники від 

хвороби, злиднів та голоду. 

Безсумнівно, що подільські домашні ікони стали своєрідним відображенням 

внутрішнього душевного настрою подолян, які, рано усвідомивши власну 

крайову ідентичність, залишалися в ценрті боротьби різних держав та релігій. 

Барокове відчуття неспокою, тривоги та нікчемності земного життя 

супроводжувалася пафосом боротьби за право на власну самобутність та віру. 

Однак, незважаючи на неабияке протиборство процесу етноциду, що йшов 

невпинною лавиною з боку сусідніх держав, подоляни не тільки не втратили 

власної самобутності, але й змогли збагатити свою культуру кращими 

здобутками європейської культури. Це проявляється не тільки в характерних для 

бароко рисах подільського іконопису, але й у зумовленому тісними зв’язками з 

католицькою культурою поєднанні елементів іконопису з церковним 

живописом, що особливо чітко проглядається в образі Марії Магдалени. 
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4.4. Стилістичне розмаїття домашніх ікон Лівобережної України 

 

4.4.1. Загальні риси розвитку народного іконопису на Слобожанщині 

 

З початку Хмельниччини й до кінця ХVІІ ст. населення Правобережної 

України потерпало від безперервних війн і спустошень, які врешті довели її до 

Руїни. Рівень її, на наш погляд, досить красномовно розкриває нотатка 

московського священика Лук'янова, наведена Миколою Сумцовим. Ідучи в 1702 

р. у Святу Землю через Україну, Лук’янов писав: «Бысть сіє путное шествіе 

печально и уныло, бяше бо видети ни града, ни села; аще бо и быша прежде 

грады красны и нарочиты села виденіемъ, но ныне точію пусто место. Пустыня 

велія и зверей множество, козы дикія, и волци, лоси, медведи, ныне же все 

развоевано да разорено отъ крымцевъ. А земля зело угодна и хлебородна, и 

овощу всякаго многа; сады – что дикій лесъ; яблоки, орехи волошскіе, сливы, 

дули, да все пустыня, а они собаки (татари) пришедъ и разорятъ, а всехъ людей в 

полонъ поберутъ. Не погрешу эту землю назвать златою, понеже всего много в 

ней родится. И идохомъ тою пустынею пять дней, ничто же видехомъ» [Цит.: 

551]. 

Правомірність опису російського священика, на думку Сумцова, засвідчує й 

народна пісня: 

Та чогось луга потемніли, 

Наші поселяне посмутніли, 

Засмутилася птиця, 

Що назад (не) воротиться 

На свої прежні вжитки. 

Спустошення Правобережної України відбувалося не тільки через 

перманентні воєнні дії, але й зумовлену ними та тяжким соціально-економічним, 

політичним, релігійним становищем міграцію населення. Будучи не в змозі 

миритися з таким життям, люди залишали домівки і з сумом та піснею вирушали 

на пошуки кращої долі:  
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Та йдуть люди поселяне 

Все з дочками та з синами,  

Покидають ґрунти свої,  

Преславнії вжитки 

І превтішнії пасіки. 

Особливо спустошливою була міграція з Правобережної України в епоху 

Руїни, коли ця територія стала ареною політичної боротьби і її спустошували і 

свої, і чужі [35, с. 6]. Тут можна згадати 1678–1681 рр., коли гетьман Іван 

Самойлович, аби позбавити свого суперника, правобережного гетьмана Юрія 

Хмельницького, людських ресурсів, а заодно наповнити реальним змістом свій 

титул «гетьмана обох берегів Дніпра», влаштовував масове примусове 

переселення людей на територію Лівобережної України. Ця подія відома в історії 

як «Великий згін». Ймовірно, саме про нього свідчить народна пісня: 

Покинь батька, покинь мати, покинь всю худобу, 

Іди з нами козаками на Україну, на слободу. 

На Україні всього много, і паши, і браги, 

Не стоять там вражі ляхи, козацькії враги; 

На Україні суха риба із шапраном: 

Будеш жити з козаком як з паном, 

А у Польщі суха риба із водою: 

Будеш жити з вражим ляхом як з бідою. 

Перебуваючи на території Правобережної України на зламі ХVІІ–ХVІІІ ст., 

літописець Самійло Величко зазначав, що населення було частково перебите, 

частково захоплене в полон, частково переселилося на підконтрольне 

Московському царству Лівобережжя: «В містах правобережних лічені люди 

залишилися, натовпами втікають піші на ліву сторону в наші міста» [Цит.: 35, 

с. 6]. Як зауважував літописець, масово переселялися не тільки селяни та 

світське міське населення, але й духовенство [35, с. 6]. 

Втікаючи світ за очі з правого «ляшського» берега Дніпра «на лівий 

московський», люди, зазначав Микола Сумцов, «тут селились слободами, 
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займаючи землі поволі, скільки хватало насилу» [551]. Переселенці заводили 

хутори, розводили пасіки, будували млини і займалися різними промислами. В 

цілому, зазначає видатний історик Лівобережної України та Слобожанщини 

Дмитро Багалій, українці, які заселили територію Слобідської України, принесли 

зі своєї історичної батьківщини майже всі промисли і ремесла, а також повагу до 

шкільної науки та релігійно-моральних звичаїв [35, с. 7]. 

Не менш важливу, хоча, як зауважує Багалій, значно меншу частину 

населення Слобідської України становили російські переселенці, «загони 

російських служивих людей» [35, с. 8]. Їх головним завданням було заселення та 

оборона краю від татарських кочівників. Російські «служиві» так само, як і 

українці, займали частину родючих земель і, маючи трохи нижчий культурний 

розвиток, запозичували в українців промисли. 

Отже, від самого початку заселення, Слобожанщина була передусім 

сільським і, що найголовніше, хліборобським регіоном. Ймовірно, саме в час її 

заселення й виникла місцева легенда про походження українців: «Йшов по полю 

Христос і св. Петро, а назустріч їм їде весілля з п'яних мужиків – кричать, 

співають, лаються, звісно, п'яні люди. Побачив один Христа й Петра та й гукнув 

до них: “Чого ви вештаєтесь? Робили б краще хліб, а не тинялись без діла по 

світу!”. Св. Петро й каже Христові потихеньку: “З цього будуть українці, що 

весь свій вік хліб будуть робити”. Далі як гукне з воза другий: “Чого ви тут 

ходите? Бач, і чобіт на вас нема. Хоч би ходаки (лапті) сплели, а то волочаться, 

де весілля їде”. А Петро знов потихеньку каже Христові: “Від цього чоловіка 

підуть москалі-лапотники”. Далі на возі ще один щось хотів крикнути, та тільки 

зп'яну і протяг – ве! ве! Христос так і зробив, що від першого пішли українці-

хлібороби, від другого москалі-лапотники, а третього він обернув у ведмедя, і від 

нього пішли ведмеді» [551]. 

Наведена Миколою Сумцовим слобожанська легенда про походження 

українців цікава в кількох аспектах. Першим привертає увагу те, що, уявляючи 

власне походження, населення Слобожанщини, яка десятками років 

формувалося на території, підвладній тогочасному московському уряду, чітко 
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відрізняло себе від великоросів, які, вказує Дмитро Багалій, поряд з 

«південноросійськими вихідцями з Польщі» заселили територію краю [35, с. 4]. 

Водночас показовою є згадка про популярний в народному світогляді північних 

районів Росії образ ведмедя. Це, безумовно, є опосередкованим доказом 

твердження дослідника, що міграція великоросів ішла саме з цих територій. 

Варто відзначити, що чітке розрізнення культурних відмінностей українців та 

великоросів на теренах Слобожанщини частіше за все зберігалося аж до часу 

формування етнодемаркації, що розпочалася в ХІХ ст. За свідченням Івана 

Лисяка-Рудницького, який, підкреслюючи зародковий рівень етнічної та 

національної свідомості українського простонароддя ХІХ ст., все ж 

наголошував, що «“хохол” і “кацап” ніколи не вважали, що належать до одного 

народу», як мінімум у силу того, що «відрізнялися… мовою, одягом, традиціями, 

народними піснями, прислів’ями, фольклором, домашнім устроєм, способом 

життя та громадською організацією» [346, с. 474]. 

Не менш важливим та цікавим моментом згаданої легенди є її 

християнський мотив і, передусім, той факт, що саме Христос в очах населення 

Слобідської України виступає не тільки творцем народів. Ця особливість дає 

підстави вважати, що християнська віра в середовищі слобожан поширювалася 

та утверджувалася завдяки православному духовенству, яке мігрувало разом із 

широкими масами люду, оселяючись та працюючи разом з ними. Наше 

припущення повністю підтверджується й розвідками Дмитра Багалія. 

Розкриваючи особливості життя в краї, він акцентував увагу на постійній 

небезпеці, що йшла від татар, та, відповідно, боротьбі з нею. «Всі прошарки 

слобідсько-українського суспільства, – пише дослідник, – брали участь у захисті 

свого краю, a разом з тим і всієї Росії від татар: великоруські і малоруські 

поселенці, козаки, міщани, навіть монахи; ці останні “відсиджувалися” од ворога 

і брали під свою опіку поранених» [35, с. 9–10]. 

Постійна руйнація території, поселень і навіть храмів робила життя на 

Слобожанщині надзвичайно нестабільним. Кожен заможний сьогодні вже завтра 

міг стати злидарем через руйнацію та спалення. Інколи там, де нещодавно були 
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села, з’являлися великі пустища. Не кращою була ситуація й у містах, що 

перебували не тільки під пильним оком воєвод та війська в цілому, але й в 

умовах страшенних обмежень у можливостях розвитку господарства: «і вдень, і 

вночі воєвода повинен був тримати всюди караул; на ріллю й сінокос жителі 

могли виходити тільки тоді, коли нічого не було чутно про татар, і при тому 

“немалими людьми і з мушкетами і всякою зброєю”. Місто і острог на ніч 

замикалися, і ключ був у воєводи. Худобу літом можна було виганяти “тільки в 

супроводі військових людей…”; у спекотні літні дні лазень топити було не 

можна, з вогнем пізно не сидіти, а їжу готувати потрібно було на віддалі від 

житла в особливих печах» [35, с. 10–11]. 

Зазначені обмеження та нестабільність життя населення, що у випадку біди 

мало локалізуватися в містах, що зумовлювало більш тісне спілкування міщан і 

селян. Цьому сприяло й те, що у своєму культурному розвитку їхні світи не дуже 

різнилися. Як наслідок, сільські жителі не замикалися у власному сакральному 

просторі, а були змушені розширювати горизонт свого життя та приймати 

культурні здобутки, вподобання, естетичні смаки та релігійні уявлення, які 

диктувало місто. 

Вагоме значення у становленні етнографічної своєрідності та світогляду 

населення Слобожанщини відігравало й постійне спілкування з духовенством, 

яке в результаті переселення та постійної загрози з боку кочовиків жило, 

працювало й воювало поруч із простолюдом. Це, безумовно, мало вагоме 

значення для утвердження й поширення серед народу церковного світогляду, 

традицій та обрядів. Не став винятком й іконопис. На Слобожанщині набагато 

більше, ніж в інших українських регіонах, народний іконопис та домашня ікона 

були наближені до зразків ікони професійної. Однак, на наш погляд, на відміну 

від київських чи волинських домашніх ікон, де часто зустрічаються імітаційні 

роботи, домашні ікони Слобожанщини такими не є. Крім того, їх взагалі не 

можна назвати ані професійними, ані наївними. Народні домашні ікони 

Слобожанщини – це свого роду синкретичні, з мистецького погляду, образи з 
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глибоко закладеним світоглядним змістом. Особливо чітко це проглядається в 

надзвичайно поширених на цій території образах Коронування Богородиці. 

При розкритті змісту ікони «Коронування Богородиці» одразу ж привертає 

увагу походження змісту та загальної архітектоніки образу. Запозичений він був 

із західноєвропейського мистецтва, а розповсюдження його на теренах України, 

на наш погляд, було зумовлене тим культурним діалогом, який вела із 

католицьким Заходом професійна вітчизняна культура в ХVІ–ХVІІ ст. У 

підсумку цього створювалися нові типи образів, які, крім усього, втілювалися 

новими мистецькими засобами, збагачуючи й урізноманітнюючи професійну 

православну культуру. Що стосується проникнення нових мистецьких тенденцій 

у середовище простолюду, особливо на Слобожанщині, то, на наш погляд, це 

було спричинене тими соціокультурними й мілітарними проблемами, які 

зумовили тісний внутрішній діалог усіх прошарків місцевого населення. 

Важливе значення в процесі формування нового естетичного смаку, на думку 

Тетяни Паньок, мали й життя та творчість Григорія Сковороди, «який разом з 

іншими українськими богословами та мислителями брав участь в опрацюванні 

нової барокової теорії образу. Так, слідом за поширенням в Україні західного 

догмата про Непорочне зачаття він розробляє нову естетико-моралістичну 

алегорію і у своїй “Мелодії” пише: Глянь-но! Це Діва стоїть, утробою пречиста! 

Яблуко, змій, місяць, світ унизу променистий, Яблуко – плотська то є принада 

безчесна, Тягне, як змій, тебе плоть ця хитра й чудесна» [440, с. 158–159]. 

У цілому, визнаючи правомірність цих висновків, усе ж хотілося б нагадати, 

що для вшанування Богородиці українці не потребували ані естетичних теорій, 

ані зовнішнього впливу. Цей образ, на наш погляд, був архетипним, а тому 

одразу ж після прийняття християнства набув неабиякого поширення. 

Прояви західноєвропейського впливу на розвиток слобожанського 

іконопису проглядаються й в інших образах Богородиці, яку тут зазвичай 

пишуть із короною. Такий образ Богородиці у свідомості народу міг виникнути 

тільки завдяки знанню церковної традиції та практики, де Богородиця часто 

згадується як цариця: «…по правиці Твоїй стала цариця в офірському щирому 
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золоті… Вся оздоба царської дочки усередині, шата ж її погаптована золотом. У 

шати гаптовані вбрану провадять її до Царя… Замість батьків Твоїх будуть сини 

Твої, їх по цілій землі Ти поставиш володарями. Я буду Ім'я Твоє згадувати по 

всіх поколіннях, тому то народи по вічні віки Тебе славити будуть!» (Псалми 

44:10-18). Власне, саме такою й зображували Богородицю майстри на 

Слобожанщині. Особливо ж чітко це проявлялося на теренах Луганщини – тут 

набули неабиякого поширення образи з окладами, які виготовлялися з дорогих 

тканин та прикрашалися кольоровими камінцями, бісером тощо. Дещо менше, та 

все ж поширеними були такі ікони і в інших регіонах Слобожанщини.  

Підкреслюючи вплив західноєвропейської традиції на професійний та 

народний іконопис і, зокрема, на домашню ікону Слобожанщини, не варто 

розглядати його як пряме запозичення. Навпаки, професійні майстри, 

переосмислюючи привнесені зразки, формували власний український 

іконописний стиль. Він проявлявся в інтенції на цілковиту тілесну присутність 

святого; при цьому зростає відчуття одномірної масивності, яке доповнюється 

спробою передати рух [544, с. 64]. Ця особливість була дуже характерною для 

ікон Слобожанщини. Лики святих на них позначаються глибоким психологічним 

переживанням, що виявляється в так званому «внутрішньому русі». Останній – 

явище, притаманне переважно іконі барокового типу, де «зовнішня дія не 

передається зовсім або вона була мінімальною, але й у святому ликові дуже ясно 

прочитується схвильованість, якась зверненість до живої віруючої людини, котра 

споглядає ікону, – одним словом, своєрідний “рух емоцій”. Це, – зауважує 

Д. Степовик, – стосується в першу чергу ікон з одиничними постатями чи з 

малим числом персонажів. Що ж до багатоперсонажних ікон, то тут рух 

зовнішній і рух внутрішній, духовний, набули більшої суголосності» [544, с. 69]. 

Творчість народних майстрів-іконописців формувалася під впливом 

майстрів професійних, що чітко засвідчують елементи бароковості в домашній 

іконі, писаній майстрами-самоуками. Ця особливість, на наш погляд, була 

зумовлена існуванням великої кількості церков та монастирів на цій території. 

Приміром, Павло Алепський, мандруючи Україною, дивувався великій кількості 
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храмів у багатому убранстві – ажурній різьбі золочених дерев’яних іконостасів, 

«які зовсім нічим не різняться від карбованих із золота», іконам православним, 

але з «красотами живопису», що їх українські майстри перейняли «від 

франкських і польських живописців-художників» [59, с. 9]. 

Правомірність цих висновків підтверджує й «Історико-статистичний опис 

Харківської єпархії» (1857 р.), де детально описується 18 діючих на території 

єпархії монастирів. Крім того, український церковний історик і джерелознавець 

ХІХ ст., архієпископ Філарет (Дмитро Гумілевський) доводить, що навколо 

значної кількості храмів існували братства зі школами та шпиталями, аналогічні 

до тих, які були в Києві, Луцьку та Львові [598]. Подібне твердження знаходимо 

й у Миколи Сумцова, який, досліджуючи рівень розвитку освіти на 

Слобожанщині, пише: «…кожне село, а села тоді були здебільшого не дуже 

великі, мало школу. Ці школи були цілком народними, громадськими, хоч 

звалися церковними, і за вчителів в них були звичайно дяки» [551]. Крім того, 

вчений окремо підкреслює й наявність великої кількості шкіл із малярства [551], 

де навчали найбільш здатні малярі. Беручи ж до уваги, що більшість шкільних 

учителів отримували релігійну освіту в т. зв. «братських школах» та колегіумах, 

при церквах та монастирях, маємо підстави говорити про неабиякий вплив 

церковного православ’я на світогляд населення Слобожанщини. 

Розкриваючи своєрідність та витоки слобожанського іконопису, не можна 

проігнорувати й соціальної структури місцевого населення. Його основу 

тривалий час формувало, як зазначає Сумцов, «одно селянство під назвою 

козацтва, з двома головними тісно злученими обов'язками – військовим і 

хліборобським. Невеличка старшина та нечисленне духовенство не мали 

значіння» [551]. Всі ці соціальні верстви в єдності своїй боролися проти 

зовнішнього ворога – і проти татар, що тривалий час спустошували землі, і 

проти впливу російського елементу, й особливо церковної культури, і проти 

Польщі. Тривалим і виснажливим для України був і період Руїни, що 

супроводжувався постійними суперечками за гетьманську булаву. 

Неспроможність подолати суперечності зумовлювала сподівання тільки на 
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божественне заступництво, яке у свідомості народу було тісно пов’язане з 

Покровою. Звичайно, вшанування ікони Покрови було притаманне й іншим 

православним народам. Однак, як доводить Дмитро Степовик, «тільки в Україні 

вона стала національною іконою» [544, с. 66]. 

Аналізуючи причини та особливості образів Покрови, Степовик зауважує, 

що при такому масовому їх поширенні «можна було б сподіватися, що будуть 

вироблені якісь взірці, стандарти. Проте цього не сталося» [544, с. 66]. Водночас, 

як свідчать наявні сьогодні зразки, зауваження Дмитра Степовика стосуються і 

церковних ікон, написаних професійними іконописцями, і народних домашніх 

ікон, писаних майстрами-самоуками. На наш погляд, ця особливість, як мінімум 

на Слобожанщині, була зумовлена тісною єдністю народного та церковного 

світогляду, що формувалася під впливом складних соціокультурних умов життя. 

У підсумку цього образ Богородиці Покрови можна було зустріти і на хмаринці 

над тлумом святих і праведників, і на підлозі в храмі в оточенні натовпу людей, 

причому навіть реальних історичних постатей, у тому числі козацьких гетьманів. 

Зображення Богородиці на хмаринці – це класична православна версія Покрови, 

а на підлозі – її католицька, пізніша (з другої половини ХІІІ ст.) інтерпретація, 

відома як Madonna della Misericordia. Цікаво, що візуальний ряд Покрови в 

українських і, зокрема, козацьких іконах часто схожий саме на західний варіант 

Madonna della Misericordia. На одній із таких ікон кінця XVII ст., відомій серед 

мистецтвознавців як «Покрова Козацька» (з Покровської церкви села Дешки, 

Богуславський район, Київська область), зображений український гетьман 

Богдан Хмельницький та інші історичні персонажі. На іншій, того ж типу, яка 

походить із села Саварка, також на Богуславщині, і датується серединою 

XVII ст., можна побачити невідомого представника православної шляхти або 

козацької старшини. Подібні персонажі присутні й на аналогічній за 

композицією іконі кінця XVII ст., яка походить із села Кобижча Бобровицького 

району Чернігівської області.  

Тенденція зображувати на іконах Покрови Богородиці (і не тільки на них) 

реальних людей сформувалася, на думку Д. Степовика, в результаті своєрідності 
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українського релігійного світогляду: більшість митців були схильні зближувати 

святих і несвятих людей. Згодом ця риса проявилася не тільки в богородичному 

комплексі ікон, але й у домашній іконі в цілому – тут святі зображувалися 

досить реалістично та тілесно. Таким чином формувалося уявлення, що святі 

знаходяться серед простих людей, виступаючи їх заступниками в буденному 

житті. 

Важливу роль у процесі утвердження різноманітності народного іконопису 

відігравала й уява народних іконописців. Частина з них, зважаючи на високий 

рівень освіти в регіоні, могла навчатися в численних малярських школах та 

засвоїти окремі техніки ікономалювання. Разом з тим видається безперечним, що 

на Слобожанщині менше, ніж в інших регіонах, на їхню творчість впливали 

народні вподобання чи власне розуміння божественного. Сприяли цьому 

урізноманітненню іконописної традиції й іконописні осередки – монастирські та 

церковні малярські школи, які працювали відповідно до загальної світоглядної 

орієнтації слобідського населення на певну духовну метрополію. Наприклад, 

Філарет (Гумілевський) звертає увагу на те, що «до відкриття в 1667 р. 

Білгородської кафедри переселенці з-за Дніпра з потребами у храмах і 

священиках одні ставилися прямо в Москву, інші ж до Києва. Деякі ж церкви, і 

саме ті, які влаштувалися в Білопільському окрузі, і по відкритті кафедри в 

Білгороді залишилися у веденні Московського патріарха. Після патріаршества 

перейшли вони в ведення Московської Синодальної контори» [598]. 

Таким чином, формування регіональних відмінностей іконопису 

відбувалося, ймовірно, залежно від орієнтації на Київ, куди постійно проникали 

тенденції західноєвропейського мистецтва, чи Москву з притаманною їй 

орієнтацією на візантизм, а в окремі періоди – прагненням на відтворення в 

іконописі аскези. Звичайно, немає підстав говорити про те, що інтенція на аскезу 

прижилася або поширилися на теренах Слобожанщини чи в інших українських 

регіонах; разом з тим орієнтація на візантійський іконопис залишається 

подекуди досить виразною. 
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Важливого значення та свого завершеного вигляду набуло на 

Слобожанщині й ушанування чудотворних ікон. Звичайно, як зазначає Дмитро 

Степовик, «жадання дива – це прояв всієї барокової ментальності» [544, с. 66]. 

Але на Слобожанщині воно підсилювалося переживанням спільної драми. 

Вшанування чудотворних образів там було тісно пов’язане тими світоглядними 

настановами бароко (зокрема, його загальною орієнтацією на містицизм), що 

виявлялися через прагнення піднестися до богопізнання та богоспілкування за 

допомогою молитовної практики. Ця розколотість, двоїстість виявилася не 

тільки в естетиці українського бароко, але і в його світогляді. Людина, яка жила 

у вкрай нестабільному світі, змушена була шукати спокою, захисту та спасіння в 

безпосередньому спілкуванні з Богом, яке відбувалося через молитву, що 

вгамовувала життєві пристрасті, піднімала людину над ними, даючи віру в 

спасіння. 

Варто відзначити, що вшанування чудотворних ікон було тісно пов’язане з 

церковною практикою, а тому й більше поширилося в тих регіонах, де вона 

глибше проникла в «життєвий світ» людини. Зважаючи ж на особливості життя 

на теренах Слобожанщини, стає цілком зрозумілим виникнення та глибоке 

вшанування такої великої кількості чудотворних ікон. Серед них варто 

насамперед згадати Путивльську, Молчанську чудотворні ікони Божої Матері та 

образ Богородиці Охтирської [544, с. 70]. До цих чудотворних образів приходила 

велика кількість людей у пошуках розради та спасіння від життєвих негараздів. 

Часто народні іконописці відтворювали чудотворні образи Богородиці. Однак 

новостворені народні чудотворні ікони, хоча в цілому й відповідали своєму 

первообразу, все ж часто були орієнтовані на естетичні вподобання простолюду, 

тому втрачали низку традиційних для цього типу іконографії рис. Приміром, 

значної популярності на Слобожанщині набула ікона Богородиці Охтирської, де 

Пресвяту Діву часто зображували без омофору і з розпущеним волоссям – вона 

видавалася молодою дівчиною зі смиренним, лагідним та дещо стомленим 

поглядом, спрямованим подекуди до зовнішнього спостерігача, а подекуди – до 

розп’яття Христа. Зауважимо, що ікона ця пронизана західноєвропейськими 
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впливами. Непокрита голова Богородиці – один із прийнятих у 

західнохристиянській традиції засобів ілюстрації догмата пріснодівства; він 

пов’язаний з тим, що в давній Іудеї і ранньосередньовічній Європі незаміжні 

дівчата ходили з непокритою головою і розпущеним волоссям. Деякі дослідники 

вважають, що іконографія Богородиці Охтирської склалася в Україні на початку 

XVIII ст. під впливом західних апокрифічних переказів, за якими юна Діва Марія 

якось побачила уві сні розп’яття. «Православна енциклопедія», у свою чергу, 

пов’язує її появу із «зразками італо-грецького мистецтва» [2]. Фактично 

Богородиця Охтирська постає варіацією на тему пізньої (без мечів) версії 

католицької Богородиці Скорботної (Mater Dolorosa), до якої додане православне 

розп’яття. Тло народних чудотворних ікон Богородиці Охтирської подекуди 

прикрашали квітами, подекуди зустрічаються й ікони з нечітко виділеним 

пейзажем. Усе це в єдності своїй полегшувало входження чудотворної ікони в 

сакральний простір українського дому та в обрядову практику. 

Поряд з богородичним комплексом ікон, широкого поширення на 

Слобожанщині набули ікони Миколи Чудотворця. Цей народний святий, 

зауважує Дмитро Степовик, наповнює своїм образом безліч українських храмів 

[544, с. 71], у тому числі й Слобожанщини. Тут, як і в інших українських 

регіонах, святий набуває етнічних рис, дуже нагадуючи українського священика 

в найкращому сенсі цього слова. Це, у свою чергу, дає всі підстави погодитися зі 

Степовиком, що, ймовірніше за все, народні ікони Миколи Чудотворця писали із 

живих людей, обираючи для цього найкращих та найчесніших представників 

духовенства.  

 

4.4.2. Своєрідність луганської домашньої ікони 

 

Окремим та своєрідним феноменом слобожанського іконопису є домашні 

ікони Луганщини. Їхня унікальність, на наш погляд, сформувалася задовго до 

виникнення самого міста й була зумовлена особливостями географічного 

середовища краю та етнопсихологічними особливостями місцевого населення. 
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Воно, на противагу іншим українським етнографічним регіонам, не може 

пишатися тисячолітніми традиціями свого розвитку. Адже навіть не вдаючись до 

детального аналізу історичних колізій розвитку краю, відразу ж помічаємо, що 

тисячолітня історія його людності з часів кіммерійської культури відзначалася 

тривалими перервами розвитку історичної та культурної традиції. Постійне 

перебування кочових племен (кіммерійців, скіфів, сарматів, гунів, половців, 

печенігів, міграція мадярів тощо [248, с. 54–65]) у степовій зоні Луганщини не 

дає достатніх можливостей говорити про спадковий характер місцевої культури. 

Особливо чітко розрив культурного розвитку проявився у ХІІІ–XІV ст., коли 

територія сучасної Луганщини була простором міграції різних кочових та 

напівкочових груп, між якими фактично  не відбувався ніякий культурний обмін 

чи діалог. У модерну добу міжгрупова напруга в краї хоча й дещо пом’якшилася, 

однак, як відзначає Інна Бровченко, цей регіон і надалі залишався «під впливом 

дрібних груп різноетнічних переселенців, і ніяких перемішань кочівників зі 

східних масивів не спостерігаємо» [248, с. 54–65]. 

Ми дистанціюємося від висвітлення історичних колізій розвитку людності 

на території сучасної Луганщини. Вважаємо, однак, за доцільне погодитися з 

присутньою в чи не єдиній у сучасній Україні «Історії Луганського краю» 

думкою, що новітнє його заселення та утвердження культурної традиції не варто 

починати раніше ХVІІ–ХVІІІ ст., оскільки, як зазначає Інна Бровченко, «до 

початку XVII ст. основними жителями [Луганщини. – Уточ. О. Б.] залишалися 

кримські і азовські татари, Велика та Мала Ногайські орди» [248, с. 91] 

Саме ця обставина й змусила владу Московського царства, а згодом і 

Російської імперії, вжити серйозних заходів для оборони південно-західної 

частини власної держави. Для цього були сформовані надзвичайно сприятливі 

умови для заселення краю. Це активізувало вже згадані нами міграційні процеси, 

які не тільки завершили процес заселення луганських земель, але й сформували 

фундамент для становлення на цій території унікального культурного простору. 

В цілому він розвивався в загальному парадигмальному полі культури 
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Слобожанщини, водночас набуваючи низки самостійних рис, які, на наш погляд, 

добре проявилися в домашній іконі [Див.: 71]. 

Розглядаючи домашню ікону як візуальний вияв ментальної своєрідності 

луганського населення та його світоглядних орієнтацій, варто звернути увагу, що 

важливе значення в процесі становлення особливостей народної культури 

Луганщини набув факт органічного поєднання різних етнічних складових – 

української, російської та, ймовірно, татарської. Культуротворче значення цих 

елементів було різним, що яскраво засвідчують результати роботи Харківської 

археологічної комісії. Зокрема, в ході експедиції 1900 р. було виявлено, що 

населення сучасної Луганщини у ХІХ ст. вже складалося тільки з великоросів і 

малоросів. Водночас у звіті одного із членів згаданої експедиції відзначалося: 

«Жителі виключно хлібороби. Якщо виключити одного ювеліра, одного 

іконописця та кількох жителів, що займаються плетінням кошиків з соломи і 

лози...» [248, с. 5]. 

Привертає увагу й зроблений археологічною комісією опис тогочасного 

жіночого одягу (відомості про чоловічий одяг не збереглися). Головний убор 

складався з пов'язки строкатою вовняною хусткою. У вухах сережки великих 

розмірів з підвіскою із срібних монет. Улюблена шийна оздоба – низка 

бурштину дуже великого розміру. Поверх спідниці й білої сорочки із широкими 

рукавами одягали строкатий шерстяний фартух. Часто жінки носили й шовкові 

безрукавки – широкі й без виточок. У глухих та віддалених селах ходили в 

суконних сарафанах з поясом; на голову надягалася невелика червона шапочка, 

шита золотом, – «бархатник». Поверх нього пов'язували невелику яскравого 

кольору шовкову хустину. До цього жінки пов’язували на голову червону 

атласну тканину, а замість сарафанів носили «дерги», які складалися зі шматка 

вовняної тканини, перепоясаного поясом.  

Поряд з одягом детально аналізуються і промисли населення Луганської 

області, зокрема особливості гончарства, гутництва, різьбярства, а також 

особливості художніх промислів. Особливу увагу привертають вишиті рушники. 

Вони вирізняються не тільки домінуванням червоного кольору, але й великою 
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кількістю символів різного характеру – антропоморфної (берегині з опущеними 

додолу руками) та зооморфної (півники та двоголові орли) символіки, органічно 

поєднаної з рослинними орнаментами. Крім того, часто зустрічаються й 

зображення літер, серед яких особливу увагу привертають літери «НВ» в 

коронованому вінку, які зазвичай розміщували над двоголовим орлом [248, 

с. 32–33]. 

Сьогодні важко достеменно точно визначити, яку ідею заклали невідомі 

майстрині в такі рушники та що саме символізували ці літери (ймовірно, щось на 

зразок «на віки»). Що ж до двоголових орлів, то варто навести твердження 

Світлани Китової, що подвійний симетричний візерунок рушника вже ніс у собі 

ідею згаданої вище «двійки» [267, с. 23]. З точки ж зору історичних аналогій, 

беручи до уваги міграційні процеси, що тривали на території України десятки й 

сотні років, переважно із заходу на схід, появу в символіці двоголового орла 

можна витлумачити по-різному. Загальновідомо, що це був герб Московського 

царства, а пізніше Російської імперії. Однак це був також символ 

Константинопольської православної Церкви, котрій підлягали Київська і 

Галицька митрополії до її поглинання Московським патріархатом у 1686 році. 

Двоголовий орел був також гербом Священної Римської імперії (чорний на 

золотому тлі). Його зображували на талерах, які в XVII–XVIII ст. виконували в 

Європі роль міжнародної валюти (як зараз долар або євро), в тому числі й у 

Гетьманщині. Крім того, в києворуські часи зустрічаємо двоголового орла в 

символіці перемишльського (золотий на синьому тлі; пізніше як герб 

Перемишльської землі в складі Руського воєводства Речі Посполитої) та 

чернігівського (чорний на білому тлі; пізніше як символ Чернігівського 

воєводства Речі Посполитої – чорний на червоному тлі або срібний на золотому) 

князівств. 

Культурна самобутність луганського регіону виявилася не тільки у 

своєрідності побутового життя, особливостях одягу чи промислів, але й в 

особливостях духовної культури. Вона збереглася до нашого часу у вигляді 

оригінального іконопису, який відображав дух та ментальну своєрідність 
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населення Луганщини. Так, на думку Лідії Борщенко, іконописці цього регіону 

«не просто копіювали ікони, а допускали зміни навіть у композиціях, 

підкреслюючи тим самим у своїх композиціях ознаки місцевого 

походження» [111, с. 7] 

Говорячи про своєрідність луганського народного іконопису, не варто 

забувати, що більшість наявних сьогодні пам’яток датуються ХІХ – початком 

ХХ ст., тобто часом, коли вже можна було говорити про наявність сформованого 

протягом кількох століть під впливом різних етнічних елементів самобутнього 

культурного простору. Варто взяти до уваги й те, що, на відміну від культурного 

простору, наприклад, українського Полісся чи Гуцульщини, де було багато 

віддалених поселень, культурна традиція яких відзначалася високим рівнем 

спадковості й несла в собі елементи та символи культури премодерного, 

раннього патріархального періоду, повторне заселення Луганщини відбулося 

порівняно пізно. Це водночас дає можливість стверджувати, що ключове 

значення в ході становлення сакрального простору родини, громади і всього 

регіону мали не стільки давні язичницькі традиції та звичаї (вони зазвичай 

зберігалися завдяки розвитку ряду притаманних переселенцям традицій), скільки 

універсалістські інтенції православної церкви, навколо якої формувалося 

співжиття різноетнічного місцевого населення [Див.: 63]. 

У підсумку домашні традиції, культура, а відповідно й домашні ікони на 

Луганщині були більш тісно пов’язані із церковною традицією, ніж у багатьох 

інших регіонах України. На користь нашого припущення слугують і зауваження 

Лідії Борщенко, що розквіт іконопису на Луганщині та формування своєрідної 

іконописної традиції відбувалися на зламі ХІХ–ХХ ст., тобто в період 

інтенсивного розвитку промисловості в цій місцевості. Цей процес 

супроводжувався розквітом громадського життя, житлового та храмового 

будівництва, формуючи потребу у великій кількості іконописців, 

монументалістів та майстрів оздоблення інтер’єру [111, с. 7–8; 248, с. 165]. 

Водночас розвиток промисловості та, відповідно, й міст призводив до 

руйнування консервативного у своїй основі культурного простору села. Це 
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сприяло поширенню церковної культури та притаманної їй обрядової практики. 

А тому культурний розвиток краю й, насамперед, формування канонів краси не 

відбувалися на тлі розвитку фольклорних уявлень українського сільського 

населення, а визначалися зовнішніми стандартами, сформованими в місті. 

Зауважимо, що ця особливість стосувалася як церковної, так і народної ікони, 

які, на думку Лідії Борщенко, відрізнялися передусім розмірами. Ікони, 

виготовлені для домашнього богослужіння, порівняно із церковними іконами 

були невеликими, розміром з лікоть, тобто три п’яді [105, с. 44]. Натомість 

розмір церковних ікон залежав завжди від місця їх розташування в сакральному 

просторі храму. Що стосується осередків виготовлення ікон, то, за свідченням 

тієї ж Л. Борщенко, більшість луганських ікон виготовляли в самому Луганську, 

а також у Сватовому, Старобільську та Городищі [111, с. 8]. Водночас 

дослідниця зауважує, що ікони могли виготовлятися як у монастирських 

майстернях, так і в іконописних артілях [111, с. 8], а тому зазвичай різнилися 

художньою майстерністю іконописця, зберігаючи незмінними своєрідність 

оздоблення та особливості сюжетів. 

Приміром, наявним сьогодні в «Замку-музеї Радомисль» зразкам луганської 

домашньої ікони притаманні моносюжетність, блакитний або ж синій фон, 

високий рівень точності у відображенні дрібних деталей – кожна волосинка на 

бороді Ісуса або зморшка біля очей Богородиці окремо прописані. Поряд з іншим 

привертають увагу й великі очі та круглі зіниці зображених на іконах святих, які 

завжди дивляться просто на спостерігача. Святі повернуті до людини, однак 

їхній зосереджений погляд губиться в безкінечності.  

Ця іконописна особливість, на наш погляд, постала внаслідок 

етнопсихологічних особливостей луганського населення. Зокрема, домінування 

степової зони формувало відчуття нічим не обмеженого руху в безкінечність, яке 

завжди супроводжується іманентно присутнім відчуттям недосконалості та 

неповноти буття [435]. Іншими словами, святі, які дивляться на людину 

поглядом, спрямованим у внутрішню чи зовнішню безкінечність, виявляють тим 

самим внутрішні почуття місцевого населення, його козацький, авантюрний дух. 
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З одного боку, він сповнений ентузіазму в пошуку та боротьбі за недосяжний 

ідеал. З іншого – вже усвідомлює почуття приреченості, що межує з 

апатією [435]. Таким чином, лики святих на луганських іконах, відображаючи 

загальний світоглядний настрій місцевого населення, ніби підкреслюють 

марноту пошуків щастя в житті земному, закликаючи людину до внутрішнього 

самозосередження, до пошуку Бога всередині себе та Царстві Небесному. 

Підкреслена нами ідея добре співвідноситься зі своєрідністю оздоблення 

луганських ікон. Їх називають «вдягненими», оскільки велика кількість 

тогочасних церковних та домашніх ікон Луганщини мають оклади з тканини. 

Особливо чітко ця тенденція проглядається у майстрів Старобільської 

монастирської майстерні. Їхні образи святих під окладом завжди повновиді, 

мають тонко виписані темпорою лики в окладах жовтої та червоної фольги [111, 

с. 8]. «Одяг святих шитий, шати оздоблені напівкоштовним камінням, склом. 

Зустрічаються ікони, в яких одяг святих вишитий гладдю. Дуже поширені були 

шиті бісером, перлами та золотими нитками» [111, с. 8]. Це зауваження дає 

підстави припустити, що наявні сьогодні в «Замку-музеї Радомисль» ікони були 

виготовлені саме в цій майстерні. Адже більшість із них повновиді, з тонко 

прописаними ликами святих. «Одяг святих» зроблений з оксамиту чи іншої 

тканини, густо прикрашений стеклярусом та розшитий бісером. Окремі ікони 

мають виготовлений з фольги гравійований золотистий німб. Цікаво, що оклад 

як зовнішнє оздоблення ікони завжди прибивався до неї невеличкими гвіздками. 

Нагадаємо, що традиція «окладати» ікони започатковується ще у Візантії та 

Русі, де також був звичай прикрашати ікони дорогоцінностями. Тоді ікони не 

окладали, а прикрашали золотом, дорогоцінним камінням та жертовними 

(вотивними) дарами від віруючих. Поряд із прикрашанням ікон на Русі існувала 

й традиція накладати на всю ікону «кованіє», яке називалося «крута». І лише у 

ХVІ ст. з’являється саме слово «оклад» та звичай окладати ікони менш 

трудомістким, порівняно з «кованієм», гравіюванням на фользі. Найбільшу 

цінність мали ікони, карбовані із цілого листа золотої, срібної чи мідної 

заготовки. Такі надзвичайно коштовні ікони зазвичай замовляли шляхта, багате 
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міщанство, козацька старшина, церкви та монастирі. Що стосується поширення 

ікон з окладами серед простолюду, то, на наш погляд, воно зумовлювалося 

світоглядною близькістю місцевого населення, значну частину якого становили 

закріпачені ще у ХVІІІ ст. козаки, з козацькою старшиною, а також із церковною 

культурою, окремі елементи якої воно й переймало.  

Розкриваючи особливості «вдягнених» луганських ікон, не можна оминути 

увагою питання їх авторства, особливо зважаючи на те, що традиційно 

іконописцями і тим паче ізографами вважаються чоловіки. Однак своєрідність 

окладів луганських домашніх ікон дає підстави вважати, що в майстернях й 

іконописних артілях поряд із чоловіками працювали й жінки. Частіше їхня 

діяльність обмежувалася тільки виготовленням окладів – шили одяг святим 

(переважно оксамитовий), прикрашали його гаптуванням, вишивкою з бісеру, 

намистинками, кольоровим камінням та викарбуваними на фользі візерунками. І 

лише зрідка домашні ікони писали самі жінки. В таких композиціях лики святих 

відзначалися особливою ніжністю й жіночністю, яка зазвичай зустрічається, 

наприклад,  в лику св. Юрія Змієборця. 

Поряд з іншим привертає увагу й особливе пошанування луганським 

населенням Богородиці, Христа, Миколая Чудотворця, Бога-Отця Саваофа, 

подекуди зустрічаються образи апостолів та євангелістів, Новозавітної Трійці, а 

також образи святих рівноапостольних Володимира та Ольги. Натомість глибоко 

шановані в більшості українських регіонів образи святих, які опікувалися 

господарською діяльністю, зокрема Юрія Змієборця, Пантелеймона, Варвари, 

Параскеви, Зінаїди та інших, серед луганських домашніх ікон зустрічаються 

значно менше. Це, звичайно, дає можливість припускати, що релігійність та 

обрядова практика луганського населення формувалися передусім церквою, 

навколо якої зосереджувалася більшість поселень. 

Поряд із вказаним важливу роль у формуванні орієнтації світогляду 

луганчан на церковне православ’я відігравав розвиток промисловості та, 

відповідно, міст. Це сприяло руйнуванню традиційного патріархального способу 

життя консервативного селянства й формуванню спільної для всіх прошарків 
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місцевого населення культури, одним із найяскравіших виявів якої стала 

луганська домашня ікона. Вона, на відміну від більш консервативних регіонів, 

уже не відзначалася примітивізмом зображень. Тісна співпраця з містом та його 

культурою зумовлювала формування нового художнього смаку, що виявлявся у 

своєрідному органічному поєднанні тільки окремих художніх елементів бароко з 

новітніми художніми віяннями. На користь нашого припущення слугує велика 

кількість барокових ікон, зокрема образів «Христос – Виноградна Лоза», 

«Христос у Чаші», «Богородиця», з рисами місцевого населення та в 

наближеному до народного вбранні. А ще – значна популярність серед місцевого 

населення ікон, писаних молодим Іллею Рєпіним. З приводу цієї сторінки свого 

життя він писав: «В Сиротиному я мав успіх зі своїми образами. Я користувався, 

звичайно, необхідними вказівками і канонами, за якими пишеться всяке 

зображення святих або цілих сцен (у кожного живописця скринька наповнена 

гравюрами), і був заохочений довірою й цікавістю всього приходу і навіть свого 

підрядника» [491, с. 116]. Крім того, І. Рєпін із задоволенням писав образки для 

селян – він забезпечив ними всіх мешканців Сиротина та після цього продовжив 

свої маршрути вихідних днів. У сусідніх із Сиротиним селах роботи молодого 

Рєпіна теж зустрічали із захопленням. Адже він розписував іконостас церкви, 

парафіянами якої були місцеві селяни [491, с. 116–117]. 

Особливу увагу в даному контексті привертає згадка І. Рєпіна про те, як він 

під час розпису одного з іконостасів поправив роботу старшого майстра, 

оскільки йому не подобалися «безликі лики», тьмяні фарби та відсутність будь-

якої внутрішньої сили в написаному. Що стосується своєрідності писаних 

Рєпіним образів, то чітких та однозначних згадок про це ми не знаходимо. 

Натомість митець, згадуючи початок своєї іконописної діяльності, пише: «У 

мене в майстерні на мольбертах-триногах стояли два місцевих образи: Спасителя 

та Божої Матері, і я з подивом добивався від цих фігур світла, в ликах шукав 

божественності. Настрій мій був релігійним. < > … яскраво блискучими мазками 

незмішаних і лілових смуг я досягнув незвичайного світла навколо голови» [491, 

с. 94]. 
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Популярність робіт Іллі Рєпіна в церковному та народному середовищі дає 

можливість говорити про зародження змін у тогочасному луганському іконописі. 

Зокрема, про його відсторонення від пануючої тогочасної малярської традиції, де 

панували притаманні російському іконопису модерної доби неіндивідуалізовані 

образи святих, відірвані від натуралізму, притаманного земному життю. 

Натомість, беручи до уваги подальшу долю художника, можемо припустити, що 

рух іконопису відбувався в бік реалізму. Його утвердженню в українському 

іконописі, передусім народному, сприяла неодноразово підкреслена Рєпіним 

тотальна залежність луганського населення від урядового петербурзького 

центру, який у цей час починає запроваджувати новий іконописний стиль. Він 

мав відповідати духу російського самодержавства. В результаті в 

інтелектуальному середовищі Російської імперії чітко проявилося упереджене 

ставлення не тільки до української народної, але й давньоруської професійної 

ікони. «Вона, – зауважує український художник і мистецтвознавець Олексій 

Грищенко, – розглядається тільки як результат «дотику давньої Русі до XVII 

століття і в літературному, і взагалі в розумовому відношенні» [171, с. 9]. 

Зневажливе ставлення до руського (в тому числі й українського) іконопису 

в середовищі російської інтелігенції на початку ХІХ ст. засвідчує й князь 

Г. Гагарін. «Варто тільки завести розмову про візантійський живопис, – писав 

він, – і миттю у великої кількості слухачів (академіків-класиків) неодмінно 

з'явиться посмішка зневаги й іронії. Якщо ж хто-небудь наважиться сказати, що 

цей живопис заслуговує уважного вивчення, то жартам і насмішкам не буде 

кінця. Вам наговорять безодню дотепних зауваг про неподобство пропорцій, про 

незграбність форм, про недолугість поз та дикість в композиції. Я зовсім не 

захищаю недоліків, що походять від недосвідченості чи варварства часів, я не 

шукаю в них ні правильності малюнка, ні вірності перспективи, ні належного 

освітлення, ні рельєфності, ні тисячі інших якостей, властивих новому 

мистецтву…» [Цит.: 171, с. 13]. 

Естетичним ідеалом новоствореної парадигми російського іконопису стала, 

за зауваженням Грищенка, «мертвість образів, що співвідносилася з рідкісною 
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солодкуватістю та грубою бездушністю, суворою точністю малюнка і 

перспективи, «співмірністю» ідеальної фігури, «бездоганністю» і «чистотою» 

обробки картини при повній відсутності почуття художника» [171, с. 11–12]. 

Таким чином, пише Д. Степовик, в іконі не «лишилося й сліду від площинності, 

зворотної перспективи, умовного трактування гір як лижв і будівель – як 

лаштунків. Усі ці зміни тлумачилися як виправлення ікономалювання. Але 

суспільство не було підготовлене до такої реформи, тому що російське 

ікономалювання не зазнало стильових змін у їхній послідовності й поступовості, 

як це сталося в Україні. Отож класицизм утверджувався й приживався в РПЦ з 

великими труднощами» [544, с. 88]. 

За «умов насадження класицизму в ікономалюванні» склалися дещо інші 

іконописні форми. Місцеві малярі, хоч і не прийняли петербурзького 

іконописного канону з притаманною йому «мертвістю» образів, водночас не 

обійшли увагою «доброго професіонального, мистецького рівня класицистичних 

ікон. Тому класицизм в іконі України дуже близько прилягає до романтизму. 

Велика увага приділяється рисункові, композиції, опрацюванню деталі. Майстри 

ікон багато працюють із натурою, тобто змальовують обличчя, постаті, тканини, 

різні предмети не з інших рисунків, гравюр чи ікон, а з самого життя… < > Лики 

святих зберегли ту ж саму українську малярську своєрідність… Неприйняття 

класицизму виявилося в Україні й у тому, що наші майстри наділяли святі 

образи тим самим глибоким натхненням, а то й гострим переживанням, яке стало 

характерним для ікон бароко. Звісно, інших ознак бароко (орнаментів, 

контрастів, пафосності) вже не було» [544, с. 89]. 

Вплив російського іконопису на становлення луганської домашньої ікони не 

обмежився лише рецепцією академізму. Більш повно притаманний домашній 

іконі цього регіону еклектизм виявився в чільній увазі майстрів до окладу, що, 

на наш погляд, постало в результаті знайомства народних малярів зі зразками 

російського іконописного модерну. Сформований на тлі глибокого прагнення до 

нового відтворення традиційного руського іконопису, цей стиль 

характеризувався особливою чітко вираженою декоративністю, увагою до 
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матеріалу і витонченою деталізацією, які поєднувалися з об’ємним 

пластицизмом, екзальтацією кольору та «асиметрією в симетрії» [291, с. 16]. 

Особливо чітко ці особливості проглядалися в розкішних шатах тогочасних 

святих на російській іконі.  

Насадження російської церковної культури на теренах України, особливо 

тих регіонів, що мали найбільш тісні зв’язки з імперськими центрами, 

зумовлювало запозичення тих мистецьких прийомів, що привертали увагу 

українських майстрів і могли отримати резонанс в українському суспільстві. 

Однак українські майстри, як слушно зазначав Дмитро Степовик, ніколи й 

ніяких тенденцій не копіювали прямо. Особливо чітко це проявлялося в 

народних малярів, які орієнтувалися на духовні запити населення. Не стали 

винятком, на наш погляд, ані академічний іконописний стиль, ані іконописний 

модерн. З одного боку, народні майстри намагалися максимально використати 

здобутки церковного мистецтва з відповідними йому естетичними принципами. 

Однак з іншого – вони залишають зазвичай незмінною притаманну іконопису 

бароко глибоку душевну напруженість образу святого. Таким чином, святі на 

луганській домашній іконі хоча й зосереджені на блакитній тверді неба, однак 

залишаються романтично людяними. 

У цілому, за свідченням Лідії Борщенко, переважна більшість тих пам’яток, 

що дійшли до нас, «написані у характерній для слобожанської школи іконопису 

манері, що накладалася на місцевий ґрунт – виписаність ликів, об’ємність 

постатей святих, прозорість фарб» [111, с. 10]. Так формувався своєрідний 

синтез місцевої іконописної традиції із чітко представленими вкрапленнями 

західноєвропейського мистецтва. Ця особливість, на нашу думку, сформувалася 

під впливом іконописної традиції українського бароко, що спочатку 

поширювалася завдяки міграції українського козацтва, а згодом – завдяки 

тісному діалогічному зв’язку сільської та міської культури. Цей діалог не завжди 

мав можливість вийти на рівень більш широкого етнічного дискурсу в силу 

об’єктивних та суб’єктивних чинників, передусім поступового закріпачення 

козацтва.  
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Козацтво як найбільш активна частина тогочасного сільського населення 

тривалий час залишалося транслятором основних культурних цінностей у 

народне середовище й носієм художнього смаку. А тому після повного його 

закріпачення за Катерини ІІ почали формуватися відносно закриті культурні 

середовища, які хоча й були включені у сформований раніше культурний 

простір, та все ж мали власні особливості, що яскраво виявилося у виокремленні 

луганського іконопису як окремої гілки слобожанської іконописної традиції. На 

відміну від поширених на більшій частині Слобідської України народних ікон, 

«побудованих на контрастних тонових співвідношеннях між кольором тла і 

кольором постаті святого (на темному тлі – світла постать святого, на світлому 

тлі – темна постать)» (О. Осадча) [429], на Луганщині контраст кольорів хоча й 

зберігався, однак був значно пом’якшеним завдяки багатому оздобленню окладу. 

Таким чином, зазвичай холодне тло ікони вже не мало такого важливого 

значення. Будучи другорядною деталлю, воно слугувало своєрідним фоном, що 

давав можливість акцентувати увагу виключно на образі святого. Святі на 

луганських іконах зображені так, ніби вони сходять до людини з небесної 

безодні. Натомість образи святих на іконах, писаних у парадигмальному полі 

слобожанського іконопису, включалися в загальну композиційну структуру 

всього іконописного сюжету. 

 

4.4.3. Характерні ознаки та символіка полтавських домашніх ікон 

 

Загальна відповідність зовнішніх характеристик спостерігається не тільки в 

луганському та слобожанському іконописах, але й у слобожанському та 

полтавському. При цьому ми не можемо говорити про їхню тотожність. Адже 

позірна спільність історичної долі цих регіонів (відносно пізнє заселення 

території після її зруйнування монголо-татарською ордою) супроводжується 

рядом суттєвих відмінностей, які дають можливість говорити про існування 

окремого полтавського етнографічного регіону [290, с. 91]. Його формування 

розпочалося на зламі ХVІ–ХVІІ ст. на дещо іншому, порівняно зі 
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Слобожанщиною, етнічному тлі [434, с. 91]. На відміну від Луганщини та 

Слобожанщини в цілому, етнічна своєрідність яких сформувалася на основі 

поєднання «великоруської» й «малоруської» культури з виразним домінуванням 

останньої, на становлення етнографічної маси Полтавщини поряд із русинами, 

литвинами, а також московитами впливав ще й тюркський чинник. 

Розчиняючись у загальному домінуванні слов’янського елементу в краї, він 

проявляється подекуди у своєрідності антропологічного вигляду місцевого 

населення [434, с. 97]. Все ж вважаємо за доцільне погодитися із зауваженнями 

полтавських учених – Людмили Кушнір та Сергія Шевчука, що населення 

Полтавського краю було українським. Причому, на відміну від більшості 

етнографічних регіонів України, не тільки в селах чи хуторах, але й містах [318, 

с. 229]. Така етнографічна ситуація була зумовлена органічним включенням 

представників різних етносів до складу українського та виразною інтенцією на 

нівелювання чужорідних культурних впливів. Як наслідок, населення 

Полтавщини набуло більшої-меншої однорідності, констатованої полтавським 

істориком і краєзнавцем Левом Падалкою. 

Підкреслене нами порівняно пізнє заселення території Полтавщини (в 

даному випадку йдеться про територію Полтавської губернії) різноетнічним 

населенням, яке тривалий час зосереджувалося в селах та хуторах, значною 

мірою зумовило відсутність спільного для всього населення краю етноніма. В 

більшій частині регіону, стверджує Лев Падалка, люди називали себе 

«мужиками», або «козаками», водночас дуже чітко відрізняючи себе від 

«великоросів» [435, с. 16]. Привертає увагу й зауваження дослідника щодо 

поширеної вже в сучасному науковому дискурсі теми «малоросів» – населення 

Полтавщини, як засвідчили опитування, вважало цю назву зовнішньою і 

книжною, тому частіше називало себе просто «людьми» [435, с. 19]. 

Відсутність етноніма в населення Полтавщини, однак, не супроводжувалося 

браком історичної пам’яті. Більшість населення була свідома не тільки свого 

козацького коріння, але й, незважаючи на міграційний процес, зберігала традиції 

народного побуту. Останні чітко проявляються не тільки в особливостях 
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патріархального життя, але й в оздобленні дому. Незважаючи на тривалий період 

нестабільності, що значно обмежував можливість та доцільність побудови 

міцних будівель, все ж, послуговуючись давньою традицією, полтавчани 

приділяли значну увагу оздобленню та інтер’єру житла. Практично до початку 

ХХ ст. залишалося незмінним внутрішнє розпланування дому: покуть у східному 

кутку, в цьому ж кутку знаходився стіл з лавами, які мов сонячне проміння 

розходилися від східного кутка хати; мисник розміщений з правого боку від 

входу, з лівого – піч, за нею – лежаки для спання та дитяча колиска. Скриню 

завжди розміщували біля чільної стіни навпроти входу в дім [435, с. 26–27]. 

Головною ж особливістю старовинних полтавських хат, підкреслює Л. Падалка, 

було «слабке освітлення. Три невеликих вікна (два вікна з лицьового боку хати і 

одне з «причілка» близько піваршина в висоту і чверті півтори завширшки) 

слугували єдиними провідниками світла в закрите житло. Прийнявши до уваги 

тьмяність грубого скла, що використовувалося для старовинних віконець, можна 

уявити, – відзначає дослідник, – якою мірою висвітлюються старовинні житла» 

[435, с. 25]. Зауважимо, що відносно темні хати з малими вікнами швидше за все 

були пережитком міфологічних уявлень. Тут ще в давні часи сформувалася 

заборона дивитися у вікна – вони уявлялися межею між внутрішнім світом дому-

оберега та сповненим небезпек світом зовнішнім. Татарські набіги, які 

розглядалися як зовнішня стихія, не давали спокою та впевненості місцевому 

люду в завтрашньому дні, в результаті чого хати будували невеликими й без 

особливих зручностей [435, с. 25]. 

Привертає увагу й поданий Левом Падалкою, опис покуті. Вона, підкреслює 

вчений, «служить предметом найуважнішого піклування всієї родини, особливо 

жіночої її половини. На стінах над покуттю на особливій, можливо найбільш 

ретельно зробленій, поличці (божнику) встановлюють ікони, в ряду яких на 

самому видному місці розміщуються “благословенні образи” (тобто ті, якими 

господар і господиня будинку благословлялися своїми батьками на весіллі); 

ікони зазвичай обвішуються візерунковими рушниками і прикрашаються 

різними живими і зробленими з кольорового паперу квітами; з живих квітів 
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найбільш популярні запашні квіти: чорнобривці, нагідки і особливо волошки. 

Перед однією з головних ікон зазвичай висить лампадка, навіть в найбідніших по 

внутрішній обстановці хати господарствах» [435, с. 27]. 

У цілому погоджуючись із висновками дослідника, все ж, спираючись на 

наявні сьогодні в «Замку-музеї Радомисль» історичні пам’ятки, хотілося б 

зауважити, що на покуті зосереджувалися не тільки «благословенні образи», але 

й цілісні іконостаси, які, ймовірно, були поширені лише в окремих місцях 

Полтавського краю. Показово, що в таких іконостасах часто порушувалася 

традиційна християнська ієрархія. В центрі іконостасу розміщували Богородицю 

з Немовлям, у той час як Христа в парі з Марією Магдаленою зображували з 

правого боку образу. Загальна ж іконографічна композиція іконостасу завжди 

супроводжувалися наявністю ще кількох святих. Як правило, це були святі 

покровителі імен господаря та господині родини, подекуди – покровителі 

професії чи найбільше шановані в певному регіоні святі. Що стосується 

винесення Богородиці в центральну частину полтавських іконостасів, то, на наш 

погляд, це зумовлювалося тривкістю історичної пам’яті й, зокрема, козацькою 

культурою з притаманним їй глибоким вшануванням Богородиці Покрови.  

Своєрідність народного іконопису та, відповідно, домашніх ікон 

визначалася не тільки усвідомленням свого історичного походження, але й 

особливостями сакрального простору та побуту населення. Хоча полтавський 

іконопис входив у загальне парадигмальне поле слобожанського іконопису, все 

ж він мав яскраво виражені особливості. Перше, що привертає увагу, – це 

яскраво-блакитне, небесне тло ікони. Воно постає не стільки другорядною 

частиною, скільки основою, на якій пишеться образ (як на луганських іконах), і 

включене в загальну композицію ікони. Це могла бути небесна твердь – як на 

іконі «Преображення Господнє» або легке небо з небесними хмаринками – 

водночас на його фоні розгорталася драматична подія (наприклад, «Побиття 

камінням святого Стефана – першомученика за Християнську віру»). Тривожно-

голубим кольором написане небо на іконі святого Георгія Змієборця, що 
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зображує «посмертний» подвиг цього святого. Таке ж небо бачимо на образі 

мучениць Віри, Надії, Любові і матері їх Софії [105, с. 38–39]. 

Привертають увагу й досить значні та разюче виражені вкраплення чистого 

зеленого кольору, яким художники користувалися при зображенні одягу святих 

або ж при зображенні дерев, гілля та вінків, які використовувалися як 

декоративно-оздоблювальний елемент ікони. Однак, на наш погляд, вони мають 

власне символічне навантаження, що розкривається в композиційній схемі 

кожної конкретної ікони. Поряд із вказаним зелений колір використовують для 

зображення земної тверді під ногами святих. 

Домінування блакитного та зеленого кольорів у полтавському іконописі, на 

наш погляд, зумовлене кількома причинами. По-перше, важливу роль у 

становленні українського іконопису в цілому та регіональних його особливостей 

відігравали чинники місцевого характеру. Йдеться про географічний та 

антропологічний фактори, які проявляються як у своєрідності зображення 

святих, так і в загальному тлі ікони. Так, неоднорідне поєднання голубого та 

зеленого кольорів у полтавських іконах, імовірніше за все, зумовлювалося 

характерними рисами навколишнього середовища. За свідченням Лева Падалки, 

більшість полтавського населення зосереджувалася біля рік та інших водойм, які 

навіть при загальному домінуванні лісостепової зони лягли в основу формування 

місцевого архетипу «рідної землі», нерозривно поєднаного з культом дому. 

Цілком очевидно, що на тлі таких уявлень поставало переконання, що святі, яких 

вшановує народ, знаходяться не десь, а саме «тут і зараз», поряд з людиною. З 

іншого боку, лісостепова зона, відкриваючи й водночас обмежуючи 

безкінечність (чого не було на Луганщині), була плідним фундаментом для 

формування уявлення про вічність, що знаходиться десь «поза» безкінечністю. 

Відповідно святі, які знаходилися в безкінечності, поставали перед людиною 

саме в контексті поєднання зеленого та блакитного кольорів при домінуванні 

останнього. 

По-друге: аналізуючи особливості полтавського іконопису, варто брати до 

уваги те, що полтавські житла оздоблювали не тільки іконами, але й картинами, 
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причому як на релігійні, так і на світські теми [526, с. 24–25]. В обох випадках 

виразним було домінування тривожно-блакитного або ж світло-блакитного 

кольору. Це, на наш погляд, було зумовлено вже підкресленою темнотою 

української хати, яка, зважаючи на символічне значення темряви, що 

ототожнювалась із хаосом, не могла розглядатися як символ світла та гармонії. 

Таким чином, намагаючись відтворити гармонію та закон світобудови в домі, 

полтавчани «освітлювали» їх за допомогою блакитного кольору тла ікон. Він 

символізував водночас безкінечність (у тому числі життя та смерті), позначаючи 

в християнізованій культурі вічне життя в Царстві Небесному, і сподівання на 

Божественне заступництво, що виявлялося у світло-голубому тлі ікони. У свою 

чергу, тривожно-блакитне тло відображало загальний настрій полтавчан, які аж 

до початку ХVІІІ ст. потерпали від постійних набігів татар. Беручи до уваги 

сказане, можемо припускати, що домінування небесно-блакитного кольору на 

тлі домашніх ікон Полтавщини було зумовлене психічним настроєм населення – 

тривога та нестабільність, що йшли з південних степів, супроводжувалися 

непорушною вірою в Бога та сподіванням на його заступництво в лиху хвилину. 

Згодом, коли православ’я проникло глибоко у свідомість народу й стало 

органічною та невід’ємною частиною його життя та світоглядних уявлень, 

блакитне тло ікони почало означати небесну блакить, якої досягають праведники 

завдяки життєвому подвигу та вірності заповідям. Таким чином, небесна блакить 

на тлі полтавських ікон була спрямована показати тлінність та конечність 

земного життя, над якими людина має піднятися й зосередитися на прагненні 

вийти в безкінечне. 

Поряд з іконами з блакитним тлом на Полтавщині часто зустрічаються 

образи, кольорова гама яких більш притаманна Наддніпрянській Україні. 

Приміром, у районах, наближених до Київщини, часто зустрічаються ікони, де 

домінують більш стримані, спокійні відтінки брунатного. Так, в іконі «Свята 

великомучениця Варвара» [72, с. 79] тло ікони має не тільки насичений і разом з 

тим спокійний брунатний колір, але й прикрашене традиційними для київського 

народного іконопису квітами. Безумовно, така особливість дає можливість 
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припускати, що ця ікона була завезена на Полтавщину з Києва. Однак цю думку 

не можна вважати виправданою хоча б тому, що одяг святої Варвари – квіткове 

оздоблення та його кольорова гама – був таким самим, як на виконаному в дусі 

полтавського іконопису образі «Святих Іоанна Златоуста та Уляни» [72, с. 130]. 

Таким чином, більш раціональною видається думка, що на межових територіях 

виразні стилістичні відмінності іконопису дещо розмивалися. Більше того, 

незважаючи на всі трагічні події в премодерній та модерній історії Київщини, 

все ж немає підстав говорити про перериви культурної традиції в цьому регіоні, 

що, безумовно, відігравало важливу роль у збереженні дохристиянських 

елементів в оздобленні ікони. Зокрема, брунатне тло ікони в поєднанні із 

червоними та зеленими елементами одягу святих чудово відтворювало не тільки 

загальний настрій місцевого населення – віру в особливу Божу ласку до людини 

[544, с. 25], але й символічно підкреслювало наближення до культурного центру 

– Києва, який в очах русичів тривалий час залишався своєрідним уособленням 

влади держави та церкви. Сподівання й водночас зневіра в їх відродженні не 

полишали український народ протягом усієї історії, що яскраво проглядалося й у 

символічній величі брунатного кольору. 

Не меншу увагу привертають стилістичні особливості народного 

полтавського іконопису. Більшість наявних сьогодні домашніх ікон писані 

напівпрофесійно; водночас виразним є домінування багатофігурних композицій. 

Завдяки цьому маємо підстави говорити про певну функціональну спорідненість 

народного іконопису із церковним живописом, що виявляється в чітко 

вираженому дидактичному спрямуванні. Зображені на домашній молільній іконі 

біблійні сюжети в темній полтавській хаті були вікнами в Царство Небесне. 

Воротами ж до нього було християнське смирення, якого й навчали зображені на 

іконі першомученики та святі. У свою чергу напівпрофесійний характер 

домашніх ікон Полтавщини радше за все зумовлювався тісними зв’язками 

української, передусім сільської, громади з церквою. Остання була не тільки 

осередком, навколо якого об’єднувалася спільнота, але й своєрідним зразком, 

еталоном для формування естетичного ідеалу. Ним унаслідок пізнього заселення 
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регіону та, відповідно, відсутності історично виробленого бачення мистецького 

ідеалу, але, з іншого боку, також тісного спілкування міста із селом [435, с. 31] 

послуговувалися не тільки професійні майстри, але й народні іконописці, котрі 

забезпечували потреби як сільського, так і міського населення. 

Важлива роль церкви як надродинної організації прихожан проглядається 

не тільки в характері чи композиціях полтавського народного іконопису в цілому 

та домашньої ікони зокрема, але й у своєрідності обрядової практики. Давні 

українські обряди, стверджує Лев Падалка, тут втратили своє первинне значення. 

На відміну від більшості українських регіонів вони були спрямовані не стільки 

на родинний, скільки на суспільний добробут та виявляли солідарність родини із 

суспільством [435, с. 41]. Найяскравішим, на наш погляд, свідченням цього є 

поширений на Полтавщині обряд «блискавиця» (в язичницькій культурі «зелена 

трава»), що полягає в щедрому взаємному частуванні близьких сусідів і взагалі 

приятелів на лоні весняної природи. Саме цю інтенцію несуть у собі й 

багатофігурні композиції полтавських ікон, спрямовані на підкреслення тісного 

взаємозв’язку з Богом, котрий знаходиться поряд з людиною (як на іконі 

«Преображення Господнє»), або ж єдності з людиною та всім небесним світом, 

що чітко засвідчує ікона «Моління про чашу» [105, с. 38]. 

У цілому полтавська домашня ікона була своєрідним відображенням 

основних колізій історичного та культурного розвитку регіону. Святі поступово 

набували зовнішніх рис місцевого населення, постаючи водночас носіями їхніх 

надій та переживань. Ця «етнізація» полтавських ікон проявлялася і у великих та 

повернених до зовнішнього спостерігача очах святих, які, як і самі полтавчани 

[435, с. 16], були відкриті для діалогу з іншими та готові не тільки вислухати 

страхи, переживання і сподівання людини, але й давати відповідь на нагальні 

питання буття, тим самим відкриваючи нові сторони змістового наповнення 

євангельського переказу. Народні іконописці, слідуючи за вподобаннями 

місцевого населення, нерідко одягали святих у традиційний для регіону одяг. Це 

проглядається в зображенні святих великомучениць Варвари, Уляни, Параскеви 

тощо. Вони були покровительками жіноцтва та жіночих справ, а тому й 
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виглядали так, неначе знаходяться поруч, готові допомогти, підтримати й 

заступити. Водночас у багатофігурних композиціях привертає увагу хоч і 

невиразне, однак домінування святих великомучениць та Богородиці, які 

зазвичай знаходилися в центральній частині композиції ікони. У підсумку маємо 

можливість припускати далеко непересічне значення жінки в полтавській родині, 

яка, будучи берегинею роду, глибоко вшановувалася. Саме вона залишалася 

носієм і транслятором давніх традицій, зберігала сталі й незмінні структури 

міфологічного мислення. Останні знайшли своє символічне втілення в діалектиці 

червоних (символ духовного початку) і зелених (символ землі та матеріального 

початку) елементів, які означають не тільки подвійну природу Христа, 

Богородиці та святих, але й традиційну для міфологічного мислення інтенцію на 

єдність духовного і матеріального початку як основи гармонії світу та вічного 

життя. Таке переконання добре співвідносилося з біблійною розповіддю про 

гріхопадіння перших людей та віддалення людини від Царства Небесного, якого 

вона може досягти лише в ході духовного звершення. Дана ідея отримує чудове 

символічне вираження в кольоровій гамі полтавської ікони «Побиття камінням 

святого Стефана» [105, с. 39]. 

 

4.4.4. Відображення особливостей народного світосприйняття в 

домашніх іконах Чернігівщини 

 

Тісні політичні та культурні зв’язки Чернігівщини з Києвом не зумовили 

уніфікації ані професійного, ані народного малярства. На відміну від ікон 

Київщини та Наддніпрянщини, які вирізнялися цілою низкою декоративних 

вкраплень давнього народного мистецтва, впливом західноєвропейського 

світогляду та притаманного йому мистецтва, чернігівські ікони залишалися в 

загальному світоглядному тлі візантійського іконопису. Головною ж 

особливістю народного іконопису цього регіону, як свідчать наявні сьогодні 

зразки [105, с. 42–43], стало домінування різних відтінків червоного, жовтого та 

помаранчевого кольорів з поодинокими вкрапленнями теплих зеленуватих тонів. 
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Кольорова своєрідність таких ікон досягалася особливостями іконописної 

техніки. Перш ніж творити ікону, підготовлену і висушену дошку покривали 

червоною фарбою. Після того як вона висихала, на неї наносили білу або жовту 

фарбу, щоб зробити тло для образу [105, с. 42]. Всі наступні кольори наносилися 

поверх них, зберігаючи при цьому своєрідну теплоту фарб, через які 

просвічувався червоний колір. Особливості техніки написання чернігівських 

ікон були цілком суголосні своєрідності зображених на іконах святих. Їхні лики 

більш реалістичні, наближені до рис місцевого населення, з властивими йому 

душевним теплом та добротою. Тут немає ані величі, ані монументальності, 

характерних руському середньовічному іконопису [240, с. 52]. Немає й ліризму, 

притаманного поліській іконі, чи наївності, яка подекуди проявляється в 

домашніх образах Слобожанщини. 

Відсутність виразно виявленого наїву серед народних домашніх ікон 

Чернігівщини дає підстави припускати, що їхня художня своєрідність 

формувалася насамперед під впливом професійного іконопису. Попри те, що 

культурна самобутність цього регіону почала формуватися доволі рано – 

приблизно в VІІ–VІІІ ст. [271, с. 22], все ж немає підстав думати, що саме 

дохристиянські малярські засоби чи фольклор визначили своєрідність 

чернігівських домашніх ікон. У них практично відсутня язичницька символіка та 

властиві ранньому мистецтву площинність і примітивізм. Більше того, на 

противагу домашнім іконам інших регіонів України, тут не проглядається навіть 

побутова спрямованість. Єдність чернігівської іконописної традиції з 

властивими всьому українському іконопису характеристиками – інтенцією на 

українізацію ликів святих, відсутністю зворотної перспективи, гармонійним 

вирішенням кольорового оформлення та багатим декоративним оздобленням з 

виразним домінуванням рослинної тематики [544, с. 44–47] – дає підстави 

припускати, що саме етнізація професійного візантійського іконопису мала 

домінуюче значення в процесі становлення чернігівського народного іконопису 

та домашньої ікони. 
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Поширення візантійської ікони на теренах Чернігівщини та зародження 

місцевої іконописної традиції, ймовірніше за все, йшло паралельно з 

поширенням тут християнства та утвердженням Чернігова як політичного, 

культурного і духовного осередку Північної України. Хоча цей процес 

відбувався водночас з утвердженням духовної величі Києва, від самого початку 

відносини цих двох міст були неоднозначними. Це виявлялося не тільки у 

стосунках між князями та в претензіях Чернігова на звання столиці [305, с. 102]. 

Значну роль, очевидно, відіграла упередженість киян щодо чернігівського 

населення. «Повість временних літ» свідчить, що в Києві навіть у ХІІ ст. сіверян, 

які складали більшість населення Чернігівщини, вважали за язичників – разом із 

в'ятичами та радимичами [456]. 

На наш погляд, ця особливість була зумовлена поширеною в руський період 

оцінкою особливостей заселення краю. Так, за повідомленням «Історико-

топографічного опису Чернігівської єпархії» (1873 р.), територія Чернігівщини 

заселялася племенами з Північної Русі, які в культурному відношенні були на 

набагато нижчому рівні розвитку порівняно з полянами [599, с. 3]. Однак, на 

думку церковного історика, архієпископа Чернігівського і Ніжинського Філарета 

(Дмитра Гумілевського), висновки Нестора при описі сіверян є дещо 

перебільшеними – бодай тому, що до часу становлення державності на Русі 

північні слов’янські племена (сіверяни, в’ятичі і радимичі) вже мали власні 

міста. Відповідно, вони добре розуміли значення й переваги громадського життя. 

Ймовірно, тенденційна оцінка Нестора могла бути зумовлена тим, що племена, 

які прийшли з північних земель, не мали такої розвиненої демократичної 

системи, як у полян, котрим життя на північних територіях видавалося 

примітивним. Поза тим у племен, які населяли територію Чернігівського 

князівства, дещо відрізнялися уявлення про язичницьких богів, які набули тут 

місцевого вияву. Пріоритетне значення відводилося вшануванню Дідка, 

Полісуна, Цура (а не Хорса), Пека (а не Даждьбога) [599, с. 6]. 

Не будемо вдаватися в деталі висвітлення своєрідності язичницьких богів та 

об’єктивність оцінки полянами народного світогляду населення Чернігівських 



400 

 

 

земель. Закцентуємо увагу лише на тому, що в підсумку вказаних причин 

становлення самобутнього християнського мистецтва на теренах Чернігівщини 

від самого початку було позначене високим рівнем автономності. Цьому значно 

сприяло, як зазначає Володимир Коваленко, розташування міста «на одному з 

ключових відгалужень шляху, яким надходило в Європу арабське срібло, 

близькість до шляху “з Варяг у Греки” та трансконтинентальної магістралі 

“Західна Європа – Київ – Булгар – Китай”» [271, с. 25]. Ця обставина сприяла не 

тільки швидкому економічному зростанню міста, але й відкривала можливість 

для знайомства місцевої знаті зі здобутками світової культури. 

Після включення Чернігова у 80-х рр. ІХ ст. до складу Давньоруської 

держави розпочався новий етап його розвитку. В цей час укріплюються 

фортифікаційні споруди міста та формується узвичаєна серед русичів структура 

городищ – дитинець, відгороджений мурами, та прилеглий, але не укріплений 

поділ. Навколо міста формується великий курганний некрополь [271, с. 26]. Він 

свідчить про часткове сприйняття місцевим населенням привнесених торгівлею 

здобутків християнської культури. Зменшення надходжень від зовнішньої 

торгівлі, левова доля яких потрапляє до київської скарбниці, та політична 

залежність від Києва більшою мірою визначили вектор політичного розвитку 

Чернігівського князівства, яке й надалі зберігало свою військову і культурну 

першість у північних регіонах Київської держави. Саме в цей час воно 

перетворилося «на найважливіший опорний пункт молодої держави на її 

північних рубежах» [271, с. 26]. 

Непересічне значення Чернігова в політичному житті та зовнішніх 

відносинах Київської Русі, яке супроводжувалося високим рівнем автономії його 

внутрішньої та зовнішньої політики, засвідчує хоча б те, що Чернігів посів друге 

після Києва місце в мирному договорі з Візантією 907 р. [271, с. 26]. Як 

повідомляє хроніка, князь (конунг) Олег зажадав від візантійців «дати воям на 

дві тисячі кораблів по дванадцять гривень на кочет, а потім давати углади 

[контрибуцію. – Уточ. О. Б.] на руські городи – спершу на Київ, а тоді й на 
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Чернігів, і на Переяславль, і на Полоцьк, і на Ростов, і на Любеч, і на інші 

городи, – бо по тих городах сиділи князі, під Олегом сущі» [350, с. 18]. 

Археологічні знахідки свідчать, що місцева слов’янська знать, а також 

прийшлі варяги ще задовго до хрещення Русі були знайомі зі здобутками 

християнської культури. Однак активне її запозичення, в тому числі й на 

Чернігівщині, розпочалося тільки після офіційного хрещення Русі. Причому, на 

відміну від більшості підлеглих київському князю земель, це відбувалося без 

посередництва Києва. Чернігівські князі, нащадки Володимира Великого, 

запрошували грецьких майстрів, які й принесли сюди узвичаєні у візантійському 

мистецтві форми. Разом з тим вони, як ніде інде, змушені були орієнтуватися на 

смаки і вподобання місцевого населення. Втім докорінних змін у світогляді та 

звичаях чернігівської знаті не відбулося й після християнізації. В цілому 

орієнтуючись на візантійське мистецтво й ігноруючи встановлений тут 

мистецький канон, вона не гребувала і зв’язками з католицьким Римом. Як 

наслідок, на теренах Чернігівщини сформувалося оригінальне та самобутнє 

християнське мистецтво [487, с. 279–280]. Архітектурна своєрідність Спаського, 

Борисоглібівського, Успенського соборів та Іллінської церкви органічно 

поєднували особливості храмового будівництва Візантії з романськими 

елементами [487, с. 281]. Водночас не варто забувати й про збереження 

елементів дохристиянського мистецтва, зокрема притаманної йому звіриної та 

рослинної тематики, що залучалася не тільки до світського, але й храмового 

оздоблення. Приміром, чільне місце в декоруванні чернігівського собору Бориса 

та Гліба посідають зображення пардуса
10

, Семаргла, птахів, різного роду 

рослинних мережив та листя пальмети [148, с. 253]. Органічне залучення 

сюжетів та образів традиційного язичницького світогляду в загальний ансамбль 

чернігівського оздоблення стало однією з головних світоглядних та мистецьких 

засад нового мистецького стилю, позначеного високим рівнем етнічної 

самобутності. 

                                                 
10

 Пардус – зображення звіра, подібного до барса, гепарда, з рисами вовка та собаки. Саме так називає його 

Іпатіївський літопис, розповідаючи про відому подію обміну подарунками між князями: «…так Святослав 

Ростиславу пардус і два коня борза». Пардус тут виступає символом князівської влади.  
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В той час як дослідження своєрідності чернігівського храмового 

будівництва забезпечує велика кількість збережених до нашого часу 

монументальних споруд, вивчення особливостей сакрального живопису 

викликає значні труднощі. Цілком очевидно, що для його характеристики міг 

найкраще послужити храмовий розпис, який, на жаль, до нашого часу майже не 

зберігся. Чи не єдиним свідченням чернігівського стінопису є детально описана 

українським археологом і мистецтвознавцем Миколою Макаренком постать 

святої Фекли (або Текле, як припускав дослідник), залишки якої були віднайдені 

під час розкопок у Спаському соборі на початку ХХ ст. [363]. 

Розкриваючи художні особливості цього образу, писаного приблизно в 

першій половині ХІ ст., Макаренко передусім звертає увагу на особливості його 

кольорової гами. «Вся постать, – зауважує дослідник, – задрапірована в червоно-

брунатну одіж: плащ, з-під якого не видно іншої одіжі. На правому рукаві коло 

плеча – помітна широка перемичка, як звичайно це буває на деяких образах. 

Решта одіжі в сучасний мент має загальний червоно-брунатний колір, з білими 

продовжними смугами і смужками та плямами в інших напрямках. Розрізнити 

які-небудь деталі в сучасний мент не можливо, якщо вони й були колись; але 

гадаю, що ніяких окрас на тканині одіжі, ніяких збірок, крім тих, що можливо 

зобачити й зараз, і не було на ній» [363, с. 9–10]. 

Підкреслюючи домінування червоного кольору у віднайденому образі 

святої провідниці, М. Макаренко кілька разів наголошує на домінуванні червоної 

фарби «в ріжних відтінках. У світових частинах вона роспущена білилами, а у 

тіневих – чорною фарбою (сажою). Тло навкруги постати сірувато-голубувате. 

Воно виконане тими ж фарбами: білою та чорною, змішаною разом. Таким 

чином, обмеженість у кольорах доведена до мінімуму, якого трудно знайти в 

інших розписах. Але матеріали ці (фарби) використані так уміло, як може 

використати їх лише майстер з великим минулим, з величезною практикою» 

[363, с. 9–10]. 

Розкрита Миколою Макаренком своєрідність кольорової гами одного з 

найстаріших образів чернігівського храмового стінопису в єдності із 
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зауваженням вченого, що вказана червона фарба, «яка займає на постаті 

переважне місце, це так звана – червень, або інакше любрик», це той самий 

«природний мінеральний продукт, яким дяки на селах, ходячи по хатах з 

молитвою на водохрещі, пишуть хрести на білих крейдяних мурах хат» [363, 

с. 9–10], – дає підстави припускати, що домінування червоного кольору в 

чернігівських іконах було зумовлене впливом попередньої малярської традиції, 

здобутки якої тривало зберігалися в сакральному мистецтві.  

Попри позірну правомірність нашого припущення, все ж не варто забувати, 

що вказана кольорова гама була притаманна іконопису й інших руських регіонів. 

Показовими в даному випадку можуть стати новгородські ікони. Вони, за 

свідченням Енгеліни Смірнової, були «виконані на яскраво-червоних фонах, в 

кольорі яких, через багатоманіття проміжних ланок, дійшла до нас традиція 

античного, еллінського живопису, де також використовувався червоний фон» 

[240, с. 151]. Правомірність висновків дослідниці щодо еллінського походження 

червоного тла ікони не викликає жодних сумнівів, про що свідчить 

запропонований французьким істориком Полем Гіро детальний аналіз грецького 

мистецтва [146]. Разом з тим дослідниця зовсім не враховує, що червоний колір 

був притаманний не тільки грецькому мистецтву, зв'язок з яким у руській 

культурі відбувався через Візантію, але і римському. Так, за свідченням Гліба 

Соколова, в ранній імперський період, коли значно розширилися межі світу, 

сформувалася необхідність розширити й візуальні межі родинного вогнища. 

Досягнення цієї мети здійснювалася не тільки за допомогою оздоблення, але й 

своєрідності кольорової гами розписів та фасадів будівель – у цей час червоний 

колір хоч і не можна назвати домінуючим, все ж він посідає одне з провідних 

місць [536]. 

Підкреслюючи греко-римське походження кольорової своєрідності 

чернігівського іконопису, вважаємо за доцільне наголосити, що запозичення 

окремих елементів цієї традиції сакральним мистецтвом християнства східного 

зразка найбільш повно проявилося в тих регіонах, які мали тісні торговельні або 

політичні стосунки із західноєвропейськими країнами, а не обмежувалися лише 
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духовним протекторатом Візантії. Київська Русь у цьому сенсі є одним із 

найбільш показових прикладів. Адже різні італійські джерела епохи 

середньовіччя фіксують наявність великої кількості руських паломників в Італії 

загалом та в Римі зокрема, в той час як руські – наявність у Києві папських 

послів [121, с. 2–3]. 

Таким чином, на відміну від Києва, який, підтримуючи дипломатичні 

відносини з Римом та західноєвропейськими правителями, залишався у сфері 

духовного впливу Візантії, намагаючись при цьому успадкувати візантійський 

концепт «небесного Єрусалима» [493, с. 88–89], Чернігів, відзначаючись 

високим рівнем політичної та культурної автономії, мав можливість вести власні 

дипломатичні зв’язки з Римом, орієнтуючись водночас на окремі, відповідні 

естетичному смаку та вподобанням місцевої знаті елементи римської культури. 

Крім того, Чернігів претендував на роль столиці Руської держави [180, с. 103] 

так само, як Рим боровся з Візантією за першість у християнському світі. У 

цілому, зважаючи на обмеженість історичних відомостей щодо цього питання, 

мусимо погодитися з висновками мистецтвознавців, що чернігівське сакральне 

мистецтво середньовічної доби постало своєрідним синтезом візантійського, 

київського та романського елементів [238, с. 236]. 

На користь нашого припущення слугує й запропонований Миколою 

Макаренком опис зовнішності спаської святої, зокрема її обличчя. «Воно, – 

зауважує дослідник, – живе, свіже, без яких би то не було аскетичних рис. 

Твердий витриманий погляд вперед. Правильні риси загального характеру 

обличчя і його деталі виконані такою певною, такою сміливою рукою, яка могла 

належати тільки маестро… Всі конструктивні частини обличчя спостережені. 

Почувається знання форми кістки (ніде, ні в одному місці не змято); мускули 

підкреслені і виявлені, як того потребує самий суворий анатом. Зазначені так 

звані жирові покрови. Але, поруч із цим, в розписі мається така сила того 

декоративного елементу, в кращому значінню слова, який не завжди вдало 

з’єднується і гарними майстрами з реальними особливостями» [363, с. 11]. Цей 

опис виявляє ту нездоланну прірву, що лежить між візантійським іконописом та 
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чернігівським настінним живописом. Тут немає ані притаманної візантійському 

іконопису зворотної перспективи, немає й притаманної ранньому київському 

іконопису урочистості. Свята провідниця (Фекла, Текле) зображена в традиції 

еллінсько-римського мистецтва імперського періоду з властивим їй чітким 

вимальовуванням індивідуальних рис. 

Визнаючи вплив романського мистецтва на становлення чернігівської 

іконописної традиції, водночас вважаємо, що недоцільно розглядати  його як 

домінуючий. Адже, незважаючи на існуючі дипломатичні, торговельні та 

культурні зв’язки Чернігова з різними країнами, провідну роль у становленні 

релігійного світогляду місцевого населення відігравало утверджене на 

державному рівні християнство східного зразка. Крім того, саме грецьких 

майстрів зазвичай запрошували для побудови й розпису головних сакральних 

споруд міста, а утвердження єпархії зумовлювало, хоча й дуже поступове, 

поширення серед народу християнства східного зразка. 

На зміну економічному, політичному та культурному піднесенню 

Чернігівщини ХІ–ХІІ ст. приходять століття трагедій та лихоліть. Значних 

збитків культурному розвитку краю спочатку завдав землетрус 1230 р. Згодом 

місто зазнало облоги з боку військ Данила Галицького (1234 р.). Однак 

найстрашнішою сторінкою його історії стала монголо-татарська навала 1239 р. 

«Сили, – пише В. Руденок, – були надто нерівними. Місто впало і зазнало 

повного знищення. Дружина князя Мстислава Домнікія, щоб уникнути полону, 

викинулася з вежі Спаського собору. Мстислав втік до Угорщини. Татари 

захопили в полон єпископа Порфирія, але, не заподіявши йому шкоди, довезли 

до Глухова, відпустили з миром» [494, с. 14]. Після руйнування Чернігова 

монголо-татарами місто приходить у запустіння й надовго залишає історичну 

арену. Натомість провідна верства його, як пише Михайло Грушевський, «дуже 

глибоко врізалася в лісову зону. А в тім часі, коли передстепова (не то що 

степова) українська зона підпала такому сильному знищенню від половецьких 

нападів і пустошень, господарство в лісових сторонах при своїй абсолютній 

невисокій видатності було релятивно дуже корисним… Тут великі княжі й 
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боярські «села», запаси збіжжя, табуни коней, стада худоби, пасіки і риболовлі, – 

все чим стоїть тодішнє, більш сільсько-господарче, ніж місько-промислове і 

торговельне життя» [180, с. 108]. 

Попри спустошення й руйнування, політичну та економічну залежність від 

Золотої Орди, які несла із собою монголо-татарська навала, православна Церква 

продовжувала розвиватися. Спалення церков та монастирів, знищення 

церковного начиння та ікон, знущання над ченцями були звичними справами до 

того часу, поки Русь не визнала зверхність монгольського хана. Проте згодом, 

зазначає російський церковний історик Євгеній Голубинський, ситуація 

докорінно змінилася – татари «стали у відношення повної та безроздільної 

терпимості до віри русичів». Така позиція монгольської влади, на думку 

дослідника, сформувалася «не тому, щоб вони хотіли зробити виключення саме 

для них, а тому, що в таке відношення вони ставали до усіх вір підкорених ними 

народів, тому що повна віротерпимість була загальним їхнім правилом у 

відношенні до усіх» [158, с. 17]. 

Причиною віротерпимості татар, гадається, була специфіка їхніх власних 

вірувань. У монголів і тюрків побутував своєрідний монотеїзм із єдиним богом 

неба – Тенгрі. І ті, й інші були переконані, що Тенгрі – єдиний для всіх народів 

бог, з яким вони живуть і помирають. Монгольські хани часто повторювали, що 

Тенгрі дав людям багато шляхів до спасіння, аналогічно до того, як одна рука 

має багато пальців. Вони вважали, що всі віри однаково істинні й ведуть свій 

початок від Тенгрі, а відмінності релігій насправді проявляються лише у 

своєрідності обрядової практики. Більш незрозумілими, на думку 

Голубинського, є ті випадки коли монголи відхилялися від цього принципу й 

знущалися над представниками руської православної церкви [158, с. 17]. 

Наявність таких випадків засвідчують ті монгольські ярлики, що мали охороняти 

православне духовенство [158, с. 30–32]. 

Другою не менш важливою причиною монгольської віротерпимості, пише 

Є. Голубинський, були політичні інтенції. Ще Чингісхан (Темуджин) проголосив 

себе людиною, яка була обрана Тенгрі, аби підкорити весь світ і створити 
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всесвітню державу. Однак, будучи мудрим правителем, він добре розумів, що у 

світі існує безліч релігій, тому чинити проти них насилля означало формувати 

ворожнечу всередині держави, порушуючи її стабільність. Не маючи бажання 

чинити насильства за релігійними принципами, Темуджин оголосив основним 

законом своєї держави повну віротерпимість з рівним заступництвом з боку 

верховної влади всім вірам. Згодом, зауважує дослідник, коли об’єднав усі 

монгольські племена і прийняв титул імператора – Чингісхана, він, перш ніж 

розпочати подальші завоювання, оприлюднив книгу державних законів, яка 

називалася «Яса», що означало «наказ», «декрет», «влада». Його нащадки 

дивилися на цей закон так само, як дивилися християни на Євангеліє, а 

мусульмани на Коран. Закон, одним із засадничих принципів якого була 

віротерпимість, не піддавався сумніву. Порушити закони Темуджина не 

наважувалися і його нащадки [158, с. 18–19]. 

Раціональність зроблених Євгенієм Голубинським висновків щодо 

толерантності та заступництва монгольських ханів над православною церквою 

засвідчують не тільки письмово зафіксовані візити православних митрополитів 

та єпископів до монгольських ханів чи ханські ярлики, дані православному 

духовенству, але й те, що в літописах після завоювання Русі практично немає 

згадок про будь-які зазіхання з боку хана на недоторканність віри та права 

духовенства. Суттєво не змінилося відношення монгольських ханів до 

православної церкви навіть після прийняття ісламу. Віротерпимість, яку виявили 

монгольські правителі щодо православної церкви, на наш погляд, стала однією з 

головних рушійних сил його проникнення в широкі народні маси. Ймовірно, 

саме в період монгольського завоювання розпочинається відхід народу від 

старих язичницьких вірувань, зумовлюючи проникнення християнської 

обрядовості та практики у звичаї та побут місцевого населення; вже за кілька 

століть воно розглядатиме православ’я як свою споконвічну конфесію, 

обстоюючи її перед конкурентами – католиками і протестантами.  

Паралельно з проникненням християнства у світогляд широких народних 

мас мав іти й процес зародження народного іконопису. Цілком очевидно, що 
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його особливості визначали збережені в роки найбільшого лихоліття церковні 

розписи. Однак навряд чи можна вважати їхній вплив домінуючим. На наш 

погляд, провідне значення в процесі становлення самобутнього чернігівського 

народного іконопису відіграло поширення на теренах колишньої Русі ідей 

ісихазму та діяльності монастирської братії в цей час. Так, наприклад, Дмитро 

Ліхачов доводив, що на відміну від західноєвропейських католицьких 

монастирів ХIV–XV ст., які проповідували крайні форми аскези, «умертвіння 

плоті», самокатувань і самоприниження (цілування ран прокажених, 

роз'ятрювання ран на власному тілі тощо), руські монастирі цього періоду 

проповідували аскетичне ставлення до життя в розумних, так би мовити, межах. 

«Відречися пияцтва, а не пиття, відречися ненажерства, а не страв, відречися 

блуду, а не одруження», «невігластво зліше прогрішення» тощо, доводить 

Ліхачов, були головними настановами руського православного чернецтва, яке 

бачило перед собою живі людські особистості [348, с. 132]. 

Гуманізація православного світогляду монгольського періоду була тісно 

пов’язана з перенесенням монастирів у віддалені від міських центрів регіони. В 

результаті значна увага почала приділятися вибору для нього гарного та 

затишного місця, а в описі життя святих з’являються згадки про струнку березу, 

розлогий дуб чи ялину на крутому березі тихого озера. Споглядання та тісний 

зв'язок з природою порушували естетичні почуття, які з часом почали 

відображатися і в іконописі. Найчастіше, зауважує Ліхачов, схематичне 

зображення природи з’являється у клеймах житійних ікон святих та шанованих 

іноків, які часто розглядалися як покровителі різних тварин [348, с. 132–135]. 

Очевидно, такі праксеологічні, покровительські інтенції православних святих 

були близькими й зрозумілими великій кількості місцевого простолюду. Святі та 

мудреці, які жили віддалено, дедалі більше нагадували мудрих волхвів, що 

зумовлювало збереження ознак двовір’я серед простого народу. 

Не варто забувати й того, що Чернігівщина внаслідок військових поразок 

Великого князівства Литовського з 1503 року відійшла до Московського 

князівства. Тому її сакральне мистецтво зазнає помітних московських 
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впливів [494, с. 17–20]. Це відкривало можливість для поширення на підкорених 

територіях тих концептів, що панували серед північноруського населення. 

Приміром, Філарет (Дмитро Гумілевський), розкриваючи особливості життя 

Чернігівської єпархії, доводить, що його відродження можливе було тільки 

завдяки опіці московського царя [599, с. 38]. Така світоглядна настанова, на наш 

погляд, відіграє вкрай важливе значення для утвердження в даному регіоні тих 

світоглядних та мистецьких тенденцій, що панували на північноруських 

(російських) землях. Але ці ідеї зовсім не суперечили тим інтенціям, які 

панували в південноруських (українських) землях. Зокрема, ідеї ісихазму, які 

стали світоглядною основою української православної полемічної літератури 

(Іван Вишенський, Мелетій Смотрицький, Василь Суразький) та значною мірою 

визначили своєрідність образу ченця і подвижника віри.  

Надзвичайний розквіт монастирського життя на Чернігівщині, пов'язаний із 

припливом сюди величезних людських мас, різні дослідники пояснювали по-

різному – і змінами в соціальному житті, і незабезпеченістю існування, і 

впливом аскетичних ідеалів, що панували в давньоруській літературі, і широким 

процесом селянської колонізації тощо. «Прагнення потрапити в монастир, – 

підкреслює В. Лазарєв, – було настільки сильним, що склалася навіть думка, 

ніби в миру взагалі “врятуватися не можливо”» [322, с. 9–10]. Загалом вчений 

погоджується і з іншими згаданими умовами, водночас підкреслюючи, що тут 

були глибші економічні причини. Так, спираючись на історичні відомості 

Василя Ключевського, він доводить, що населення, збите ворогами звідусіль, 

«боязко тулилося тут по небагатьох розчищених серед лісу і боліт смугах 

зручної землі. Татари і Литва замикали вихід з цього трикутника на захід, 

південь і південний схід… Саме сюди рушили селяни і монахи-пустельники» 

[322, с. 10]. 

Імовірно, міграція ченців у віддалені чернігівсько-поліські регіони була 

зумовлена також страхом перед примусовим окатоличенням. Страх цей (радше 

необґрунтований) породжувало те, що в Чернігові поруйновані Борисоглібський 

та Успенський собори були передані, відповідно, отцям-домініканам (з 1627 р.) і 
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єзуїтам (з 1635 р.), котрі фактично відбудували їх з руїн. Враховуючи те, що ці 

землі довгий час перебували в складі Московської держави, а також в силу 

конкурентної боротьби між прозахідною і консервативною промосковською 

гілками українського православ’я, поява двох католицьких закладів у Чернігові, 

хай і на місці зруйнованих храмів, не могла не стривожити духовенство і 

населення [494, с. 22]. 

Ченці-мігранти несли до Чернігівського Полісся не тільки Слово Боже, але 

й православну культуру та іконопис, де, як доводить Олександр Селас, червоний 

колір відіграв провідну роль. «Червоний фон ікон, а палючий хітон Спасителя й 

оточуюча Його червона сфера, червоний образ Євангелія, червоні німби, червоні 

плащі апостолів, червоне ложе Богородиці в іконографії “Різдво Христове”, 

“рожеве вохреніе пальців”, – все це, – підкреслює О. Селас, – ісихастський 

іконописний символ енергій благодаті, або Божественної Любові» [521]. 

Розкриваючи значення червоного кольору в іконописі, Селас звертає увагу 

на особливості його застосування – різні відтінки червоного використовують 

зазвичай для позначення зовнішніх щодо святого атрибутів, а саме: одягу, тла 

ікони, Євангелія тощо. Вказана особливість, на думку вченого, далеко не 

випадкова, оскільки за допомогою цих тонів підкреслюють Божественну 

Благодать. Ця традиція сформувалася під впливом слів з Одкровення Іоанна 

Богослова: «А Сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса [подекуди має 

яскраво-червоне забарвлення. – Уточ. О. Б.] й сардиса [сердолік. – Уточ. О. Б.], а 

веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду» (Об’явлення 4:3). 

Показово, що саме ці кольори в єдності з яскраво-зеленим або смарагдовим мали 

провідне значення в чернігівському народному іконописі загалом та, відповідно, 

в домашній іконі.  

На користь нашого припущення слугують й уточнення Олександра Селаса 

щодо семантичного наповнення давньоруського слова «красний». Воно, 

зауважує дослідник, здавна використовувалося тоді, коли образу давалася 

надзвичайно позитивна характеристика [521]. Водночас із визнанням 

раціональності висновків, запропонованих дослідником, хотілося б звернути 
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увагу на зауваження Наталії Бахіліної щодо тих змістових відмінностей, яких 

набуло слово «красний» у різних контекстах. Зокрема, дослідниця відзначає, що 

«у пам'ятках найдавнішої пори найчастіше вживається [cлово «красний». – Уточ. 

О. Б.] в своєму первинному значенні «гарний», «прекрасний» для опису людини, 

її красивої, привабливої зовнішності» [44, с. 162]. 

Аналогічного семантичного наповнення воно набувало стосовно предметів 

природи та суспільного життя [44, с. 163]. Натомість стосовно історичних 

постатей це слово могло означати не тільки «гарний», але й «гідний», 

«знаменитий» тощо. В апокрифічних творах та писаннях релігійно-ритуального 

змісту його використовували для підкреслення тих якостей, які вважалися 

позитивними з позиції християнської моралі. Іншими словами, у релігійній 

літературі слово «красний» означало «гідний», «поважний»; крім того, воно 

могло набувати значення «блаженний» або ж «святий» [44, с. 164]. 

Трансформація змістового навантаження змісту слова «красний», на думку 

Бахіліної, розпочалася приблизно в ХІV ст. Однак тільки через два століття його 

стали широко використовувати для позначення кольору, зберігаючи водночас за 

ним значення гарного яскравого святкового одягу. І лише в модерну добу це 

слово повністю втрачає свій первинний зміст і використовується зазвичай тоді, 

коли мова йде про перший із кольорів райдуги [44, с. 165]. 

Зауваження Наталії Бахіліної вельми важливі для пояснення своєрідності 

чернігівського народного іконопису й, зокрема, причини домінування червоних 

тонів у домашній іконі. Адже, як уже було неодноразово зазначено, домашня 

ікона виникла в період, коли слово «красний» ще мало подвійний зміст і 

використовувалося як для позначення «святості», «краси», так і для одного з 

кольорів. Утвердженню цієї іконописної традиції сприяє й розвиток ісихазму з 

його інтенцією на підкреслення особливої Божественної Благодаті. А тому 

народні іконописці, християнський світогляд яких формується під впливом 

найближчих до простого населення ченців та мандрівних дяків, намагаючись 

передати святість засобами художньої творчості, вдаються до використання 

червоного кольору. 
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На користь припущення щодо важливого значення ідей ісихазму в процесі 

становлення чернігівського народного іконопису слугує й глибока символічність 

наявних тут декоративних елементів із виразним домінуванням рослинної 

тематики. Є підстави вважати, що зображені на чернігівських домашніх іконах 

яскраві квіти, часто зеленого (смарагдового) кольору, мали підкреслити веселку, 

яка «навколо престолу видом подібна була до смарагду» (Об’явлення 4:3), тобто 

Божественне сяйво навколо святих, Благодать. Власне саме цим, на наш погляд, і 

зумовлена кількісна символіка рослинних орнаментів на чернігівських домашніх 

іконах – тут зазвичай три яскраві квітки, які символізували три іпостасі Бога, 

тобто Отця, Сина й Духа Святого, через яких сходила на святих Благодать. 

Досить символічним виглядає й зображення семи коштовних каменів на німбах 

святих – таке оздоблення було спрямоване подвоїти закладену в самому образі 

ідею святості. 

Поряд із піднесенням церковного та монастирського життя вагомий влив на 

процес становлення народного іконопису на Чернігівщині мало пожвавлення 

національного життя, починаючи від ХVІІ ст. Тут зосереджені основні центри 

державотворення, передусім гетьманська столиця – Батурин. Притік національно 

свідомої та освіченої козацької старшини сприяє відродженню регіону. «У цей 

період, – стверджує О. Травкіна, – Чернігівщина переживає піднесення в усіх 

сферах матеріальної та духовної культури. Відбудова зруйнованих міст і сіл, 

заснування нових, велике церковне будівництво, спорудження гетьманських 

палаців і будинків козацької старшини сприяли розвитку як архітектури, так і 

різних галузей мистецтва, зокрема іконописання» [569, с. 8].  

Піднесення культурного життя Чернігівщини в новітню добу активізувало й 

розвиток народної ікони. Інтенсивне церковне будівництво зумовлювало 

потребу в малярах, які задовольняли естетичні та духовні запити різних верств 

населення. В цей час народна ікона узвичаюється в сакральному просторі 

української хати, але й часто зустрічається в церквах, особливо незаможних 

сільських громад [431, с. 12]. І все ж немає підстав говорити про наявність 

виразних стилістичних відмінностей між церковною канонічною та народною 
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іконою. Після Хмельниччини, яка зумовила формування «широкої соціальної 

коаліції» навколо козацького ядра [339, с. 55], більшість населення орієнтується 

саме на його естетичні вподобання. Це сприяло проникненню окремих елементів 

бароко в домашню ікону. Вони проглядаються не тільки в роботах кустарів, що 

орієнтуються на широкий ринок, але й малярів-самоуків, які жили у віддалених 

районах і чиї мистецькі зв’язки з міськими та церковними іконописними 

осередками були обмежені. Водночас потрібно взяти до уваги збереження 

притаманних церковному іконопису канонічних вимог, особливо коли йдеться 

про своєрідність кольорової гами та сюжетну своєрідність (її окремі порушення 

не можна вважати закономірністю) [569, с. 19]. Враховуючи все це, можемо 

припускати, що більшість народних іконописців на Чернігівщині були 

місцевими священиками, які знали бодай положення іконописного канону та 

основи богослов’я ікони. 

Проте загальну спрямованість чернігівської домашньої ікони, писаної 

народними майстрами-самоуками, на збереження усталених канонів, 

проявляється далеко не завжди. Приміром, народні маляри віддалених поселень 

подекуди ігнорують церковні канони певних сюжетів, доповнюючи їх яскравими 

декоративними елементами. Особливо чітко ця особливість спостерігається в 

оздобленні тла ікони. На противагу церковній іконі, тло якої зазвичай 

позбавлене декоративності, на домашніх іконах Чернігівщини воно уквітчане 

великими яскравими квітами. На думку Ольги Травкіної, ця особливість була 

зумовлена своєрідністю інтер’єру української хати, який «здебільшого був 

темний, хати частенько – курні та всередині не завжди білилися. Світлі кольори 

виділяли ікони на тлі темного інтер’єру» [569, с. 14]. 

Висновки дослідниці можна було б визнати раціональними, однак 

привертає увагу той факт, що курні хати залишалися домінуючим типом житла 

аж до ХІХ ст. в різних регіонах України (наприклад, на Закарпатті або 

Прикарпатті), не зумовлюючи разом з тим утвердження відповідної кольорової 

гами ікони. Більш правдоподібним видається припущення, що домінування 

жовто-червоних відтінків у домашній іконі Чернігівщини було зумовлене тісним 
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зв’язком народного та церковного іконопису і особливо близьким знайомством 

народних малярів з основами богослов’я образу. Не менш важливе значення 

відіграли й тогочасна просвітницька діяльність церкви та тісний зв'язок народу з 

давніми традиціями, що зберігалися завдяки фольклору. За свідченням Михайла 

Грушевського, людність цього краю хоча й потерпала від сторонніх набігів, усе 

ж зберігала своє незмінне етнічне коріння, оскільки в період «завірюхи» шукала 

притулку «в північній, лісовій зоні: менш догідній для господарства й культури, 

але зате затишнішій і слабше залюдненій» [180, с. 102]. 

Нерозривні зв’язки населення Чернігівщини з церковною та монастирською 

культурою засвідчує не тільки художня своєрідність домашніх ікон, але й 

широке поширення в домашній обрядовій практиці тих образів, оригінали яких 

вважалися чудотворними. В цьому контексті можна згадати такі глибоко 

шановані на Чернігівщині ікони Богородиці, як Охтирська, Курська, Почаївська 

та Печерська [569, с. 16–17]. Народне вшанування останньої тісно в’яжеться з 

поширеною з часів християнізації народного світогляду прощею, коли «багато 

прочан відвідували Києво-Печерську Лавру» [569, с. 16]. Натомість козацька 

старшина хоча й зосереджувалася на Чернігівщині, все ж ніколи не поривала 

зв’язків із Києвом як культурним та духовним центром. 

Поряд із Богородицею глибоко вшановувало чернігівське населення і 

святого Миколу Чудотворця. За слушним зауваженням Ольги Травкіної, він тут 

«був всенародним святим», поряд із св. Юрієм Змієборцем, зважаючи на 

домінування в соціальній структурі краю козацького чинника. Не менша увага 

приділялася й святим мученицям Параскеві та Варварі, святому Стиліану 

(Устиніану) тощо. Зазвичай у народі найбільше вшановували тих святих, яких 

вважали покровителями імені або господарства. Деякі образи, як, приміром, 

Богородиця Покрова, набували полісемантичного значення. 

Спрямованість домашніх ікон Чернігівщини передусім на заступництво в 

домашньому господарстві поєднувалася з виразною інтенцією на відтворення 

традиційних для києворуського іконопису сюжетів. Ймовірно, вона була 

зумовлена впливом старообрядців, які, втікаючи від гонінь з боку царської 
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влади, часто осідали на Слобожанщині та в північних районах України, зокрема 

на Чернігівщині [153, с. 51]. Тут, як свідчать статистичні дані, у ХІХ ст. 

проживало 44977 «розкольників», що, безумовно, не могло не відобразитися на 

своєрідності світогляду місцевого населення. Не варто ігнорувати й того, що 

іконопис серед промислів старовірів посідав одне з провідних значень. 

Переховуючись від влади, майстри-старообрядці намагалися писати ікони, 

орієнтуючись на смаки та вподобання місцевого населення, яке «мало свій 

норов» і «творило свій закон». Це, з одного боку, мало неабияке значення для 

збереження іконописних традицій та сюжетів, притаманних давньому руському 

православ’ю, однак, з іншого боку, зумовлювало зміни іконописних канонів 

самих старообрядців в Україні [465, с. 245]. 

Загалом є підстави вважати, що своєрідність чернігівської домашньої ікони 

формувалася під впливом різних світоглядних засад. З одного боку, виразною є 

інтенція на збереження традиційних візантійських сюжетів, які передавалися за 

допомогою естетичних ідеалів українського іконопису. З іншого – маємо прояви 

ісихазму, що межують з ідеями європейського гуманізму та окремими 

елементами бароко й рококо. Останнє чітко проглядалося у притаманній 

домашнім іконам Чернігівщини декоративності тла ікони та подекуди дещо 

театралізованими жестами святих [544, с. 86], що зумовлювало деяку 

дисгармонію цілісного сприйняття образу. 

 

4.4.5. Домашні ікони Сіверщини 

 

Розкриваючи художні та світоглядні особливості чернігівської домашньої 

ікони, не варто ігнорувати й тих стилістичних відмінностей, які виникли на 

теренах чернігово-сіверських земель. Як не дивно, але спільність історичної долі 

цих двох регіонів не зумовила формування загальної для всіх північних земель 

України іконописної традиції. Як свідчать наявні сьогодні зразки [105, с. 48–49], 

домашні ікони Сіверщини докорінно відрізняються від ікон Чернігівщини. 

Образи святих дещо суворі, більш стримані порівняно з чернігівськими у виборі 
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кольорової гами. Нечасто зустрічаються й притаманні більшості українських 

регіонів прикраси та орнаменти. 

Позірні відмінності чернігівських та сіверських домашніх ікон усе ж не 

дають підстав говорити, що вони формувалися на зовсім іншому світоглядному 

тлі та в інших соціокультурних умовах. Уважно придивившись до своєрідності 

сіверської ікони, одразу впадають у вічі не тільки виразні контрасти між 

постаттю святого та темно-коричневим тлом ікони, але й велика кількість різних 

відтінків червоного кольору. Його частіше за все використовували при 

зображенні зовнішніх щодо святого елементів, а саме одягу святих. Саме завдяки 

йому символічно передавалася притаманна ісихазму ідея Благодаті. Водночас 

особливу увагу привертає збереження символічного значення в червоному одязі 

Христа і святих. Зокрема, Христос як Боголюдина, відрізняється від святих тим, 

що Благодать – це його власна енергія, а тому червоним зображають передусім 

хітон як найближчу до тіла деталь одягу. Так само зображували й архангелів. 

Натомість Богородиця та святі – це люди, які отримали Благодать у дар, а тому 

зазвичай червоним зображують їхній верхній одяг.  

Прояви ісихазму в сіверських іконах виявляються не тільки в залученні 

червоного кольору, але насамперед у своєрідності зображення світла 

фаворського в сюжеті Преображення: «А через шість день забирає Ісус Петра, і 

Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І Він перед ними 

преобразився: обличчя Його, як те сонце, засяло, а одежа Його стала біла, як 

світло» (Від Матвія 17:1-3). Згідно з догматикою, Світло й Благодать притаманні 

самій природі Христа, натомість святі отримують її в дар завдяки подвигам своїм 

в ім’я віри Христової. Тим самим вони повертають собі втрачену після 

гріхопадіння людини преподобність, вони преображаються так само, як Христос 

преобразився на горі Фавор, отримуючи Благодать. У сіверському іконописі 

вона передається за допомогою світла, яке відтіняється на темно-коричневому 

тлі. 

Говорячи про особливості сіверських домашніх ікон, можна дійти висновку, 

що їхня своєрідність була зумовлена спрямованістю на відтворення візантійської 
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іконописної традиції з усіма зумовленими палеологівським ренесансом змінами. 

Особлива увага візантійськими гуманістами, зауважує Віктор Бичков, 

приділялася проблемам краси. Вона розглядається в традиційному для цього 

типу мислення поєднанні зовнішнього та внутрішнього [116, с. 359], бо, як 

зауважував Володимир Овсійчук, «за їхніми переконаннями, споглядальна краса 

тим сильніша, чим глибша духовна культура» [416, с. 156]. 

Зв'язок сіверського народного іконопису з візантійським не викликає 

жодного сумніву. Тут повною мірою представлений притаманний іконопису 

палеологівського ренесансу еклектизм, у якому штучно поєднувалися італійські 

та французькі джерела з візантійськими. Причому, як зауважував візантієзнавець 

Віктор Лазарєв, «грецькі зразки піддаються зміні в напрямку більшого реалізму і 

більшої емоційності» [323, с. 131]. Однак найпомітніше місце серед запозичених 

з античного та переосмислених у традиції східнохристиянського іконопису 

елементів посідає пряма перспектива. Попри всі зміни, які відбулися у 

візантійському іконописі, все ж, на думку Лазарєва, нема підстав говорити про 

реалістичність палеологівського іконопису – як і раніше, «його провідною ідеєю 

є ідея найчистішого трансценденталізму» [323, с. 131]. 

Власне саме цього підкресленого Лазарєвим світоглядного 

трансценденталізму ми не знаходимо в сіверській іконі. Пряма перспектива та 

об’ємність в образах святих у поєднанні з легким рум’янцем на щоках дають 

можливість спростовувати ключове значення візантійського іконопису для 

становлення сіверської домашньої ікони. Правомірність нашого припущення 

підтверджує й бароковий світлотіньовий контраст – світлі лики святих на темно-

коричневому тлі сіверської ікони зазвичай нагадують засоби художнього 

вираження Караваджо та Рембрандта, відрізняючись водночас від них дуже 

пильною увагою до всіх деталей образу, зокрема одягу. Всі його складки 

прописані дуже чітко і, на противагу ликам, реалістично. На наш погляд, в 

окремих випадках, як-от на сіверській іконі «Спас Державний» (Вседержитель), 

одяг святих пишеться так само, як одяг українок на картинах Іллі Рєпіна. Ті ж 

самі риси зустрічаємо й на образі «Богородиця Провідниця». Разом з тим 
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зустрічаються тут і образи, позначені вищим рівнем наївності, однак із 

притаманною стилю модерн рослинною символікою. 

Не оминути увагою й того, що в ликах святих на сіверських домашніх 

іконах уже немає тієї глибокої напруги, внутрішнього переживання, глибокого 

натхнення чи театральності, які зустрічалися в іконах інших українських 

регіонів. Немає тут і притаманної візантійському та давньоруському іконопису 

монументальності. Немає тут і властивих російській іконі преображення плоті та 

холодної мертвості. Навпаки, лики святих хоча й позбавлені елементів 

натуралізму, все ж відзначаються душевною добротою та лагідністю. Це сприяло 

загальній гуманізації сіверської домашньої ікони, залишаючи її в 

парадигмальному полі українського іконопису. 

Виразні рецепції професійного іконопису в сіверській домашній іконі, 

писаній народними майстрами, на нашу думку, зумовлені зосередженням 

іконопису у великих релігійних центрах. Тут знаходилася велика кількість 

майстрів (64 майстри) [466, с. 15], які, за визначенням Олени Пономаревської, 

«поступово передавали свої фахові навички здібним місцевим ремісникам, які в 

ХІХ ст. продовжували традицію. Проте з часом іконопис майстрів набув 

фольклоризованих форм завдяки залученню елементів народного розпису, 

водночас позбувався ознак монастирського письма» [466, с. 15]. 

За часів Російської імперії важливого значення набували тісні політичні та 

релігійні зв’язки Новгород-Сіверського намісництва з російською урядовою 

адміністрацією. На територію краю шляхом зовнішнього насадження 

привносилися зразки пануючих у Петербурзі естетичних смаків та іконописних 

канонів. Вони переосмислювалися на місцевому ґрунті, формуючи підвалини до 

постання унікального місцевого іконопису, що органічно поєднував у собі 

елементи реалізму та романтизму з узвичаєними художніми засобами бароко. 
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4.5. Домашні ікони Західної України 

 

4.5.1. Галицькі домашні ікони 

 

Становлення регіональної своєрідності домашніх ікон Галични зазвичай 

відбувалося у руслі тих стилістичних змін, які спостерігалися в інших 

українських регіонах. Разом з тим відмінні соціокультурні та політичні умови 

життя галицького населення у єдності зі специфікою місцевого психотипу 

зумовили формування оригінального та неповторного галицького народного 

іконопису. Його зародження відбувалося одночасно й за тих самих умов, що й на 

Волині. Цього тривалий час не могли змінити ані зумовлена географічним 

розташуванням політична кон’юнктура, ані династичні зв’язки, ані тісний діалог 

галицьких князів і боярства з європейською культурою [309]. Крім того, Данило 

Галицький, за правління якого Галицько-Волинське князівство набуло статусу 

королівства і високого культурного та політичного розквіту, постійно 

використовував волинський елемент у розбудові Руського королівства, не 

змінюючи при цьому загальну інтенцію на європеїзацію краю. Внаслідок цих 

обставин відбувалася трансформація й тогочасного церковного мистецтва. Тут, 

як свідчить чи не єдина збережена до нашого часу пам’ятка – церква 

св. Пантелеймона в місті Галичі, досить сильним був готичний вплив, який, 

синтезуючись із мистецькими та архітектурними традиціями київської школи, 

формував своєрідність галицько-волинського церковного мистецтва. 

Інакше кажучи, зародившись на тлі візантійсько-руської іконописної 

традиції, галицький іконопис починає поступово європеїзуватися. Його майстри 

працювали у «тому ж напрямку, що й митці французької та німецької готики, 

впроваджуючи в оздоблення храмових стін та рукописних книг зображення 

драконів, грифонів та симурглів – божеств, яких вшановували європейські 

народи до прийняття християнства» [454, с. 18]. Менш виразною, на наш погляд, 

є рецепція язичництва в середньовічному галицькому іконописі. Його 

формування відбувалося не тільки завдяки єдності з попередніми релігійними 
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уявленнями, але й на основі органічного синтезу традиції волинського іконопису 

із західноєвропейським церковним мистецтвом. Таким чином, у галицькій іконі, 

на думку Володимира Овсійчука, хоч і залишається «тісний контакт з 

візантійським мистецтвом, насамперед зі зразками столичних мініатюристів, 

родовід стилю, незважаючи на художню цілісність» [416, с. 116], все ж виразно 

проглядається «строката різноманітність художніх зв’язків» [416, с. 116]. Будучи 

знайомими з мистецтвом Південних Балкан і Західної Європи, тогочасні 

галицькі митці здійснили низку рішучих нововведень, що яскраво виявилися 

насамперед у своєрідності кольорової гами. До головних із них, зазначає 

В. Овсійчук, належать застосування золота, блакитного кольору і кіноварі, «але 

всю складність палітри складають їм підпорядковані: жовті, коричневі, рожеві, 

зелені, світло-фіолетові, що зіставлені різко й рішуче. Все ж, визначальними є 

золото і блакитний колір, яким заповнене все тло» [416, с. 116]. Надання 

великого значення видозміненій кольоровій гамі ікони свідчить про вплив 

західноєвропейської готики на тогочасне галицьке малярство. Тут досить рано 

виробилася символічно-знакова система кольору, в межах якої блакитний – це 

колір неба, духовний символ чоловічого початку.  

Зміна кольорової гами ікони, на наш погляд, закладає зміну світоглядних 

інтенцій галицького іконопису. Адже, як відомо, візантійські ікони в 

соціокультурному вимірі мали насамперед глибоко дидактичне значення, 

оскільки були спрямовані передати той світоглядний ідеал, до якого має 

прагнути людина, однак якого вона ніколи не досягне. Це зумовлювало 

формування у віруючих почуття власної недосконалості та гріховності – 

провини. Дещо іншого значення набувають образи святих у 

західноєвропейському мистецтві. Тут вони, постаючи різновидом релігійного 

живопису на біблійну та євангельську тематику, несуть переважно світоглядне 

значення, а тому за допомогою символіки кольору можуть розкривати місце 

зображуваного образу в системі світобудови. Домінуючими були червоні та сині 

барви, які символізували образи землі й неба, матерії й духу, боротьби та 

заспокоєння. Згодом за допомогою кольору починають передавати не тільки 
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особливості світобудови, але й розкривати людську сутність, темперамент і 

характер святих. Однак ніколи в галицькому іконописі не було інтенції на 

формування в людини почуття провини чи підкреслення її гріховності. Галицька 

ікона була спрямована показати просторову єдність людини та Бога [416, с. 123]. 

Тісний зв'язок галицького іконопису з традиціями західноєвропейського 

церковного живопису не тільки виявився у своєрідності художньої манери чи 

символіці, але й зумовив окремі зміни в архітектоніці православного образу. Це 

спостерігається передусім у широкому використанні хрестів та особливій увазі 

до Богородиці. Її глибоке вшанування засвідчують не тільки молільні, але й 

багатофігурні ікони, де Пресвята Діва є одним із головних персонажів. Разом з 

тим використання хрестів та образу Богородиці в іконописі не суперечило 

православній іконописній традиції, а тому немає підстав вважати, що тісний 

взаємозв’язок середньовічного галицького іконопису із західноєвропейським 

мистецтвом заклав основи розриву з візантійсько-руською іконописною 

традицією. 

Збереженню традицій візантійського іконопису на Галичині сприяло й те, 

що Галицьке князівство, як звертає увагу український мистецтвознавець Віра 

Свєнціцька, мало з Візантійською імперією «постійні політичні, торгівельні й 

культурні зв’язки, навіть претенденти на імператорський престол деякий час 

перебували при дворі Ярослава Осмомисла» [513, с. 8]. Крім того, додає вона, 

«через Галич і Володимир-Волинський, проходив шлях з Візантії у Київ» [513, 

с. 8], у підсумку чого культурний зв'язок із Візантією та її мистецькими 

традиціями є цілком закономірним навіть попри виразні західноєвропейські 

культурні впливи. 

Деякі зміни в галицькому іконописі проглядаються у ХІV ст. У цей час, як 

зауважує Віра Свєнціцька, іконопис дедалі чіткіше починає відображати 

особливості суспільно-політичного та культурного життя краю. Як наслідок, 

тогочасні ікони «відзначаються глибиною філософського змісту, напруженою 

драматичністю кольорового та психологічного ладу композиції, що, очевидно, 

випливало з настроїв тієї доби, коли після смерті останніх князів з Романовичів, 
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внаслідок наступальної загарбницької політики Великого князівства 

Литовського, Польщі та Угорщини, занепало Галицько-Волинське князівство» 

[513, с. 8]. Збереглася і притаманна ранньому руському іконопису площинність 

форм і певна застиглість у русі, що супроводжувалася глибиною символічного 

наповнення, завдяки кольоровому рішенню. Часто зустрічається поєднання 

невластивих іконопису темно-синього та чорного кольорів із кіноварним, котре 

символізує непримиренну боротьбу добра над злом, правди над кривдою [513, 

с. 8]. 

Драматизм і філософічність залишилися характерними для галицької ікони й 

у наступному столітті. Це й не дивно, адже в цей час життя православного 

галицького населення не тільки не покращилося, а погіршилося – постійні набіги 

татар так званим «Чорних шляхом», що проходив Поділлям, поєднувалися з 

неприхованою дискримінацією православного населення в містах та непомірною 

панщиною в селах. Сваволя панів, як польських, так і місцевих руських, 

зумовлює постійну міграцію галичан на Схід і на Захід – у незаселені степи 

Дикого Поля та Закарпаття відповідно [279, с. 34]. Така ситуація, звичайно, 

ускладнювала та сповільнювала розвиток малярства, але не призвела до його 

занепаду. Розвиваючись у парадигмальному полі відмінних художніх традицій, 

галицький іконопис поєднав у собі не тільки традиції візантійського та 

балканського іконопису, а й західноєвропейського Ренесансу, що зумовило 

виникнення нових іконописних форм [513, с. 8]. Приміром, під впливом 

Ренесансу в галицькому іконописі формується інтенція на бездоганність у 

відтворенні пропорцій у постатях святих, глибокий психологізм, що виявляється 

у відтворенні щирості молитовного настрою та містичності самої сцени 

«мовчазного, духовного та урочистого звернення до Бога» (Д. Степовик) [544, 

с. 48]. «Ритм ліній доповнюється ритмом площин, грою світлих і темних 

кольорів, спробою ввести світлотіньові переливи та складки одягу з глибокими 

тінями. З особливою очевидністю, – пише Д. Степовик, – намічається в іконах… 

компроміс архаїчних і нових виражальних засобів: лінійної стилізації й 

тональних рішень, площинності й осяжності, символічного та безпосереднього 
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трактування дії, умовного і реального, вираження найтонших почуттів» [544, 

с. 48]. У деяких іконах з’являються елементи готики, що виявляються у 

заголовних написах, трактуванні драперій [513, с. 15]. Попри зміни, що 

проглядаються в окремих галицьких іконах, все ж варто визнати раціональність 

цілком суголосного висновкам Віри Свєнціцької зауваження Дмитра Степовика, 

що в цілому галицький іконопис «міцно дотримувався давніх традицій глибоко 

духовної ікони з характерними деформаціями, щедрими лінійними прорисами 

тощо» [544, с. 48]. Ця тенденція особливо чітко проявилася й довго 

утримувалася в галицькій народній домашній іконі. Зумовлено це кількома 

причинами. По-перше, за свідченням Михайла Грушевського, зосередження 

національного життя в південній частині України послабило й без того «слабкий 

пульс народного життя» в Галичині. Адже після того, як у середині – другій 

половині ХІV ст. була програна боротьба з Польщею за спадщину Руського 

королівства, населення Галичини, яке опинилося під владою Корони Польської, 

майже втратило контакти з рештою українських земель [173, с. 301]. Саме в цей 

період фіксується інтенсивне ополячення галицької руської шляхти. 

По-друге, внаслідок Хмельниччини Київ як духовний і культурно-освітній 

центр православ’я в Речі Посполитій фактично виходить з її складу, а тому 

духовний зв'язок з ним послаблюється. Цьому значно сприяла й влада Польсько-

Литовської держави. Прагнучи розірвати зв’язки галицького населення зі 

східною Україною, в 1676 році (через дев’ять років після Андрусівського 

перемир’я, яке поділило Україну між Річчю Посполитою і Московським 

царством) сейм Речі Посполитої ухвалив заборону «своїм» православним під 

страхом смерті й конфіскації майна виїздити за кордон у релігійних справах, 

підтримувати стосунки з патріархами. Православним братствам постанова сейму 

наказувала в питаннях релігії підкорятися лише місцевим православним 

єпископам, а в питаннях, які могли викликати суперечки, звертатися до 

польських судів [173, с. 301]. 

По-третє, підтримання зв’язків галицького православного населення з 

київським центром, починаючи з другої половини XVII ст., обмежило і 
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внутрішнє відчуження галичан щодо московської політики, спрямованої на 

підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. В міру того, 

як церква та освіта Лівобережної України поступово русифікувалися, вони 

неминуче ставали за духом чужі Західній Україні. Це, в свою чергу, формувало в 

польському середовищі, де внаслідок Хмельниччини й подальших військових 

катаклізмів (наприклад, «шведського потопу») минула віротерпимість поволі 

зникала, сподівання на повну перемогу над православною церквою – хоча б у 

Західній Україні [173, с. 301–302]. 

Швидка, порівняно з Литвою-Руссю, полонізація руської шляхти на 

Галичині супроводжувалася занепадом традиційної православної культури в 

цілому. Так, за свідченням київського церковного історика Степана Голубєва, в 

тогочасній Південно-Західній Русі «заміщення вищих ієрархічних місць 

залежало від польських королів, які присвоїли собі назву «верховних 

упорядників столиць духовних і всіх хлібів духовних» [154, с. 245]. Це 

зумовлювало поступове падіння морального авторитету духовенства. Церковний 

клір і чернецтво, спостерігаючи за поведінкою вищих церковних чинів, яких 

більше цікавили боротьба за маєтності та землю, і собі вдавалося до свавілля – 

«пияцтво, буйство й розпуста стали майже пересічними явищами серед чернечої 

братії» [154, с. 268]. 

Очевидно, що за такої ситуації релігійно-просвітницька діяльність була 

занедбана. Відтак цю місію перебирають на себе організовані міщанами церковні 

братства. Ключового значення серед них набуває Львівське Успенське братство. 

Виступаючи поборниками за права православного населення та розвиток церкви, 

львівські братчики неодноразово звертаються до московського царя в пошуку 

підтримки, спрямованої на відродження традиційної православної культури в 

Україні. За свідченням Михайла Грушевського, в одному з листів до 

московського царя братчики писали: «Знає твоя святість, що в нас так звані 

святителі в дійсності властиво сквернителі, що обіцяли бути монахами, а живуть 

собі без перешкоди з жінками: деякі святительствують бувши многобрачними, а 

інші наплодили дітей з блудницями. Коли такі святителі, то такі ж будуть і 
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священики. Коли митрополит виявив їх явно перед усіма на соборі й радив, аби 

такі священики перестали священствувати, священики відповіли: нехай перше 

святителі залишать своє святительство й послухаються закону, тоді ми їх 

послухаємо» [Цит.: 178, с. 130]. 

Ймовірно, саме завдяки діяльності братств і дрібного духовенства 

православ’я та християнський переказ починають швидко поширюватися серед 

галицького люду, який зустрівся з католицьким світом та культурою, будучи 

майже повністю позбавленим будь-якої шляхетської підтримки. Щоправда, 

залишки збіднілої української шляхти продовжували жити в селах поміж 

простолюду. Існували навіть цілі шляхетські села (існують вони й досі). Так 

само, як і решта селян, ці шляхтичі, відзначає Олександр Васянович, «займалися 

землеробством та скотарством. Відмінність між ними полягала в тому, що й до 

скасування кріпацтва в Австро-Угорській імперії в 1848 р. ця шляхта працювала 

на власній землі і не відробляла панщину» [119, с. 100]. Загалом побут 

української шляхти на селі мало відрізнявся від простонародного. 

Проникнення християнських ідей у консервативний світ українського села 

сприяло піднесенню народного малярства. «Більшість творчих починань і нових 

пошуків, – пише Д. Степовик, – зароджувалася в народі, на рівні фольклору, а 

потім уже (або паралельно) ці починання й пошуки ставали набутком митців-

професіоналів» [544, с. 43]. Водночас не варто забувати, що широкі народні маси 

довгий час не мали чіткого розуміння богословських підвалин християнського 

віровчення. Тому зазвичай ікону «натуралізували», залучаючи до її змісту все 

різноманіття тих природних сил, що здавна оточували людину, визначаючи її 

успіхи, добробут, щастя й матеріальне благополуччя. Так, відкрита «церквою 

складна і детально розроблена в писаннях канонічних і апокрифічних, 

правовірних і сектантських, ієрархія добрих і лихих, приязних і ворожих істот: 

святих ангелів різних категорій і таких же темних духів, що наповнюють світ і 

втягають в свою боротьбу людську долю і щастя та вимагають від людини в її 

інтересах всяких охоронних чи культових заходів, – за словами 

М. Грушевського, – наповнює уяву наших людей, їх творчість, їх практику 
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безконечною масою нового матеріалу, який на різні способи перероблявся 

протягом довгого часу, – перероблюється, очевидно, ще й досі» [177]. 

Крім того, саме в результаті діяльності братств галицький іконопис 

виходить за межі церков і монастирів та починає трансформуватися у своєрідне 

ремесло. Осередками його стають зазвичай або підпорядковані братствам церкви 

та монастирі, або ж цехові об’єднання. Поза тим, у цей час з’являються й 

регіональні осередки іконопису на кшталт Жовкви. Вона, зауважує Д. Степовик, 

«перейняла естафету Львова, в якому цехова система праці ікономалярів, 

відігравши надзвичайну роль у дотриманні високого професійного рівня 

сакрального малярства, вичерпала себе й під кінець XVII століття втратила своє 

провідне значення» [544, с. 77]. Натомість у більш старому за часом виникнення 

осередку Галичини – Судовій Вишні – неабиякого значення набуває 

ікономалярство народного штибу [544, с. 77]. 

Полярність мистецьких інтенцій галицьких осередків повністю 

нівелювалася на стилістичному рівні. Незважаючи на загальну відповідність 

галицького іконопису іншим українським регіонам, у ньому більш виразно 

проглядається синтез візантизму з Ренесансом, у той час як бароко проявляється 

переважно в декоративності народних ікон. Саме тому в галицьких домашніх 

іконах практично не зустрічається психологічна напруга. Незважаючи на 

невиразну об’ємність, образи святих надзвичайно людяні та лагідні. Ця 

особливість була зумовлена тим, що народні маляри зазвичай щиро й 

безпосередньо сприймали релігійні образи. Їхні праці характеризувалися 

спрощенням зовнішності святих; найбільшою пошаною відзначалися ті, які 

стояли найближче до людей з їхніми повсякденними турботами. Особливо 

шанувалася Богородиця, яка ще з давніх часів вважалася заступницею людей. 

Широко вшановували на Галичині й святих Юрія Змієборця, Миколая, 

великомучениць Варвару й Параскеву та ін. При цьому зміст їх образів, як 

відзначає Павло Жолтовський, відтепер «почав визначатися не виключно 

церковним вченням, теологічною догмою, на нього стала впливати і народна 
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віра, яка прагнула пристосувати до земної дійсності те, що церква вважала 

властивим лише потойбічному світові» [216, с. 13]. 

Власне саме на цій соціокультурній основі формується самобутня традиція 

галицького народного іконопису, який найбільшою мірою був спрямований на 

домашнє обрядове життя та культ. Зважаючи на консервативність сільського 

життя, в межах якого православні традиції зберігалися найдовше, продовжують 

зберігатися традиції давньоруського іконопису. Серед них – наївність, що 

виявлялася не тільки через площинність зображень, а й у відкритості до 

зовнішнього спілкування образів святих, яких малювали з великими округлими 

очима, зверненими до глядача. Легка усмішка на лику святих неначебто 

підіймала над буденністю, вселяючи сподівання на вічне життя в Царстві 

Небесному. Ця ідея особливо яскраво проглядається в народній іконі 

«Розп’яття» з образами Богородиці та Іоанна Хрестителя [105, с. 53]. 

Архітектоніка композиції цієї ікони є переосмисленням на народний лад іконної 

композиції «Деісус». Однак на відміну від професійного церковного іконопису, 

який виражає християнську ієрархію, народна ікона «Розп’яття» позначена 

високим рівнем залучення семантики образу в народне життя. Ікона, безмовно 

промовляючи до спостерігача, неначебто дає зрозуміти, що за всіма 

стражданнями в житті земному приходить Царство Небесне, свідченням чого є 

чудо воскресіння Христа.  

В цілому ця ікона виконана в традиційній для середньовічного галицького 

іконопису кольоровій гамі. Тут органічно поєднуються темно-синє тло образу з 

кіноварним сяйвом, що йде від Христа. Акцент на ньому, на наш погляд, постав 

у підсумку народного переосмислення ідей візантійського іконопису та 

ісихазму
11

, передусім вчення про фаворське світло. Інтенція на підкреслення 

духовної природи Христа та святих виявляється не тільки у своєрідності 

кольорової гами одягу, оздоблення і тла ікони, а й у своєрідності кольорового 

рішення німбів Богородиці та Іоанна Хрестителя. На противагу професійному 

іконопису, де німби зазвичай пишуть золотом, на галицьких домашніх іконах 

                                                 
11

Народні ікони, писані майстрами Судової Вишні, високо цінував один із найяскравіших представників 

українського ісихазму Іван Вишенський. 



428 

 

 

зустрічаються німби, наближені до болотистих, брунатно-зелені. Таке 

незвичайне кольорове рішення, на наш погляд, було зумовлене особливостями 

символіки цих відтінків – вони підкреслювали приховану природу, 

утаємниченість і непізнаванність для людини божественної сутності та природи. 

Аналізуючи особливості галицької народної домашньої ікони, не можна 

оминути увагою й того, що на деяких із них Богородиця та святі [105, с. 52], які, 

за народними уявленнями, були найближчі до людини та її життєвих потреб, 

зображувалися не в традиційних для професійного іконопису церковних ризах, а 

в царському вбранні з короною на голові. В окремих випадках їх писали навіть у 

народному вбранні. Ця особливість в умовах постійного соціального гніту, в 

тому числі й чужоземного, мала, на наш погляд, глибоко символічний зміст: 

єдиними і справжніми володарями, на думку галицького простолюду, є тільки 

християнські святі. Крім того, таке зображення добре виявляло утверджену 

братським рухом інтенцію на повернення до християнства апостольських часів. 

В їх розумінні, перші християни були такими ж приниженими та 

переслідуваними, як і український народ, який хоч і жив на своїй землі, все ж 

був позбавлений права на свободу совісті та віросповідання. Це стало помітно, 

починаючи з кінця XVII – початку XVIII ст., коли традиційна для Речі 

Посполитої свобода віросповідання поволі зникала. 

Виразний синкретизм народного малярства значно поглибився після 

входження Галичини у 1772 р. до складу Австро-Угорщини. Внаслідок 

одержавлення релігійного життя й відносного дотримання міжконфесійного 

рівноправ’я зникають перешкоди для «вільного просування «бароковості» до 

сфери напівпрофесійного малярства. Завдяки майстрам цього напрямку теми 

«високого бароко» швидко адаптувалися масовою культурою» [375, с. 77]. Цей 

процес найбільш повно проявлявся серед малярів, що жили в невеликих 

містечках і великих селах. Художнє життя, підкреслює В. Мельник, тут 

підживлювалося міфами й переказами, які разом з ярмарками, мандруючими 

ченцями та малярами йшли з «цивілізованих» міських осередків [375, с. 78]. 

Відтак сторонні впливи почали тісно переплітатися з місцевою фольклорною 
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культурою та естетичними вподобаннями. Особливо прижилися, зауважує 

дослідник, символіко-алегоричні барокові теми «Esse Homo» («Се чоловік»), 

«Христос – Виноградна Лоза» та образи святих покровителів із майже 

«протокольним» тлумаченням історії їхнього життя. «Охоче малювали сцени з 

«чудес», взяті з переказів або друкованих ілюстрацій про добродійства св. 

Миколая, сновидіння імператора Костянтина, двобій архістратига Михайла зі 

змієм» [375, с. 78]. 

Особливо показовою є галицька багатодільна ікона з центральними 

образами святих Олени та Костянтина з Хрестом – ймовірно, підбір центральної 

частини композиції образу мав глибоко символічне значення. Адже, в народі ці 

святі вважалися покровителями сім’ї та матеріального благополуччя. Цю ідею 

підсилювали зображені з лівого та правого боків святі вершники – Юрій 

Змієборець, зображений у момент перемоги над змієм, і Димитрій Солунський, 

який перемагає зло, символічно втілене в чужоплеменному цареві. Ці святі 

вершники, окрім того, що мали оберегові функції, символізували замкнутий 

календарний цикл – Георгій відповідав за теплі пори року (весна, літо), Димитрій 

– за холодні (осінь, зима). 

Натомість зображені у верхній частині багатодільної ікони відокремлені 

образи Стефана та Богородиці, Марії Магдалени та Теодора символізували 

перемогу над злом і кривдою, що існують у світі земному, – своєрідне сповнення 

прагнень і сподівань родини й усього галицького люду. В цілому, зауважує 

Віктор Мельник, у сільській місцевості «перевага надавалася звично 

трактованим персонажам і сюжетам, надчасова архетипність 

урізноманітнювалася декоративними окрасами різьбленої або мальованої 

орнаментики, привабливістю відкритих кольорових сполучень і доступністю для 

сприйняття (впізнавання) іконописних абрисів персонажів з усталеними жестами 

і атрибутами» [375, с. 78]. 

Проникнення окремих елементів професійного мистецтва, що виявлялося у 

прагненні передати об’єм, супроводжувалося глибокою наївністю художнього 

зображення, консерватизмом кольорової гами та фольклорністю тлумачення 
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змісту образу. Незважаючи на це, на наш погляд, все ж немає підстав для 

змістового споріднення зовнішньо подібних композиційно та наївністю 

художньої манери гуцульської та галицької домашньої ікони. 

 

4.5.2. Самобутній характер гуцульської домашньої ікони 

 

Одним із найбільш своєрідних феноменів українського народного 

іконопису, на наш погляд, є ікони Гуцульщини. Тут навіть у ХІХ ст. не склалося 

таких художніх засобів, які б могли бодай віддалено споріднювати гуцульську 

домашню ікону з образами інших українських регіонів. Самобутність 

гуцульського місцевого іконопису, що виявлялася в наївності площинних 

зображень народних святих, виведених частіше за все чіткими графічними 

лініями, була зумовлена, на наш погляд, колізіями історичного розвитку та 

географічними особливостями краю.  

Гірська місцевість Гуцульщини формувала відносно закритий для зовнішніх 

впливів культурний простір і не сприяла розвитку землеробства. Основу 

господарської діяльності населення складало скотарство. Гуцул, писав знаний 

український історик і етнограф Гнат Хоткевич, це «скотовий пастух – зберіг у 

своїй вдачі навіть черти кочівника. Часть року не сидить дома, бо треба пасти 

скот в полонині, або косить траву на віддалених верхах, а відтак часть року 

збуває коло накошеного сіна, доки скот не з’їсть усього запасу; бо звезти сіно в 

долину, до хати, не можна, значить треба йти до сіна, коли воно не хоче йти до 

тебе» [618, с. 4]. 

Своєрідність господарського життя визначила й особливості світоглядно-

міфологічних уявлень місцевого населення. Зокрема, домінування традиційного 

для українців культу землі на Гуцульщині було замінене культом вогню – ватри. 

Спираючись на дослідження Бориса Рибакова, можемо припустити, що 

гуцульське вшанування відкритого вогню було пов’язане з давнім язичницьким 

культом Сварожича [503, с. 33–34]. Пережитком цього язичницького поклоніння 

видається й збережений до сьогодні звичай палити вогнища біля оселі під час 
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великих свят. Вважалося, що відкритий вогонь має велику очисну силу – ватра, 

розпалена у садибі, очищає всю господу від нечистої сили, забезпечуючи тим 

самим благополуччя й добробут родини. Відкриті вогнища розпалювали в ніч 

перед Великоднем. Такі ватри, освітлюючи тьму, знаменували воскресіння 

світла – Христа, який піднявся над смертю, відкрив можливість для досягнення 

вічного життя в Царстві Небесному.  

Це досить чітко проявилося у своєрідності зображення Христа на 

гуцульських іконах. Тут наївність художньої манери поєднувалася з 

традиційним для релігійного мислення глибоко символічним змістом 

зображеного. Практично на всіх гуцульських іконах Христос зображується 

розіп’ятим на хресті. Від центру розп’яття в чотири боки розходяться промені – 

таке зображення у єдності з усією композицією могло позначати божественне 

світло, що на всі чотири сторони світу освітлювало його божественною 

присутністю. Водночас привертає увагу й те, що образ розп’яття Христового 

зазвичай писали на брунатно-червоному або жовтому тлі ікони. Така кольорова 

гама також виступала символом божественного світла та святості й подвоювала 

семантичне значення усієї композиції ікони. Натомість схематично зображені на 

іконі квіти виступали символом життєдайної сили, зумовленої божественним 

світлом [Див.: 94]. 

Відзначимо, що інтенція на ототожнення Христа і Сварожича проглядається 

не тільки в особливостях гуцульського іконопису, а й в особливостях звичаєвої 

практики. За давнім звичаєм, гуцули продовжували вірити в очищувальну та 

захисну силу «живого вогню». Його добували прадавнім способом, тручи куски 

дерева. У такий спосіб розпалювали й перші ватри на полонині – тут вони 

символізували початок нового життя, нового року. «Жива ватра» мусила горіти 

весь час перебування гуцулів далеко від дому, а тому за нею встановлювався 

спеціальний догляд. Гуцули вірили, що загасла ватра – знак великого нещастя. 

Запалювали ватру також при переході до нової оселі й на Святвечір [186, с. 246]. 

Виявлена на прикладі іконографії Христа інтенція на поєднання 

язичницької та християнської символіки актуалізує питання про рівень 
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християнської релігійності місцевого населення. Об’єктивність його оцінки 

значно ускладнюється неоднозначністю наявних у сучасному інтелектуальному 

дискурсі свідчень. Більшість дослідників культури та світогляду гуцульського 

населення обходили це питання загальними і вкрай обережними зауваженнями. 

Часто писали про глибоку побожність гуцульського населення, однак не рідше 

зустрічаємо й свідчення про поширення серед гуцулів багатьох язичницьких 

вірувань і забобонів. Так, зауважував польський етнограф Софрон Витвицький, 

на Гуцульщині довго зберігався слов’янський культ Перуна – бога грому й війни 

[734, с. 79]. Прояви цього культу зустрічаємо у вшануванні «градівників» 

(«громових віщунів») та так званих «громових святах» із відповідними їм 

заборонами – в ці свята не можна нічого робити, бо грім поб’є худобу, спалить 

хату, сіно тощо. То були люди, котрі, як гуцули вірили, мали здатність 

відвертати град, зупиняти або ж відводити бурю в якесь віддалене місце. У 

посушливу погоду «градівники» призивали дощ, за що мали особливу повагу 

серед народу. 

Християнізованим варіантом культу Перуна стало вшанування образів 

старозавітного пророка Іллі. Традиційний для всього православного іконопису 

образ святого Іллі, що сходить на небо в колісниці, на Гуцульщині набув 

етнічного забарвлення. Незважаючи на глибоке вшанування святого, його образ 

завжди писали як окрему сцену, що композиційно поєднувалася з образами 

святого Миколая, розп’яттям Христа і Богородицею. Часто на такій іконі 

зображували й трьох святителів – Василія Великого, Григорія Богослова та 

Іоанна Златоуста [186, с. 435]. Особливу увагу привертає композиційне 

розміщення образу святого пророка Іллі – його зображували в нижній частині 

багатофігурної та багатодільної ікони. Така структура ікони, на наш погляд, не 

була випадковою і сформувалася на основі не тільки християнського віровчення. 

Пророк Ілля постає тут не лише попередником Христа, а й утіленням Перуна – 

бога грому і блискавки. Він хоч і виступає грізним суддею, який може карати за 

гріхи (підпалювати будівлі, дерева, руйнувати добробут людини), але разом з 
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тим розглядається як провісник і носій світла, яким є караюча блискавка та 

промені сонця, що приходили у світ після грози. 

Етнізація образу пророка Іллі на Гуцульщині проявляється не тільки крізь 

призму глибокого світоглядного синкретизму, але й соціально-побутового життя 

місцевого населення. Саме це, на думку Василя Отковича, зумовлює залучення 

до образу пророка «реальних колізій, дотепності і тонкого гумору. Ілля на 

колісниці, що скоріше нагадує вигадливої форми фаетон, сприймається 

добродушним, самозадоволеним панком, який сидить, опершись на поручні. 

Здиблені коні у такому пориві, що ними, як правило, управляють два, а то й три 

ангели. Один із них, на передньому сидінні, виступає у ролі кучера, хвацько 

тримаючись за повідки, інші, в леті, помахують над гривами коней батіжками» 

[186, с. 435]. Таке зображення святого Іллі дає можливість припустити, що 

постать пророка у свідомості місцевого населення асоціювалася з панами, 

милість яких часто залежала від вправно виконаних повинностей, у той час як 

добробут населення залежав від сприятливих погодних умов. 

Неменшою популярністю серед гуцульського населення користувався образ 

Юрія Змієборця. Причини глибокого вшанування на Гуцульщині цього святого, 

на наш погляд, найбільш точно окреслив Гнат Хоткевич у своїй повісті «Камінна 

душа»:  

«От і Юрій!.. Сонця Великого празник предвічний! 

З незнаних країв, з-понад мір’я невідомого принесли гуцули честь цьому 

празникові і, як грань темної ночі, бережуть – із покоління в покоління. 

Повмирали старі боги, нові народилися, – а сонце все лишилося сонцем, а плоть 

плоттю. І тому – як зможет ци у силу сонічко добре і днинка продовжит ци май-

май – востра кров приливає гуцулові до тіла, і святкують сини природи спільне 

свято з матір’ю посполу. Зиму – перебувають, літом – набувают ци. Юрій 

літечкові відчиняє ворота – тож чолом Юрієві!» [619, с. 20]. 

Як бачимо, в народній свідомості святий Юрій Змієборець асоціюється з 

приходом весни. Його образ повністю був позбавлений святості – частіше за все 

він брав безпосередню участь в обрядах, пов’язаних з господарською діяльністю 
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(«А святий Петро за плугом ходит, А святий Павел волики гонит… А святий 

Юрій поволочує» [149, с. 125]) і особливо скотарством. На Юрія ґазди вперше 

виганяли худобу на полонину. Перед «полонинським ходом» господарі у дворі 

та на вулиці розкладали ватри таким чином, щоб худоба йшла поміж ними як 

через ворота. Проганяли тварин на пасовисько гіллям освяченої верби, де згодом 

влаштовували велике свято з гулом трембіти, співами, коломийками та взаємним 

частуванням.  

Про причини пильної уваги гуцулів до тварин і дня їх вигону на пасовисько 

читаємо у того ж Гната Хоткевича:  

«Весь добуток гуцула в маржині [худобі. – Уточ. О. Б.]. Без неї гуцул ніщо, 

а з нею – все. Заможність рахується на голови скота або на сіна. Про ґазду 

кажуть, що він «у двадцятеро сін стоїт» – і це вже повна міра заможності. 

Зустрівшися, гуцул, по привітанню, питає: «Єк маржинка?» Жебрак простибіг 

проговорює: «За ваше здоров’є та й за маржинчине здоров’є». Півзими жиє 

відлюдно гуцул у зимарці – бо так на маржину ліпше; півліта жиє відлюдно 

гуцул у полонині – бо так на маржину ліпше. Тисяча приміт, тисяча заговорів, 

чарів, примівок – все то для маржини, ради неї. Як хто хоче допечи кому, то 

заклинає на маржину; як хто хоче приємність кому сказати – бажає добра 

маржині: «Аби кожда вам чинила по двоє, корови та вівці велико манни давали, 

прудко множили си, пишно котили си...» [619, с. 20–21]. 

Аргументи відомого українського історика, етнографа й письменника щодо 

значення худоби в житті гуцульського населення не викликають жодних 

сумнівів. Глибоке вшанування святого Юрія Змієборця, який вважається 

покровителем скотарства, зумовлене передусім ключовим значенням 

тваринництва в гуцульському житті. Однак, на наш погляд, було б 

неправомірним ігнорувати уточнення Хоткевича щодо вкрай усамітненого життя 

гуцулів, яке в єдності з консервативністю сільського життя в гірській місцевості 

мало сприяло поширенню християнського віровчення та принесених ним культів 

святих. Крім того, як свідчать історичні дані, добробут гуцулів значно знизився 

після прискорення розвитку міст у ХV–ХVІІ ст. Не варто відкидати й ту 
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обставину, що Гуцульщина, починаючи з кінця ХІІІ ст., опиняється у сфері 

інтересів кількох держав – Угорщини, Румунії, Польщі (пізніше – Речі 

Посполитої) й Австро-Угорщини. Землі, ліси й солеварні захоплювалися 

чужинцями, місцеве населення обкладалося повинностями та податями. У 

відповідь горяни чинили спротив, який увійшов в історію під назвою 

опришківського руху [186, с. 59]. 

Не вдаючись до його історичної оцінки, все ж вважаємо за доцільне 

припустити, що глибоке вшанування гуцулами образу Юрія Змієборця значною 

мірою було зумовлене широкою підтримкою ними цього руху. Боротьба 

повстанців проти соціального гніту не могла не викликати у селянства певного 

пієтету. У народній свідомості вони розглядалися як воїни, що борються проти 

всякого зла та нечисті, а тому справа їх праведна й Богом освячена. На вказане 

світоглядне уявлення накладався принесений церковним віровченням 

іконописний образ Юрія Змієборця, який поступово переосмислювався в народі, 

отримуючи етнічне забарвлення. На користь нашого припущення слугує й 

композиційна та художня своєрідність гуцульських ікон Юрія Змієборця.У 

цьому образі, зауважує Василь Откович, повністю відображена фольклорна 

лексика: «Тут є все: і “кониченьку воронесенький, під Юрасичком 

молодесеньким”, і “листові ушка”, і “шклянії очка далеко видят”, і “шовковий 

хвостик”, і “срібні копита”, і “золота грива”, і “оченьками звізди раховав”, і 

“Юрій коником іграв” » [186, с. 434]. 

Звичайно, в пісенній народній творчості образ Юрія Змієборця залишається 

включеним до природного господарського циклу [149, с. 125]. Це, однак, не 

применшує його героїчного значення в очах народу. Адже, як свідчить 

фольклорна лексика, вшанування святого Юрія на Гуцульщині дуже нагадувало 

той пієтет, який у народній свідомості Центральної та Лівобережної України 

отримує козацтво. Тут варто згадати хоча б такі пісні, як «Виступали 

козаченьки» (з притаманним їм «козак молоденький») або ж «Засвіт стали 

козаченьки» («встали козаченьки», «кінь вороненький»). Ці та багато інших 
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народних пісень чітко виявляють своєрідність тієї фольклорної лексики, яку 

використовував український народ, оспівуючи та вшановуючи своїх героїв. 

Поряд з фольклорною лексикою привертає увагу й іконний образ Юрія 

Змієборця. На гуцульських іконах його завжди зображують молодим усміхненим 

юнаком, що перемагає змія (подекуди чорта). Крім того, незважаючи на 

житійний переказ про святого мученика Юрія, в гуцульських іконах Юрія 

Змієборця не знаходимо навіть нотки суму. Його образ – яскраво-поетичний, 

сповнений віри й оптимізму. Мабуть, саме такі почуття викликав у гуцулів 

прихід весни та розпалена ватра, очисний вогонь якої символічно відтворений 

через домінування червоного кольору в одязі святого Юрія. З вогнем, кров’ю та 

помстою асоціювалися й перемоги опришків – так само, як весняне сонце 

(головне божество) було запорукою добробуту та гармонійного життя. Перемоги 

опришків повертали хоча б на деякий час населенню традиційний, історично 

сформований modus vivendi.  

Інтенція на відтворення традиційного, історично сформованого способу 

життя в гуцульському іконописі, на наш погляд, чітко проглядається в образах 

Юрія Змієборця, які композиційно поєднувалися зі святим Миколаєм та 

Богородицею. Лики усіх цих святих на таких іконах були усміхненими. Це було 

вкрай нехарактерно для церковного іконопису, де святі, які вже перебувають у 

горішньому світі, повністю позбавлені усякого сентименталізму і стоять над 

земним світом та усім багатоманіттям його почуттів. Дещо інше розуміння ролі 

та значення святих спостерігаємо в гуцульських іконах із зображенням святих – 

вони, як вважали гуцули, мають безпосереднє відношення до земного життя, що 

символічно виражається яскраво-зеленим тлом ікони. У світогляді гуцулів святі, 

зображені на іконах, – це не нагадування про первообраз і Царство Небесне. 

Вони насамперед є покровителями земного життя та земних справ. Водночас 

успіх людини залежить від виконання даних у Святому Письмі приписів і 

моральних настанов. Ця ідея у співвідношенні з міфологічним світоглядом 

символічно підкреслюється у зображеній у руках святого Миколая та 
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Христа-немовляти книги, забарвленої в обох випадках зеленими земними 

тонами. 

Не можна оминути увагою й своєрідність художнього оформлення тла ікони 

та одягу, зображених на ній святих. Практично на всіх гуцульських іконах 

зустрічаємо тло, багато оздоблене дещо схематизованими, площинними квітами. 

Для декорування одягу святих, а подекуди й тла ікони використовують хрести й 

зірки. На наш погляд, така оздоба хоча й співвідносилася зі стилістикою бароко, 

однак мала більш глибоке історичне коріння. Її витоки сягали язичництва з 

властивим йому домінуванням геометричної символіки (солярних знаків, 

різновидами яких є зірки і хрести) та Дерева Життя, яке уособлювали всі види 

квітучих букетів та вазони [267, с. 164]. Водночас більша, порівняно з іншими 

українськими регіонами, консервативність гуцульського світогляду виявлялася в 

художній своєрідності зображення квітів. На гуцульських іконах їх писали у 

вигляді своєрідного кола зі схематично зображеними пелюстками, що в єдності 

своїй формувало подвійну асоціацію: з одного боку, в ній проглядається солярна 

символіка, а з іншого – вбачається Дерево Життя. Звичайно, в міфологічній 

свідомості, як і згодом у християнській, солярна символіка добре 

співвідноситься з концептом Дерева, уособлюючись при цьому в образі хреста. 

Зважаючи на це, можемо припустити, що оздоблення тла та одягу святих у 

гуцульських іконах було спрямоване на підсилення саме народного уявлення про 

зміст ікони та функції святих. Ікона в такому випадку виступала засобом 

надання онтологічного статусу святому, який розглядався як покровитель 

земних справ людини. 

Наше припущення цілком суголосне зауваженням Романа Кирчіва, який, 

аналізуючи гуцульську релігійність, вважає доцільним визнати правомірність 

думки фольклориста й етнографа Івана Вагилевича, що «в релігійних віруваннях 

гуцулів глибоко вкорінене «грубе язичництво», а їх приналежність до 

християнства виражена здебільшого зовнішньо, атрибутивно» [Цит.: 186, с. 254]. 

Резонність цих висновків чітко проглядається й крізь призму гуцульського 

іконопису, особливо характерного для нього образу розп’яття Христового. І 
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хрест, і саме розп’яття, виступаючи як зовнішні символи християнства, все ж 

відзначаються виразно язичницьким змістом солярної символіки. Іншими 

словами, образ розп’яття Христового на гуцульських іконах, виступаючи 

символом духовного переродження, постає передусім знаком того духовного 

оновлення, що несе в собі весняна природа та вогнище ватри. Наше припущення 

суголосне й зауваженням Гната Хоткевича, який неодноразово акцентує увагу на 

синкретизмі гуцульського світогляду. Гуцул, підкреслював він, «живе ще в 

камінній добі, хоч і уживає зеліза. І тому світ для нього є тайною; в нім 

перехрещуються для нього злі і добрі сили; треба бути всё на сторожи, аби не 

попасти у нього» [618, с. 12]. 

Синкретизм гуцульського світогляду виявляється не тільки у великій 

кількості різних забобон, які стосуються не лише життя самої людини, усього її 

господарства, а й у ставленні до християнських свят. І знову звертаємося до 

Хоткевича: «Благовіщення – більше свято у Гуцулів. Се свято весни старого 

поганина, перенесене в христіянську обстанову. Гуцули кажуть, що в сей день 

Бог вкладає свою голову в землю, щоби розігріти її; від того пробуджується 

всяке єство – муравлі, гади, жаби... І в сей день не можна нічого робити, 

особливо копати або орати землю» [618, с. 13]. У свою чергу традиційна для 

гуцульських писанок язичницька символіка – «смерічки», «шість руж», 

«гребінці», «плетінка», «білокрилка», «настулька», «решітки» тощо [618, с. 13] – 

була запозичена згодом народними іконописцями для оздоблення тих домашніх 

ікон, зміст яких, спрямовуючи глядача у вічність, підіймав його над смертю. 

Розкриваючи ключову роль язичницької символіки в народних іконах 

Гуцульщини, не можна оминути увагою й коментарі польського етнографа 

Вінцентія Поля. У процесі етнографічного вивчення гуцульської культури 

дослідник дійшов висновку, що місцеве населення не має жодного уявлення про 

«християнські чесноти», більшість людей не знають жодної християнської 

молитви, а до церкви ходять лише на великі свята; в інші святкові дні, в тому 

числі й неділю, чоловіки, жінки і діти збираються біля корчми, де вони 

«розмовляють між собою, жартують, чують голос дзвонів, церковний спів, однак 
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нікому навіть на думку не спаде хоча б на хвилину заглянути до церкви» [722, 

с. 155–156]. На перший погляд, дещо перебільшена та однобока оцінка 

гуцульської релігійності Вінцентієм Полем повністю підтверджується 

запропонованим Гнатом Хоткевичем у праці «Гуцули та Гуцульщина» описом 

гуцульського святкування Великодня. У цей день, пише дослідник, «молодіж 

сходиться біля церкви або взагалі на близькій поляні і устроює веселі забави. 

Хороводів нема, дівочих забав також, – всьо по більшій части мужеські. Не 

знаю, чим се пояснити; чи не вказує сей факт на довге поневоленнє женщини, на 

відділеннє її; а може бути, що се вплив гірського образу життя… Забави 

молодіжи носять войовничий або охотничий, взагалі мужеський характер» [618, 

с. 13]. Таким чином, гуцульське ходіння до церкви диктувалось не стільки 

релігійністю, скільки необхідністю, і тому ходили більше, як говорили в народі, 

«під церкву», ніж до церкви, що і стверджували дослідники. За свідченнями 

сучасників, наприклад, у парафіях чисельністю понад 1000 чоловік, у неділю в 

церкві рідко коли бувало більше ніж 4–10 чоловік [186, с. 226]. 

Загалом важко не погодитися з Хоткевичем, що гуцул – «се дитина. Він 

наївний, він первісний, він ще не христіянин. Він близкий до природи і вірить в 

могучі, тайні її сили. Ніде нема стільки повірок і суєвіри, як тут, – трохи добрі 

були услівя для задержання їх на Гуцульщині» [618, с. 12].  Власне саме звідси 

черпає своє коріння глибока наївність гуцульської ікони. У ній відображена 

органічна єдність язичницької та християнської символіки, передана тими 

засобами, які наївно-дитяча свідомість гуцула черпала з навколишнього світу. В 

результаті святі на багатофігурних композиціях ставали дуже подібними до 

місцевого населення. Святий Миколай мав добрий проникливий погляд; 

Богородиця, хоч і була зображена з короною на голові, все ж була дуже 

подібною до звичайної гуцульської жінки-матері. Її образ завжди вселяв спокій 

та рівновагу. Однак у деяких випадках Богородиця асоціювалася з гуцульською 

ґаздинею, яка через напівкочове життя гуцулів змушена була тривалий час 

самостійно вести господарство. 
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Підкреслюючи самобутність гуцульського іконопису, ми не схильні 

говорити про відсутність світоглядних її зв’язків з іконописом інших 

українських регіонів, передусім Галичини. Ця спорідненість проявляється 

насамперед композиційно – візитівкою домашніх ікон обох регіонів виступали 

хрести, які зустрічаємо майже на кожному образі. Крім того, привертає увагу й 

високий рівень наївності домашніх ікон, писаних майстрами-самоуками. А ще – 

особливості технічного виготовлення. І галицькі, і гуцульські народні майстри 

перед написанням ікони натирали дошку часниковим соком, а після того як 

дошка висихала, наносили трафаретом контур майбутнього малюнка. Для такого 

нанесення контура використовували розпечену на вогні металеву загострену 

шпильку, випікаючи за її допомогою силует ікони. Навіть якщо фарба на таких 

іконах втрачалася, за силуетом завжди можна було розпізнати сюжет образу 

[105, с. 52]. 

Демонстративна єдність окремих елементів галицького та гуцульського 

народного іконопису, на нашу думку, постала у підсумку міграції галицьких 

народних іконописців на терени Гуцульщини. Внаслідок своєрідності 

соціокультурного та економічного життя тут не склалося передумов для 

широкого розвитку іконописних традицій, а християнізація народних уявлень 

населення була в ембріональному стані. Це, безумовно, змушувало прийшлих 

майстрів враховувати рівень і специфіку духовних запитів середовища, в якому 

вони опинилися. 

Започаткована в ранньому гуцульському іконописі художня манера знайшла 

в ХІХ ст. своє органічне продовження та розвій у домінуючому на території 

Гуцульщини іконописі на склі. Цей різновид ікони постав як результат 

суспільно-політичного та культурного життя гуцулів. Зокрема, розвиток торгівлі 

та міжетнічне спілкування зумовили знайомство гуцулів з культурою та 

мистецтвом сусідніх народів – словаків, поляків, румунів [186, с. 432]. Тут 

малярство на склі поширилося значно раніше – воно, зауважує Оксана Романів-

Тріска, постало в результаті розвитку давньої техніки декорування скла 

холодним способом. Спочатку, пише дослідниця, малярство на склі 
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«використовували при розписах келихів, релікваріїв, у створенні картин» [570, 

с. 5]. Однак згодом засоби художнього оздоблення вдосконалюються. У розписі 

скла починають використовувати олійні фарби, а залучення малярства на склі до 

цехового ремесла сприяє тиражуванню робіт. 

Спрощення техніки художнього оздоблення скла та, відповідно, 

трансформація мистецького твору в ремісничий продукт зумовили втрату 

зацікавлення цим видом мистецтва у привілейованих верств населення. Разом з 

тим саме це зумовило можливість поширення малярства на склі серед заможних 

селян. З часом воно переросло в народне ремесло, яке в середині – другій 

половині XVIII ст. розповсюджувалися по Європі. Перші його осередки 

фіксуються в Баварії, Австрії, Південній Чехії, Словаччині, а також у Польщі 

через імпорт з прикордонних регіонів. На початку ХІХ ст. техніка народного 

малярства на склі з’являється в Румунії та західних частинах України [570, с. 6]. 

Хоча ікона на склі не була автохтонним гуцульським феноменом, все ж 

дешевизна та простота в її написанні сприяли неабиякій її популярності серед 

гуцульського населення. Вона швидко стала невід’ємним та органічним 

компонентом місцевої хати. Гуцульські ікони на склі вирізнялися яскравим 

колоритом, мали етнографічно зумовлені стилістичні особливості – площинні 

зображення гармонійно співіснували з традиційним для гуцульських ікон 

поєднанням червоного та зеленого (або синього) кольорів. Риси попередньої 

іконописної традиції зберігалися в особливостях наївного оздоблення – зірки, 

хрести та букети залишаються незмінними, що свідчить про крайній 

консерватизм гуцульського світогляду [186, с. 433]. 

Варто відзначити також, що гуцульський іконопис на склі не вирізнявся 

великим сюжетним різноманіттям. Зображували найближчих до людського 

життя святих – Богородицю (в тому числі Покрову), пророка Іллю, святого Юрія 

Змієборця, розп’яття. «Центральне місце у народному культі Гуцульщини, – за 

свідченням В. Отковича, – належить образу св. Миколи. Християнський міф про 

Миколу настільки був переосмислений і пристосований до реальної дійсності, 

що до цього святого зверталися з усіма помислами як до покровителя та 
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заступника у земних напастях та нещастях… Він і “волики гонит” при оранці, і 

приходить в гості до господаря, сидить “по конец стола”, виступає вісником 

весни: “Николай идет та й весну ведет”» [186, с. 433]. Глибоке вшанування 

святого Миколая зумовлювалося непохитною вірою в те, що саме цей святий 

стоїть найближче до людини та її життєвих турбот – саме він вважався 

покровителем усіх земних справ. 

Незважаючи на швидке поширення ікон на склі серед широких верств 

гуцульського населення, наприкінці ХІХ ст. ця техніка іконопису починає 

занепадати. Причиною цього, на думку Отковича, стала жорстка конкуренція з 

більш дешевою друкованою продукцією [186, с. 436]. У свою чергу Марія 

Гринюк вважає, що занепад іконопису на склі зумовили не тільки кардинальні 

зміни господарської діяльності, а й видозміна художніх смаків. На зламі ХІХ–

ХХ ст. формуються нові естетичні канони, які знецінюють символічне значення 

народної ікони, формують зверхню та вкрай упереджену оцінку домашньої ікони 

на склі – вона починає розглядатися як примітив [169, с. 19–20], на зміну якому 

приходить більш дешевий, відповідний новим естетичним стандартам 

друкований варіант домашньої ікони. 

Загалом, характеризуючи гуцульську домашню ікону, маємо зазначити, що 

це своєрідний і неповторний феномен української етнокультурної спадщини. 

Виявляючи особливості народного світогляду, розкриваючи зміни, що 

відбувалися в уявленнях гуцулів, демонструючи водночас незмінність закладеної 

в ранніх культурах внутрішньої форми, вона була чи не єдиним носієм того 

етнічного осердя, яке дає можливість говорити про етнічну своєрідність кожного 

народу. 

 

4.5.3. Народні ікони Бойківського Прикарпаття 

 

Своєрідним і неповторним феноменом карпатського народного іконопису 

загалом і домашніх ікон зокрема є домашні ікони бойків. Розкриваючи їхні 

особливості, не можна оминути увагою обмеженості іконописних зразків, що 
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збереглися до нашого часу. Адже практично всі наявні сьогодні домашні ікони 

бойків – це або дешеві друковані ікони, поширення яких спостерігається 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть, або розповсюджені на усій 

західноукраїнській території цього ж часу ікони на склі. Водночас, на відміну від 

зразків уніфікованих на всіх західноукраїнських землях друкованих ікон, ікони 

на склі були результатом діяльності майстрів-іконописців, які привносили в 

ікону суб’єктивне розуміння образу святого, реалізуючи свої задуми засобами 

художньої творчості та власної майстерності.  

Домашні ікони на склі бойківського Прикарпаття характеризуються 

високим рівнем уніфікації. Вони статичні, багато уквітчані та моносюжетні. 

Частіше за все зустрічаються різні образи Богородиці (Богородиця з немовлям, 

Богородиця Годувальниця), розп’яття Христа, святі Миколай Чудотворець і 

Юрій Змієборець тощо. 

Поширення ікон на склі на території Бойківщини відбувалося паралельно з 

розповсюдженням друкованої ікони, їхня виразна однотипність та 

моносюжетність, на наш погляд, були зумовлені насамперед своєрідністю їх 

виготовлення. Ікони на склі були своєрідною реплікою, тиражуванням наявних 

на цій території зразків церковного іконопису та друкованого іконопису 

народними майстрами. Для їх написання не потрібно було жодних художніх 

навичок, їх писали шляхом копіювання. Скло накладалося на малюнок або ікону, 

і зображення на них швидко перемальовувалися на це скло. Після того як 

малюнок скопіювали, його могли закріпити масляними фарбами. Таким чином, 

ікони на склі писали зазвичай не священики та ченці, а прості селяни, які не 

мали жодного уявлення про канон, а тому як зразок використовували доступні 

ікони. На противагу лику, багате убранство ікони могли перемальовувати вже не 

зі зразків народного, церковного іконопису або видрукуваних ікон, а з наявних 

вишитих виробів. На користь цього припущення слугує те, що в період 

поширення іконопису на склі, за свідченням Раїси Захарчук-Чугай, строгі 

геометричні форми, властиві вишивці бойків, зазнають неабиякого пом’якшення, 

«вільнішого трактування». «Рослинний орнамент бойківської вишивки, – як 
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зауважує дослідниця, – в цей час характеризується багатством і різноманітністю 

мотивів, живописністю їх зображення, продуманістю кольорових співвідношень 

– від простих у вигляді хвилястого бігунця до складних галузок… Особливою 

фантазією творчого вирішення, позначені квіти, подані в основному в 

розгорнутому плані – чотири-, шести- і восьмипелюсткові. Їх серцевини – 

цяточки, круги, ромби, хрестики. Пелюсточки, як розділені, так і не розділені, 

мають заокруглене серцеподібне, зубчасте окреслення. Різноманітна форма 

квітів: то вони витягнуті по вертикалі, то по горизонталі, деякі подані у профіль. 

В усіх зображеннях квіти виступають як основні мотиви, які організовують інші 

додаткові мотиви в певну систему» [632, с. 278–279]. 

Квіти на більшій частині збережених до нашого часу ікон зображуються з 

високим рівнем наївності й мають невиразну інтенцію на реалістичність. Лише 

подекуди нечітко проглядається ружа, іноді мальва або ж лілія, всі ж інші мають 

узагальнений вигляд «квітки». А тому досить сумнівним видається висновок 

академіка Академії мистецтв України Михайла Станкевича про те, що 

орнаменти домашніх ікон на склі були запозичені з іконопису професійних 

майстрів [539], які хоча й могли відступати від жорстких канонів, все ж писали 

більш стримані в декорі образи. Разом з тим дослідник цілком слушно акцентує 

увагу на тому, що орнаменти зазвичай писалися «у вигляді гілки з однією або 

кількома квітками» [539]. Це у єдності із зауваженнями Раїси Захарчук-Чугай 

щодо регіональної «інтерпретації гілкових букетних композицій» дає повне 

право вбачати безпосередній вплив вишивки на становлення домашньої ікони 

бойків. 

Тісний зв'язок бойківської вишивки та поширених тут домашніх ікон 

прослідковується і в своєрідності кольорової гами. Усі згадані нами рослинні 

орнаменти, звертає увагу Раїса Захарчук-Чугай, у другій половині XIX ст. 

«виконувались червоними і чорними нитками, з початку XX ст. – червоними і 

синіми. Однак, починаючи з 20-х років XX ст., до бойківської вишивки сміливо 

входить яскрава поліхромність. Характерно, що введені жовтий, коричневий 
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кольори підпорядковувались домінуючому червоному кольору. Кожен мотив 

мав виражені кольорові акценти» [632, с. 279]. 

Такою ж була кольорова гама домашніх ікон на склі – тут домінують 

червоний та блакитний (останній використовується переважно для оформлення 

тла ікони) кольори, які доповнюються різними відтінками жовтого, коричневого, 

зеленого та синього – їх застосовують для забарвлення рослинного декору 

навколо образу, зображеного на іконі святого [478, с. 460]. Це дає повне право 

стверджувати, що головне значення в процесі оздоблення ікони відігравала 

вишивка, орнаменти якої, ймовірно, наносили на ікону жінки. Натомість в 

образах святих найбільшу увагу привертають загальна відповідність канонічним 

вимогам і високий рівень наївності художнього письма. Приміром, у домашніх 

народних іконах на склі наївність образів Богородиці та святих поєднується зі 

збереженням канонічно встановленої кольорової гами. Мафорій Богородиці 

виконаний у червоних або блакитних тонах, водночас нижній одяг – у блакитних 

або зелених [476]. 

Наголошуючи на домінуванні яскравих і світлих відтінків червоного та 

блакитного на бойківській іконі, хотілося б звернути увагу, що подекуди ця гама 

значно приглушується більш темними відтінками зеленого й коричневого 

(темно-вишневого), як на образі святого Юрія Змієборця, або ж тільки вишнево-

коричневого, як на образі «Плащаниця». Ця особливість, на наш погляд, вказує 

не стільки на вільне використання фарб народним маляром, скільки на 

походження образу та його нерозривний зв'язок із народною вишивкою. Так, в 

окремих місцевостях, підкреслює Раїса Захарчук-Чугай, «вишивки не можна 

назвати яскравими – вони приглушуються темнішими відтінками червоного, 

зеленого та інших кольорів. Червоний колір виступає з вишневими  

 відтінками» [632, с. 279]. Транслюючи вказану кольорову гаму на ікону, народні 

майстри сприяли її входженню в сакральний простір бойківської хати. 

Невипадково, на думку Михайла Станкевича, потрапили в народну 

домашню ікону на склі і квіти, особливо оформлені у вінки. «Від стародавніх 

часів, – пише дослідник, – “квітка” в українській етнотрадиції мала істотні 
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життєво-стверджувальні ідеї, зокрема, символізувала життя, творчі сили, 

відродження, провіщує весну, а в близькосхідній культурі була знаком 

метаморфози душі. Вінок квітів у слов’ян був символом космічної гармонії. 

Віддавна “заквітчати” особу, предмет чи середовище означало надати їм 

найвищої досконалості, завершення» [539]. Загалом поділяючи думку 

авторитетного вченого, хотілося б ще раз підкреслити, що розкішні вінки 

навколо образу святого на іконі бойків були виявом глибокого вшанування 

святого, визнання його духовної величі та святості. Разом з тим ті ж самі квіткові 

вінки чи не найяскравіше свідчили про глибокий синкретичний характер 

бойківської домашньої ікони, яка органічно поєднувала в собі елементи давніх 

слов’янських уявлень із християнським переказом та обрядом, формуючи 

підвалини для утвердження обрядової практики місцевого зразка. 

Не можна оминути увагою й статичності образів на домашніх іконах на 

склі. Вона споріднювала бойківські ікони на склі з художніми традиціями 

церковного іконопису, не призводячи, однак, до їх тотожності. Ця інтенція, на 

наш погляд, стала закономірним результатом органічного розвитку іконописної 

традиції в цьому регіоні. Позірна ж спорідненість, вважаємо, була зумовлена 

кількома обставинами.  

На Бойківщину, як і на інші українські землі Русі, християнство, ймовірніше 

за все, прийшло з Києва. А тому, зауважувала Віра Свєнціцька, у бойківських 

пам’ятках живопису XIII–XIV ст. «можна вловити відгомін традицій мистецької 

культури Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Специфічні, 

типові для живопису Бойківщини риси найбільш яскраво виражені в народному 

малярстві, яке з другої половини XVI та впродовж XVII–XVIII ст. набуває 

значного розвитку» [511, с. 287]. Проте в окремих творах, додавала Свєнціцька, 

важко провести чітке розмежування професійного та народного. 

Підкреслюючи тісний зв'язок професійного та народного іконопису на 

Бойківщині, все ж не варто ігнорувати й того, що ця територія лежала на межі 

різних культурних та релігійних середовищ і в різні історичні періоди входила 

до складу різних державних утворень. Складні політичні умови спричинили 
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швидку втрату православною церквою державної підтримки, що, в свою чергу, 

полегшило проникнення в православну культуру панівних тенденцій 

європейського мистецтва. В результаті, за словами Віри Свєнціцької, малярство 

Бойківщини зазнало впливу «таких осередків, як Перемишль, Львів, Київ, а 

також Новгород, Москва, Візантія, Афон, балканські країни та країни Західної 

Європи» [511, с. 287]. Збагаченню культурного досвіду сприяли насамперед 

торговельні відносини. У підсумку цього іконопис на Бойківщині набув 

етнічного забарвлення, зрозумілого й близького лише місцевому населенню. 

Сформована внаслідок різнорідних зовнішніх впливів етнічна своєрідність 

іконопису на теренах Бойківщини все ж не дає підстав говорити про розрив 

місцевої іконописної традиції зі зразками традиційного києворуського 

іконопису. Розвиток церковного та народного іконопису на цій території був 

тісно пов'язаний з розвитком іконостасної стіни, а тому ніколи не поривав з 

традиціями канонічного іконопису. Віра Свєнціцька підмітила, що іконам цього 

регіону насамперед притаманні перейняті від візантійського іконопису 

«одухотвореність, площинність і умовність зображення із застосуванням так 

званої зворотної перспективи» [511, с. 288]. У свою чергу, тісний зв'язок з 

народним іконописом зумовив зацікавлення проблемами побутового і світського 

характеру – вони знайшли широке відображення в монументальних композиціях 

«Страшних судів» та «Страстей Христових», а також у так званих 

іконопортретах [590, с. 75]. 

Варто зауважити, що характерна для бойківського іконопису портретність 

не була регіональним явищем, а постала завдяки виразній орієнтації на 

візантійський іконопис, де ктиторські портрети набули неабиякого 

поширення [275, с. 31–34; 505, с. 44].  Водночас, на відміну від середньовічних 

київських майстрів (вони, відповідаючи на політичні замовлення, прагнули 

показати спадковість верховної влади руських князів у православному світі, що 

виразно проглядалося у своєрідності загальновідомої іконописної композиції 

Софії Київської «Сім’я Ярослава Мудрого» [275, с. 17–19]), майстри Бойківщини 

орієнтувалися на візантійську традицію й писали класичні зразки іконопортретів. 
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Таким чином, у місцевому церковному іконописі неабиякого поширення набули 

образи святих Бориса і Гліба, Івана Златоуста, Антонія і Феодосія Печерських 

тощо [590, с. 75]. Іншими словами, розповсюджені на Бойківщині іконопортрети 

були явищем більш популярним, ніж ктиторські зображення, оскільки зображали 

не тільки ктиторів, а й святих сподвижників віри, віднесених до лику святих. Це, 

в свою чергу, поступово зумовило трансформацію іконописної традиції, яка, 

хоча й зберігала загальну лінію візантійського іконопису, однак, передусім, 

характеризувалася тяжінням до реалістичності зображень і появою світських 

мотивів.  

Прагнення до реалістичності, яка починає проявляється в бойківському 

іконописі ще у ХV ст., на наш погляд, було зумовлене входженням Бойківщини в 

політичну, а відтак і культурну сферу впливу західноєвропейської культури. Так, 

за свідченням Віри Свєнціцької, на Бойківщині в цей час з’являється невелика 

«група ікон з готичними рисами, які виступають у формальному трактуванні 

образу, що деколи виявляється у схильності до реалізму, навіть натуралізму в 

деталях, у графіці написів з елементами готичності і декоративності, в деяких 

іконографічних відмінностях» [511, с. 290]. Ця особливість найбільш повно 

виявляється в бойківських іконах Юрія Змієборця – вони характеризуються 

схильністю до змістового реалізму сюжету та невластивою професійному 

іконопису декоративністю. 

Суттєва трансформація іконопису на теренах Бойківщини розпочинається в 

ХVІІ ст. під впливом світоглядного та мистецького впливу західноєвропейської 

культури загалом і художнього мистецтва зокрема. У підсумку цього 

розпочинається відхід від стародавніх візантійсько-руських канонів у стилі та в 

іконографії образу. На зміну їм приходять реалістичність із посиленою увагою 

до «об’ємного, просторового та конкретного трактування образу зі збереженням 

деяких іконописних умовностей, як, наприклад, золоте тло, переважно 

орнаментоване стилізованими рослинними мотивами. Художники надають 

традиційним біблійним та євангельським сюжетам жанрового характеру, явно 

демократичного, народного, наскрізь побутового і навіть класового 
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спрямування» [511, с. 293]. Притаманні старій візантійській традиції 

монументальність та помпезність образів відходять на другий план. За 

іконографічну основу дедалі частіше беруть західноєвропейську або українську 

книжкову гравюру. Втім, у професійних і народних іконах зберігається й 

загальна лінія канонічного іконопису – ікони характеризуються стриманістю, 

дисциплінованістю, чітким підпорядкуванням канонам і вимогам нового стилю. 

Поряд із золотим тлом розповсюдження на теренах Бойківщини отримали 

образи з блакитно-сріблястим тлом. Так, Віра Свєнціцька, аналізуючи основні 

чинники формування цієї групи ікон, обґрунтовує їх поширення зв’язками 

місцевих іконописців з майстрами львівського іконописного осередку [511, 

с. 291] і водночас зауважує, що цей напрям виявив себе на Бойківщині передусім 

у творах, більш чи менш наближених до народної інтерпретації художнього 

образу. Правомірність цих висновків не викликає жодних сумнівів не тільки 

завдяки географічній єдності двох регіонів, але й спільності долі місцевого 

населення. Дистанціюючись від оцінки висновків авторитетного 

мистецтвознавця, зазначимо, що саме ці ікони мали важливе значення в процесі 

становлення художньої своєрідності бойківської домашньої ікони на склі. Не 

менш важливу роль відіграв розвиток народного малярства, яке набуває 

швидких обертів протягом XVII–XVIII ст. Народні умільці цього часу, зауважує 

Віра Свєнціцька, брали активну участь у розписах церковних іконостасів, 

внаслідок чого образи святих набували більшої емоційності й виразності. 

Подекуди в розписах церков з’являються елементи сатири і навіть гротеску [511, 

с. 291]. Крім того, значно частіше починають використовувати чорний контур, за 

допомогою якого, як пише Павло Жолтовський, «окреслюється площинна 

кольорова пляма. Кольори стають глухими, обмежується їх кількість, 

спрощується палітра. Ікони цього типу зовсім втрачають свій церковний 

характер [водночас на Бойківщині цього часу іконопис орієнтується тільки на 

церковну практику. – Уточ. О. Б.], зображення набувають наївної реалістичності, 

поєднаної із суто декоративним розумінням як графічного, так і колористичного 

компонування» [216, с. 277]. Народні іконописці «залюбки малювали великі 
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полотнища “страстей” і особливо “страшних судів”, насичуючи їх різними 

деталями побутового характеру, а також зарекомендували себе «досконалими 

майстрами невеликої ікони, в якій знаходить місце і портретний жанр Це так 

звані вотивні ікони-портрети камерного характеру
12

, особливо поширені в XVII–

XVIII ст. на Бойківщині в середовищі дрібної шляхти» [511, с. 293]. 

Розквіт народного малярства на Бойківщині, який спостерігається в XVII і 

особливо XVIII ст., визначає своєрідність монументального розпису. Разом з 

тим, на відміну від інших українських регіонів, він мало впливає на становлення 

домашньої ікони. Про це свідчить велика кількість збережених до нашого часу 

письмових відомостей щодо своєрідності інтер’єру бойківської хати. Так, 

наприклад, етнограф Тамара Кіщук, розкриваючи своєрідність житла на 

Бойківщині, звертає увагу на те, що в першій половині ХІХ ст. тут іще були 

поширеними курні хати з «димником» (димовим вікном) на стелі та маленькими 

вікнами. У хаті умовно виділялося місце для приготування їжі (піч, мисник), 

місце відпочинку (постіль, дитяча колиска), місце, де збиралася сім’я за обідом 

(стіл, лави) [269, с. 166]. Водночас привертає увагу той факт, що дослідниця не 

тільки не згадує про красний куток та домашні ікони, тобто місце, де збиралася 

родина для спільної молитви, але й окремо підкреслює: «У курному житлі не 

тримали святковий одяг, не оздоблювали його декоративними тканинами. 

Винятком були окремі свята, коли на помитих стінах розміщували березове 

гілля, віночки з барвінку і квіти. Інтер’єр курної хати з маленькими вікнами 

вражав убогістю» [269, с. 167–168]. 

Звичайно, можна було б припустити, що така оцінка Тамари Кіщук була 

зумовлена цензурою, що існувала в час написання роботи (1983 р.). Однак такий 

висновок був би аж надто передчасним, оскільки аналогічний опис бойківської 

хати зустрічаємо в етнографічних розвідках Івана Франка. Окреслюючи інтер’єр 

бойківської хати, він звертав увагу насамперед на те, що вона «влаштована дуже 

негігієнічно, має здебільшого низьку стелю, малі нерухомі віконця (ще в XVIII 

                                                 
12

Вотивні портрети споріднені з надгробковими портретами, вони писалися на замовлення в тому випадку, 

коли в людини траплялося якесь лихо, хвороба. Вотивні портрети виставлялися в церкві, й за цих людей 

проводилися молебні. Портретовані частіше зображені навколішках у молитовних позах, іноді це ікона-

портрет [100, с. 254].  
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столітті всі вони були без скляних шибок, а тільки обтягнуті міхурами), і піч без 

комина, тож дим іде прямо на кімнату, наповнює її всю під час кожного палення, 

особливо верхню частину, приблизно в рівень з ростом людини (міряючи знизу). 

Внаслідок цього стіни, починаючи з висоти, зовсім чорні та вкриті сажею; нижня 

частина також не тинькована, лише дерево обшкрябують склом або річковими 

черепашками і миють гарячою водою, і тоді воно має доволі цікавий темно-

жовтий колір, а напередодні миття, що доволі рідко трапляється, досить 

брудне… Бойківська хата, – зауважує І. Франко, – справляє непривітне 

враження. Через чорні, вгорі густо вкриті сажею стіни нутро здається ще 

темнішим, ніж воно є насправді, із-за маленьких віконець. Ніяка прикраса, ніщо 

барвисте не тішить ока в бойківській хаті, не видно ані образів святих, ані 

розмальованої кераміки. Принаймні про околицю, в якій ми побували (Мшанець 

– Дидьова), можна сказати, що тут немає нічого з кераміки; і взагалі я не знаю 

місцевості в бойківському краї, де б існувала гончарня. Цієї галузі промислу 

бойки не плекають… Щодо образів святих, то ми знайшли тільки де-не-де малі, 

сучасні кольорові літографії нового походження, приклеєні на західній стіні 

кімнати (напроти вхідних дверей) – спосіб прикріплювання нечуваний для 

мешканців з низин, де кожний господар дому вважає справою честі повісити на 

стіні – скільки можна, – кольорові малюнки святих в рамах за склом або 

мальовані на дереві олійними фарбами. Лише в одній хаті у Мшанці ми знайшли 

доволі старий образ, різьблений по дереву, без будь-якого кольорового 

малювання, цілком зчорнілий, і, незважаючи на дію диму, густо поточений 

шашелем; різьба досить примітивна, виконана в Києві або на зразок дерев’яних 

«ікон», що їх виготовляли в Києві. Вміщені на ній, в нижніх кутках, під 

центральним зображенням (розп’яття Христа), малюнки опікунів Печерської 

Лаври, святого Антонія і Теодозія вказують зовсім виразно на походження ікони. 

Щоправда, традиція сім’ї, якій належить ця ікона (вона зберігається зараз в 

Музеї Наукового товариства ім. Шевченка у Львові) приписує виготовлення її 

недавно померлому членові сім’ї. Все це вказує на те, що релігійні образи в тій 

околиці є рідкістю… Бойки не люблять прикрас і оздоб, і в цьому зовсім 
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несхожі, наприклад, на свого східного сусіда, гуцула; бойко практичніший, він 

дивиться на речі з погляду доцільності» [611]. 

Змістово близький опис інтер’єру бойківської хати знаходимо й у роботі 

«Карпатські Бойки і йіх родинне житє» Ольги Франко, дружини Івана 

Франка [613]. Описуючи особливості родинного життя та побуту бойків 

наприкінці ХІХ ст. (літо 1886 р.), вона жодного разу не згадує про спільні 

родинні молитви перед святими домашніми образами. Ця обставина, разом з 

урахуванням спостережень Івана Франка, дає повне право припускати, що 

проникнення домашньої ікони в сакральний простір бойківської хати 

відбувається не раніше другої половини ХІХ ст.  

Наш здогад повністю суголосний заувагам Тамари Кіщук щодо зміни 

особливостей побудови та інтер’єру хати бойків, яка розпочинається у другій 

половині ХІХ ст. На її думку, це пов’язано з покращенням суспільно-

економічних, виробничих та культурних умов [269, с. 161]. Дещо іншу оцінку 

побутової ситуації на Бойківщині та причин її зміни пропонує Іван Франко. 

«Давню звичку жити в таких задимлених приміщеннях, – пише вчений, – бойки 

намагаються пояснити по-різному: дим консервує дерево й оберігає його від 

шашеля; далі, така хата безпечна в пожежному відношенні, з неї випускають 

назовні – дверима та маленьким отвором у стелі, який можна затулити, – тільки 

холодний дим; нарешті, все тепло, особливо морозної зими, затримується в 

кімнаті. Здоров’я людей, які проживають там, очевидно, не беруть до уваги, та й, 

здається, вони досить добре переносять цей дим, бо в них не часто зустрічаються 

хвороби очей, легень чи дихальних шляхів, як наслідок частого вдихання диму. 

Отож звичай будувати печі без димарів настільки сильний, що кілька років тому 

турківський окружний староста видав спеціальне розпорядження, в якому 

категорично наказав побудувати в старих хатах димарі і вивести їх на дахи. 

Оскільки й вельми страшна для бойків жандармерія ревно стежила за 

виконанням цього наказу, то незабаром на бойківських хатах почали красуватися 

комини, зроблені з дерева та глини, і це вдовольнило старосту; то нічого, що 

жоден комин не мав сполучення з піччю і не міг пропускати диму, а всі хати, як і 
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раніш були курні, – про це дізналися по кількох роках, коли в Турці з’явився 

новий, менш строгий староста, який призабув розпорядження свого 

попередника, і всі бойки з радістю скинули обридливі страховища із своїх 

дахів» [611]. 

На наш погляд, саме ці особливості були головною причиною проникнення 

в сакральний простір бойківської хати ікон на склі. По-перше, ці образи добре 

милися, тому без зайвих застережень могли бути розміщені в курній хаті. По-

друге, яскраві та кольорові ікони на склі освітлювали прокопчений димом і 

вкритий сажею внутрішній простір хати, внаслідок чого вона ставала світлішою 

та приємнішою. По-третє, ікони на склі не страждали від руйнування 

шкідниками (зокрема, шашіллю). І останньою, четвертою, і, на наш погляд, 

найголовнішою причиною розповсюдження (а якщо бути більш точними – то 

формування) феномену домашніх ікон на Бойківщині стала робота 

православного духовенства, котре, як засвідчує Іван Франко, розпочало роботу з 

простолюдом з проникнення в його обрядову практику православної культури.  

Безумовно, ікона на склі навряд чи відноситься до традиційних зразків 

православної культури. Її походження пов’язане з католицьким культурним 

середовищем, здобутки якого були привнесені у світогляд та обрядову практику 

західноукраїнського простолюду. Внаслідок цього вони трансформувалися, 

перетворившись на самобутній феномен етнічної культури. 

 

4.5.4. Рецепції релігійної ситуації краю в домашніх іконах Закарпаття 

 

Наївність, притаманну всьому народному іконопису Карпатської України, 

зустрічаємо й на домашніх іконах тієї частини української території, котра, як 

писав діаспорний церковний історик, отець Атанасій Пекар, «1938–1939 р. 

зажила самостійним життям, а по війні, 1945 р., була втілена до УРСР під назвою 

“Закарпатська Область”» [446, с. 13]. Тут, за свідченням Павла Жолтовського, 

була величезна кількість малярів, які «мало знали про іконописні школи, 

традиції і напрями» [216, с. 282]. Цьому, зауважує він, спираючись на 
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етнографічні розвідки Івана Франка, сприяли насамперед умови тамтешнього 

життя, зокрема те, що Закарпатська частина України була «найменше 

винароднювана і найконсервативніша в захованню свого типу, своєї мови, 

звичаїв і способу життя. Історично ця територія найменше шарпана чужими 

наїздами, найзатишніша – хвилі історичних катастроф, що потрясли інші 

частини нашої вітчизни, сюди доходили в ослабленій формі… Країна переважно 

лісиста, бідна на хліб, робила неможливим заведення панщизняного гніту… 

освіта в тих сторонах була здавна мінімальна, держалася в селі звичайно в якійсь 

попівській родині. Це мало той добрий бік, що релігійна пропаганда, 

протестантська, уніатська чи католицька не горячила тут нічого. На прості 

обставини життя вистачала проста етика, для догматичних тонкостей не було 

зрозуміння» [216, с. 280]. 

Правомірність оцінки авторитетних дослідників щодо суспільної та 

культурно-релігійної ситуації в краї не викликає жодних сумнівів. Однак, 

зважаючи на те, що в окремих аспектах вона входить у суперечність з 

наведеними Іваном Лисяком-Рудницьким заувагами Павла-Роберта Магочі, що 

населення цього регіону навіть у ХХ ст. не мало чітко виокремленої 

національної ідентичності [342, с. 453], ця оцінка потребує деякого уточнення. 

Поза тим, не варто ігнорувати суперечки, що існували в європейському 

інтелектуальному дискурсі щодо часу заселення слов’янами цього регіону, а 

також навколо релігійного конфлікту православної та греко-католицької церкви. 

Цей конфлікт тривалий час визначав не тільки релігійну ситуацію в краї та 

пов'язаний з нею процес становлення етнічної й національної ідентичності, але й 

своєрідність поширених тут домашніх ікон. Вони характеризуються не лише 

глибоко народним змістом та наївністю зображень, але й мають чітко виражені 

стилістичні відмінності. Тут можна зустріти поширені на території усієї 

Карпатської України так звані «червоні образи» на склі. Часто зустрічаються 

ікони, стилістично споріднені з домашніми іконами Гуцульщини, Бойківщини, 

подекуди з народним іконописом Галичини [571, с. 1356–1368]. 
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Вказана різноманітність домашніх ікон Закарпаття, на думку 

Володимира Овсійчука, зумовлювала думку «про відкритість терену для 

різноманітних зовнішніх впливів, передовсім мистецтва сусідніх країн, що не 

могло не відбитись на яскраво зазначеній національній традиції. Одначе, якщо ці 

впливи йшли з Болгарії, Молдови, навіть Сербії, то все ж за своєю спільною 

візантійською основою вони (традиції іконопису) не виходили з єдиного русла, в 

якому органічно себе відчувало й українське мистецтво. Тому позначки змін 

могли б постати на другорядних маргінесах, бо суттєва лінія мистецтва 

зберігалася з притаманними йому особливостями. Яскравіше позначалися 

впливи західноєвропейських мистецьких явищ, особливо готики, що відбилось 

на пластичному трактуванні зображень. Проте візантійська основа зберігалась. 

Взагалі впливи – явище постійне в мистецькій практиці й навіть оздоровлююче 

небхідне, хоча неодноразово перед дослідниками ставить не завжди подолані 

завдання» [415]. 

Це зауваження вкрай важливе не тільки для розуміння релігійної ситуації на 

Закарпатті, але й тих колізій, що мали місце в процесі формування національної 

ідентичності краю. Адже цілком очевидно, що політична традиція, яка від ХІ ст. 

єднає населення Карпатської України (Закарпаття) то з Угорщиною, то 

Австрійською імперією Габсбургів, то з Чехословаччиною [342, с. 451], могла 

впливати на становлення етнічної та релігійної ідентичності. Цьому процесу 

сприяла не тільки політична ситуація в краї, а й те, що Русь, прийнявши 

християнство східного зразка, не стала в опозицію до Заходу [415]. Не менше 

відображалися на церковних справах і активні династичні й політичні зв’язки 

галицько-волинських князів і руських королів з європейськими державами та 

безпосередньо з папами римськими. Ймовірно, саме ці зв’язки були найбільш 

плідним ґрунтом для поступового проникнення панівних тенденцій 

західноєвропейського мистецтва в іконопис. 

Незважаючи на лояльність до західної культури та безпосередньо до папи 

римського провідних церковних і політичних діячів Карпатської Русі, все ж, 

зауважує історик української церкви Микола Чубатий, навіть після церковного 
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розколу для Риму «справа Руської Церкви не була такою легкою проблемою, з 

огляду на її приналежність до східної Церкви, з огляду на її слов’янську 

богослужбову мову, а також з огляду на традиційну церковно-адміністративну 

незалежність Руської Церкви від часів Володимира, а вкінці з огляду на виразну 

тенденцію на Русі ту самостійність, як національне домагання, зберігати не 

тільки супроти Візантії, але теж і супроти Риму» [630, с. 385–386]. 

Отже, основні ідеї та течії західноєвропейської культури хоча й проникали у 

місцевий релігійний світогляд, однак не визначали його. Церковне життя на 

теренах Закарпаття тривалий час визначало християнство східного обряду. 

Імовірно, його вплив (на що звертає увагу в «Енциклопедії українознавства» 

історик Іван Лисяк-Рудницький) мав місце ще  

в ІХ–Х ст., коли закарпатські землі, до того як їх прилучив до Русі Володимир 

Великий, були віддаленою провінцією Болгарського царства [207, с. 714–729], на 

той час уже християнської держави. Якщо так, то, безумовно, це мало сприяти 

поширенню тут характерних для всього західноукраїнського регіону ікон 

русько-візантійського зразка. 

Докорінних змін у релігійній ситуації та обрядовій практиці в краї не 

відбулося й у період формування Угорського королівства, котре заволоділо 

Закарпаттям невдовзі після смерті Володимира (1015 р.) [207, с. 714–729]. Це 

можна пояснити тим, що угри, які від початку ХІ ст. визначали політичну долю 

цих земель, застали їх більш-менш християнізованими. У самій Угорщині на той 

момент християнська традиція була вже досить міцна (принаймні серед 

правлячої еліти) й нараховувала більше 40 років, хоча й впливи язичників були 

сильними (в 1046 році їх іще вистачало на те, аби підняти антихристиянський 

заколот) [689]. Поява в Угорщині першого християнського місіонера (ним став 

бенедиктинський чернець Бруно Санкт-Галленський з Німеччини) фіксується в 

хроніках близько 972 року [673], а в 1001 році Іштван (Стефан), син великого 

князя Гези (першого християнського правителя угрів), прийняв королівську 

корону від Астрика, легата папи римського Сильвестра ІІ [669]. Король Іштван 

іще до коронації почав активно утверджувати християнство, а після неї посилив 
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навернення краю до віри Христової. Допомагали йому в цьому численні 

місіонери – Адальберт Празький (св. Войцех), Бруно Кверфуртський, 

бенедиктинський чернець Герард (пізніше відомий як єпископ Герард 

Угорський). Не без участі короля були засновані три бенедиктинських кляштори. 

Бенедиктинські ченці активно діють в Угорщині, допомагаючи простолюдинам 

складати різноманітні документи й навчаючи їх передовим на той час методам 

обробки землі [287; 620]. 

Грецькі священики також християнізували країну; будували монастирі 

візантійського обряду [620]. Християн східного обряду на той час не 

переслідували. Хоча догматичні й обрядні відмінності між Римом і 

Константинополем уже більш-менш визначилися, але християнство формально 

було єдиним. Варто також узяти до уваги, що мати Іштвана, Шаролта, так само, 

як і її батько, князь Дьюла, була, скоріше за все, хрещена у візантійському обряді 

(інформацію про хрещення Дьюли в 952 році в Константинополі подає Іоанн 

Скіліца у своєму «Огляді історій») [620]. Ймовірно, це сприяло тому, що і форма 

правління, і законодавство, які впроваджував у краю король Іштван, були 

сформовані під сильним візантійським впливом [279, с. 25]. 

Після розколу християнства в 1054 році Угорське королівство зберегло 

конфесійну вірність Римові. Православна церква залишалася в статусі 

толерованої – втім не більше [207, с. 714–729; 620]. Однак у Закарпатті вона 

зберігала досить сильні позиції. Цьому мало сприяло, зокрема, й те, що, на 

відміну від католицизму, де богослужіння відбувалося на незрозумілій більшій 

частині населення латині, в православних храмах воно велося 

церковнослов’янською мовою [279, с. 15] – більш-менш зрозумілою 

слов’янським підданим королівства.  

Утім, Закарпаттям у різний час володіли й руські князі – щоправда, не як 

суверени. У ХІІІ ст. за волею короля Бели IV воно було в управлінні його зятя, 

князя Ростислава Михайловича (1219–1262) – сина Михайла Чернігівського, 

вбитого в Золотій Орді в 1246 р. [207, с. 714–729]. Після нього Закарпаття 
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отримав ще один зять короля Бели – руський король Лев (син Данила 

Галицького) [207, с. 714–729]. 

Східнохристиянська (а пізніше – православна) релігійна традиція на 

Закарпатті вільно розвивалася під опікою угорських королів щонайменше до 

першої половини ХІІІ ст. Однак згодом угорські правителі, а слідом за ними й 

населення дедалі більше виявляють лояльність до Риму. Ця прихильність 

посилюється після монголо-татарської навали – в цей час угорська влада прагне 

заручитися підтримкою папи римського, тому починає поширювати католицизм 

дедалі інтенсивніше. Ця особливість чітко проглядається в швидкому заселенні 

католицькими ченцями сплюндрованих монголами православних монастирів 

[279, с. 27], що разом із поступовою втратою православною церквою державної 

підтримки призводить до деморалізації кліру й занепаду православ’я на теренах 

Карпатської Русі. Це, зауважує Кондратович, чітко проглядається в той період, 

коли Закарпаття було в 1393 р. в черговий раз передане в «доживотне» 

управління – цього разу литовсько-руському православному князю Федору 

Коріатовичу (бл. 1331–1414) угорським королем Сигізмундом І. Коріатович 

вважається засновником Свято-Миколаївського монастиря
13

 на Чернечій Горі 

біля Мукачева. Оселяючись у Мукачеві, він, пише отець Іреней Кондратович, 

«добре знав, що тут священиків не дуже найде. Постійні села ледве тут-там 

находилися, постійних церков теж не було і так і священиків лиш дуже мало 

було. І щоби сімейство і дружина його мали духовних вождів, привів із собою 

кілька ченців-василіан» [279, с. 41]. 

Стосовно василіан тут явний анахронізм. Відомо, що василіани – це греко-

католицький (унійний) чернечий орден, заснований у 1617 році, а греко-

католицька церква постала лише внаслідок Берестейської церковної унії 

                                                 

13 Існує, однак, припущення, що цей монастир був заснований ще в ХІ ст. 
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1596 року. Важливо, однак, інше: саме заснований Федором Коріатовичем 

Свято-Миколаївський монастир став головним осередком збереження 

православного обряду та культури на теренах Закарпаття в ті часи, коли 

дискримінація православного населення набула надзвичайного розмаху: майже 

все православне населення Угорщини було закріпачено, а у православного 

угорського лицарства відбиралися шляхетські титули [620]. 

Водночас на Закарпатті, як і в інших слов’янських регіонах, особливого 

вшанування набула Богородиця, всі благодаті якої, за висловом Миколи 

Чубатого, «виходили поза догматичні дефініції Східної Церкви, а з яких деякі 

здефіньовані в Католицькій Церкві, в недавніх роках. Мати Божа в хорі небесних 

ликів Чесніша від Херувимів і без порівняння славніша від Серафимів. Вона без 

порока почата і взята з тілом до неба. Саме це прославлення Матері Божої, що 

Вона з тілом взята була до неба, було вірою Київських Християн вже у XII 

століттю» [630, с. 733]. 

Виділені фрагменти цитати є елементом католицької богородичної 

догматики. Попри намагання Чубатого (до речі, римо-католика) виводити 

вшанування Богородиці зі зв’язків слов’янського православного кліру з Римом, 

на наш погляд, сьогодні надзвичайно важко точно визначити дійсні причини цієї 

міжконфесійної особливості. Ймовірно, цьому сприяли різні обставини, серед 

яких провідне значення мав не стільки зв'язок із Заходом, скільки своєрідність 

язичницького світогляду слов’ян, органічне поєднання якого з новими 

світоглядними уявленнями відкрило можливість для формування місцевого 

різновиду православної культури. У ній органічно поєднувалися елементи 

язичництва та окремих положень католицизму при збереженні виразного 

домінування вчення та церковної обрядової практики християнства 

візантійського зразка. 

Разом з тим не можна оминути увагою важливий, на наш погляд, для 

вивчення особливостей домашньої ікони на теренах Карпатської Русі факт 

відсутності постійних сіл і постійних церков на цій території. Адже, як відомо, 

слов’яни з давніх-давен відзначалися осілістю, яка полегшувала дослідження 
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їхньої культури. Що стосується населення Закарпаття, то, за свідченням Іренея 

Кондратовича, особливості його побутового життя визначали не тільки 

географічні умови (відсутність великої кількості родючих земель та розвитку 

землеробства зумовлювала більшу увагу до скотарства, дещо згодом 

зароджується виноградарство), а й суспільно-політичні умови. Приміром, ще з 

кінця ХІІІ ст. угорські королі починають дарувати малозаселені лісисті території 

Закарпаття відомим угорським родам. Однак для того щоб ця територія 

приносила дохід, необхідно було, щоб хтось ті ліси вирубував та очищав. З цією 

метою сюди починають запрошувати людей з різних регіонів, мотивуючи їх 

засновувати поселення. Доки тривало заселення нових поселень, на Закарпаття 

мігрувало багато люду, який оселяючись тут, на 6–12 років звільнявся від сплати 

податків та панщини.  

У результаті переселення руського населення з Галичини, Київщини та 

інших районів на терени Закарпаття не тільки угорські можновладці отримували 

бажане, а й русини знаходили те, що шукали, – «покой, мирний, свободний 

живот» [279, с. 34]. Однак сприятливі умови заселення угорських земель далеко 

не відразу дали бажані результати. Адже, зауважує Кондратович, «поодинокі 

села як скоро будувалися, так скоро і без сліду пропали. Кріпаки Русини знали, 

що за 12 років податей не повинні платити. За то, коли 12 років на одном місті 

перебули, перейшли на друге місце, щоби на новому місті за 12 років знову 

вільними були» [279, с. 35]. 

Постійній міграції сприяв і розвиток скотарства, особливо в гуцульській 

частині Закарпаття. Внаслідок цього русини на Закарпатті довгий час не мали 

розлогих поселень – вони жили в тимчасових колибах або нашвидкуруч 

побудованих курних хатах. Це мало сприяло не тільки утвердженню уявлень про 

захисний характер сакрального простору хати, але й поширенню домашньої 

християнської обрядової практики, в тому числі й православних ікон. 

Ситуація докорінно не змінилася навіть після того, як наприкінці ХVІ ст. 

угорська влада видала низку законів, спрямованих проти напівкочового способу 

життя русинів на Закарпатті. Звичайно, вони сприяли зародженню постійних 
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поселень і нового типу побутової культури з чітким поділом праці за віковою і 

статевою ознакою. Крім того, русини дуже швидко отримали право на 

самоуправління і, хоча й залишалися прикріпленими до землі та пана, все ж мали 

право переходити від одного пана до іншого. Така особливість громадського 

життя зберігалася аж до 1848 р., тобто повної ліквідації кріпацтва в Австро-

Угорській імперії. Відтак формувалося відчуття хоч і відносної, та все ж 

свободи. 

Що ж до православної культури, то її проникнення у свідомість та побут 

широких народних мас значно ускладнювалося вже згаданим нами браком 

священиків. Тому попри наявність практично в кожному русинському поселенні 

так званих «батьків» (священиків), все ж немає підстав говорити про 

проникнення сюди православного обряду. Більшість місцевих священиків не 

мали відповідної богословської освіти. Це були, зазначає Іреней Кондратович, 

«такі прості кріпаки, як і їх вірники. Знали святу службу, одспівати, хрестити, 

погреб одправляти, але до віри лиш мало розуміли, ще і в пізніших часах 

найшлися і такі батьки, про котрих писали, що вони і молитви точно не знали» 

[279, с. 35]. 

Цілком очевидно, що окреслена ситуація стала плідним ґрунтом для 

формування місцевого типу «народного православ’я», завдяки якому всі 

шановані на теренах Закарпаття святі органічно включалися в побутову життєву 

практику. Так, серед святих, які отримали найбільшу пошану серед 

закарпатських русинів, варто згадати насамперед Богородицю, святого Миколая 

Чудотворця, святого Юрія Змієборця, святих Параскеву, Варвару та привнесене з 

Київщини вшанування образів святих Бориса й Гліба, а ще святих засновників 

Києво-Печерської лаври – Антонія та Феодосія Печерських. У церковній 

обрядовій практиці, зауважує Володимир Овсійчук, часто зустрічаються ікони 

деісусного чину, «Воздвиження чесного Хреста», «Благовіщення», «Успіння 

Богородиці» тощо [415]. 

Інакше кажучи, становлення християнського обряду на теренах Закарпаття 

обмежувалося виключно церковним життям і відбувалося в тісному зв’язку з 
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аналогічними процесами в центральній частині України, зокрема Київщини. 

Тому є підстави погодитися з висновками Дмитра Степовика, що іконопис 

західних земель України невіддільний у своєму розвитку від тих тенденцій, що 

відбувалися в ікономалюванні центральної та наддніпрянської частин України. 

«Стильові зміни, – зауважує дослідник – від ренесансу до бароко в західних 

землях відбувалися з такою ж послідовністю, поступовістю, як і на сході 

України. Згадуючи подібні переміни в минулому, можемо констатувати 

надзвичайно цікаву «унітарність» процесу стильоутворення в різних землях 

України впродовж доволі тривалого часу – незважаючи на дуже відмінні умови в 

розділених між чужими державами землях України» [544, с. 76]. 

Констатуючи тісний зв'язок іконописних традицій на всій території сучасної 

України, дослідник все ж не оминає увагою того, що західноукраїнські, в тому 

числі й закарпатські, майстри більше дотримувалися старих візантійсько-

руських традицій. «В гірських районах, – підкреслює дослідник, – навіть у ХVІІІ 

столітті можна було побачити ікони, досить сильно зорієнтовані на візантизм – в 

той час як у Галичині (низинні і підгірські райони), на Волині і на Сході про 

нього вже давно забули» [544, с. 76]. Попри це, все ж увагу всіх дослідників 

карпатського іконопису привертає той факт, що іконне малярство поступово 

втрачає, як зазначає Степовик, «одну з усталених середньовічних рис – 

анонімність; і цим воно теж подібне до іконного малярства наддніпрянських та 

східних земель України, де особу майстра можна впізнати якщо не за підписом 

на іконі (це все ще рідкість), то за манерою виконання, яка стає в кожного 

виразно індивідуальною, або принаймні за належністю до того чи іншого 

осередку, до певної школи. Імена малярів ікон зафіксовані також у різних 

церковних і світських документах» [544, с. 76]. 

Розвиток професійного іконопису на теренах Закарпаття не одразу сприяв 

утвердженню ікони в родинній обрядовій практиці та сакральному просторі 

закарпатського житла. Це було зумовлене тим, що місцевий простолюд зазвичай 

був мало знайомим з догматичним церковним богослов’ям або хоча б з азами 

православного вчення. Обрядів же дотримувалися лише завдяки традиції. Наявні 
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у цей час релігійні суперечки точилися в краї переважно серед привілейованих 

освічених верст населення, в тому числі й духовенства, які добре знали 

незрозумілу простим людям латину. Таким чином, католицизм і тривалий час 

лояльний до «схизматиків» протестантизм в очах простолюду виступали як 

«панська віра». Їхні догмати й полеміка, писав Михайло Грушевський, були 

зовсім чужі тамтешній українській людності, яка не мала таких «близьких 

зв’язків з західною культурою, з західними ідеями, яких польська аристократія 

набереться в сих часах у своїх подорожах за границю» [178, с. 47]. 

Існування занепалої в цей час православної церкви повністю залежало від 

діяльності духовенства, життя якого, особливо у віддалених сільських районах, 

мало відрізнялося від життя місцевого селянства. Як писав Іреней Кондратович, 

духівник «разом працював з ними [селянами. – Уточ. О. Б.] на полю, разом 

вечером йшов до корчми, разом пив і бився, разом гуляв на весіллях. Так бив 

жону і так утікала попадя, як кожда інша сільська баба по чужих хижах перед 

п’яним мужем. В холошнях, бочкорах і в губаньку одітий духовник подобний 

був селянину» [279, с. 67–68]. Показово, що пияцтво православного духовенства 

як ганебне явище, що сприяло деградації закарпатської культури, згадує й 

Атанасій Пекар поряд із таким ганебним явищем, як забобонність [446, с. 130]. 

Православне духовенство не відрізнялося від простонароддя не тільки 

особливостями побутового та господарського життя, але і рівнем освіти. «В 

XVII–XVIII віці, – пише М. Кондратович, – освіченість нашого руського 

духовенства була дуже низька, а простий народ про культуру за довгі часи 

нічого не знав, жив в своїх суєвір’ях» [279, с. 71]. Це було зумовлено 

своєрідністю отриманої «батьками» (духовенством) освіти. Здобувши початкову 

освіту при монастирі, майбутні «батьки» зазвичай богослужінню вже навчалися 

вдома. Засвоївши церковну службу та здійснення основних обрядів (хрещення, 

похорон тощо), духовенство, однак, не знало навіть основ християнської віри. Це 

дозволяло панським урядникам встановлювати рівень податку для 

православного духовенства відповідно до його знання християнського 

богослов’я. Зокрема, якщо виявиться, що священик не знає «Отче наш», «Вірую» 
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чи Десять заповідей, він повинен був сплатити 1 гулд і 80 денарів [279, с. 69]. 

Безумовно, це сприяло постанню культурної та світоглядної близькості 

духовенства із селянством, у результаті якої й формувалися місцева народна 

православна культура та іконопис. 

Ганебне та економічно складне становище православного духовенства 

зумовило пошук шляхів для виходу з кризи. Мріючи прирівнятися у правах з 

католиками, православне духовенство вбачало єдиний вихід із ситуації в 

заступництві угорських правителів та унії
14

, яка, зберігаючи старий обряд, 

давала можливість звільнитися від влади угорських поміщиків. Однак попри 

привілеї, які отримувало духовенство від прийняття унії, на Закарпатті перехід 

до неї тривалий час залишався справою непростою. Це значною мірою було 

зумовлено тією освітньо-просвітницькою діяльністю, яку розпочало вище греко-

католицьке духовенство. Приміром, греко-католики почали відкривати школи 

для священиків та дяків, змушуючи їх отримувати хоча б початкову освіту, 

натомість православні єпископи й надалі не змушували до знання, а «за добрі 

гроші рукополагали їх» [279, с. 73]. Таким чином, розвиток церковної культури 

та богослов’я відбувався переважно в середовищі вищих греко-католицьких 

чинів, які локалізувалися при великих церковних осередках. Натомість сільське 

населення, переважно православне, й надалі обмежувалося звичним йому 

східним обрядом без знання світоглядних підвалин віри. Русини на Закарпатті, 

хоча й дотримувалися східного християнського обряду, однак іще довгий час 

жили «поганським» життям і, як констатує Іреней Кондратович, «многі поганскі 

паскудні звичаї як закони честували» [279, с. 75]. 

Активізацію православного духовенства на теренах Закарпаття, за 

твердженням Атанасія Пекара, зумовив поступовий і наполегливий наступ 

протестантизму та римо-католицизму, який особливо чітко проявився у ХVІ ст. 

Він, за твердженням дослідника, сприяв тому, що «закарпатці зачали чим раз, то 

тісніше прив’язуватися до свого обряду і своїх традицій. Тим то вони 

                                                 
14

 У даному випадку йдеться не про Берестейську (1596 р.), а Ужгородську унію (1646 р.) – акт церковного 

об'єднання з Римом 63 закарпатських священиків Мукачевської православної єпархії на чолі з Василем 

Тарасовичем. 
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сподівалися вберегти не лишень свою віру, але й свою національність. В 

духовнім житті закарпатців настала велика переміна. Для них обряд став не лише 

«зовнішнім виразом віри», але теж і носієм їхнього національного “я” та 

заборолом їхніх культурно-релігійних надбань. Так, – підкреслює дослідник, – 

закарпатці зачали ототожнювати свій обряд зі своєю вірою, а віру з 

національністю. Для них їхня Церква сталась “Руською Церквою”, а їхня віра 

східного обряду “Руською вірою”» [446, с. 23].  

Погоджуючись з думкою Пекара щодо причин активізації православного 

духовенства, все ж вважаємо за доцільне звернути увагу на перебільшення його 

висновків щодо рівня національної свідомості закарпатського духовенства. 

Адже, як вже було зазначено, збільшення впливу католицизму і протестантизму 

розпочалося тоді, коли православна церква навіть у Центральній Україні 

перебувала в занепаді – освітньому, культурному та моральному. Через це, 

зауважує Степан Голубєв, вона починає швидко втрачати власні економічні й 

передусім земельні ресурси, що й змушує її духовенство до запеклої 

боротьби [154, с. 242]. Ймовірно, такою ж була ситуація й на Закарпатті, де 

православний клір і без того був аж надто безправним. 

На користь нашого припущення слугує не тільки загальна ситуація в 

православній церкві в ХVІ – на початку ХVІІ ст., а й те, що масовий перехід 

закарпатських священиків, а з ним і простолюду до унії розпочався лише на 

зламі ХVІІ–ХVІІІ ст. Цей процес і цей період значною мірою були пов'язані з 

просвітницькою та культурною діяльністю Юліана Бачинського [446, с. 71, 88]. 

Завдяки йому в релігійному житті Закарпаття намітилися ґрунтовні зміни, що 

позначилися не тільки на греко-католицькій церкві, а й житті духовенства. Так, у 

підсумку розпочатого Бачинським просвітницького руху діти священиків, 

здобувши початкову освіту в приходських і монастирських школах, 

продовжували навчання у провідних закладах Європи. Це сприяло піднесенню 

національної свідомості місцевого населення та утвердженню 

східнослов’янського обряду, який, не протиставляючи себе давнім традиціям, як 

мінімум для греко-католицького духовенства відкривав широкі можливості [39, 
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с. 35]. У результаті цих змін Карпатська Русь за допомогою греко-католицького 

духовенства сформувала власну освічену провідну верству, яка тривалий час 

визначала не тільки релігійну, а й політичну долю краю [343, с. 127]. 

Зміни, що розпочалися в привілейованому закарпатському середовищі, не 

оминули й простолюд. Поступово починає утверджуватися повністю осілий 

спосіб життя, змінюється спосіб побудови житла, а проповідь, що лунає з уст 

освічених греко-католицьких священиків, проникає у свідомість ширших мас. У 

підсумку цих змін відбувається глибше знайомство простолюду з церковним 

переказом. Це, в свою чергу, зумовлювало проникнення ікони в сакральний 

простір дому та родинну обрядову практику. Цілком імовірно, що на Закарпатті, 

так само, як і в інших районах Карпатської України, цей процес набув широкого 

розвитку лише в ХІХ ст. і значною мірою був позначений тими процесами, що 

відбувалися в тогочасному релігійному житті.  

Проникнення домашньої ікони в сакральний простір житла русинів 

зумовлювало новий виток у розвитку народного іконопису. Використаний 

повною мірою греко-католицьким духовенством був також лібералізм місцевої 

влади щодо українсько-візантійського церковного обряду. Таким чином, 

зауважує Дмитро Степовик, під керівництвом національно свідомого уніатського 

кліру «по українських селах створюється тепер новий центр національної 

свідомості та освіти: приходства – у протилежність до дворів, які обстоювали 

панщину, денаціоналізацію та безпросвітність народу» [544, с. 94]. Водночас, 

додає Степовик, на противагу підросійській Україні церковна влада на місцях 

«не поборювала народне ікономалювання, а заохочувала його як вияв творчості 

народу для розбудови своєї Церкви» [544, с. 94]. 

Розвиваючись у руслі головних тенденцій релігійного життя на Закарпатті, 

народний іконопис досить точно відобразив його особливості. Наприклад, у 

народній домашній іконі цього регіону дуже чітко проявилися наївність і 

стильова спорідненість із гуцульським іконописом з його тяжінням до 

відтворення первообразів русько-візантійського іконопису. Поряд з цим 

закарпатські домашні ікони мали особливість, яка суттєво відрізняла їх від ікон 
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усіх інших карпатських регіонів – вони містили написи, якими підписували 

зображених на іконах святих, причому латинськими літерами або поєднанням 

латинських і кириличних – «St. Paraskiwa», «St. Nikolai» або ж «Nikoлай» тощо.  

Схильність до латинізації східнослов’янського образу, що яскраво 

проявилася в закарпатських іконах ХІХ ст., на наш погляд, сформувалася 

внаслідок розпочатої в цей час угорської політики, спрямованої на мадяризацію 

руського населення. Влада вважала, що найкращим інструментом її здійснення 

може стати освіта, тому всіма можливими засобами заохочувала греко-

католицьких священиків до викладання латини та латинізації 

східнослов’янського церковного обряду [362, с. 326]. Крім того, Будапешт 

неодноразово намагався запровадити в церковних книгах і молитовниках замість 

кириличного алфавіту латинський (на основі угорської фонетики) [362, с. 327]. 

Іншими словами, латиниця розглядалася владою як ключовий інструмент 

здійснення мадяризації, що виявилося в кількох спробах запровадити угорську 

транскрипцію в українському правописі в усіх сферах життєдіяльності.  

Дії, спрямовані на мадяризацію русинів на Закарпатті, набули неабиякого 

розмаху в другій половині ХІХ ст., після того як у 1866 р. єпископом 

Мукачівської греко-католицької єпархії був призначений Стефан Панкович. 

Його діяльність розпочалася з відсторонення від церковних справ ревних 

прихильників традиційного східнослов’янського обряду. Згодом він намагався 

запровадити григоріанський календар і замінити руські букви латинськими. 

Таким чином, у період діяльності Панковича найбільш послідовно втілювалася в 

життя політика угорської влади, спрямована, як пише Ростислав Майор, «на 

культивування у дітей та молоді, незалежно від їх національної приналежності, 

почуття належності до “мадярської батьківщини і мадярської нації” та відданості 

Угорській державі» [362, с. 326]. 

Варто зауважити, що намагання угорської влади та низки греко-католицьких 

священиків хоча й отримали, як свідчить народний іконопис, певний резонанс у 

середовищі простолюду, однак не визначили особливості релігійного життя на 

цій території. Перманентна мадяризація та запровадження так званої «мадярської 
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літургії» частіше зумовлювали, як пише той же автор, народний спротив 

«головно селян, котрі… “одним фронтом” стали проти запровадження угорської 

мови в богослужінні… найрішучіше тримаються старослов’янських обрядів і 

відмовитись від них ні за яких обставин не згодні. Супротив мадяризації у 

церковно-релігійній сфері найяскравіше проявився у переході великої кількості 

українців з уніатства в православ’я» [362, с. 328]. 

Незважаючи на жорстку реакцію влади на активний спротив русинів 

мадяризації та значні її результати, як мінімум, у розвитку національної 

свідомості на Закарпатті, все ж немає підстав говорити, що релігійну та побутову 

культуру місцевого населення визначав християнський обряд західного зразка. 

Навпаки, чим інтенсивніше насаджувалася католицька культура, тим активніше 

проявлявся спротив. Цю особливість надзвичайно чітко демонструють 

закарпатські домашні ікони, які, хоча й характеризуються тісним зв’язком із 

західноєвропейським мистецтвом, все ж утверджують виразну інтенцію на 

києво-візантійську іконописну традицію. Її рецепція найбільше проявлялася в 

тих регіонах, де найсильнішим був тиск, спрямований на окатоличення 

українського населення. Звичайно, немає підстав припускати, що утвердження 

середньовічних традицій ікономалювання – традиційні іконографічні сюжети, 

прагнення до відтворення зворотної перспективи, площинність зображення тощо 

в домашніх іконах Закарпаття – було відродженням чи розвитком у цій 

місцевості церковного богослов’я. Навпаки, розвиток русько-візантійської 

іконописної традиції в народному іконописі став неусвідомленим прагненням до 

збереження власної ідентичності та синкретичної в основі своїй обрядової 

практики. Остання, на відміну від уніфікованого у всьому західному світі 

латинського обряду, допускала можливість етнізації, що виявлялося не лише в 

церковній мові, але й у можливості пристосування до звичаєвої та обрядової 

практики простолюду. Це, безумовно, полегшувало входження домашньої ікони 

в сакральний простір дому місцевого населення. 

У цілому ж складне та неоднозначне релігійне, суспільно-політичне й 

економічне становище русинів на теренах Закарпаття не зумовило постання у 
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цьому регіоні єдиної іконописної традиції. Закарпатські домашні ікони, хоча й 

мали спільні риси, однак ніколи не позначалися стильовою одноманітністю. Тут 

можна зустріти не тільки всю стильову палітру карпатських домашніх ікон, але 

й, як було зауважено, властиві лише цій місцевості латинізовані домашні ікони.  

 

Висновки до ІV розділу 

 Етнографічна своєрідність України була зумовлена не тільки суспільно-

політичними особливостями розвитку краю, а й сформованими на тлі 

геодетермінізму психологічними характеристиками населення. Це яскраво 

виявилося у своєрідності народного іконопису, не сприяючи, однак, постанню 

різних народностей. 

 Вказано на особливості регіонального поділу України в новітню добу та 

підкреслено, що сформоване в цей час політичне районування України не можна 

вважати задовільним у контексті систематизації матеріальної та духовної 

спадщини українського народу в цілому й домашньої ікони зокрема. Поставши 

як синкретичний феномен, домашня ікони відображала не тільки суспільно-

політичні особливості розвитку краю, а й психологічну своєрідність його 

населення та його світоглядні орієнтації.  

 Систематизуючи регіональну своєрідність домашніх ікон України, 

запропоновано виокремити такі основні географічні та світоглядні регіони як: 

Правобережна Україна (своєрідність якої визначалася культурними традиціями, 

сформованими в Києві), Лівобережна Україна (зберігала духовні традиції та 

культуру козацької доби) та Західна Україна, виокремлення регіональної 

своєрідності якої відбувається не стільки за світоглядними орієнтаціями, скільки 

за своєрідністю психологічних характеристик населення. 

 Народна домашня ікона – це синкретичний феномен духовної та 

матеріальної культури українського народу, сформований внаслідок культурного 

діалогу професійної та народної культури. Він спрямований на задоволення 

світоглядних, духовних, естетичних тощо запитів усіх тих прошарків і верст 

населення, які відіграють провідну роль у визначенні етнокультурної 
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своєрідності спільноти. Показано, що народна домашня ікона, хоча й 

піднімається у сферу всезагального, задовольняючи духовні потреби широких 

народних мас, все ж зазвичай зберігає «поетику сільського життя» хоча б на 

рівні обрядової практики. 

 Хоча поширення християнства на теренах Київщини розпочалося дещо 

раніше, ніж в інших регіонах, немає підстав вважати, що формування народного 

іконопису та народної домашньої ікони тут відбулося раніше за процес 

«поганізації християнства» (М. Грушевський), що відбувався за рахунок 

розпорошення чернецтва та духівництва серед широких мас простонароддя й, 

зокрема, сільського населення. 

 Показано, що саме відродження православної церкви, яке відбулося 

значною мірою під впливом діяльності братств, зумовило пошук шляхів для 

залучення широких народних мас до церковних звичаїв, обрядової практики та 

православної культури в цілому. Це сприяло становленню такого нового 

феномену української культури, як народна домашня ікона. 

 Виявлено, що народні домашні ікони Київщини формувалися під 

впливом професійної православної культури, а тому були позначенні високим 

рівнем світоглядного синкретизму. Він виявився не тільки у стилістичній 

своєрідності чи архітектоніці домашніх ікон, а й в особливостях інтерпретації 

змісту образів. Так, поряд з універсальним християнським змістом образу в 

домашній іконі, писаній народними майстрами, присутні інтенції, пов’язані з 

обрядовою практикою та побутовим життям народу. 

 Показано, що головним адміністративно-територіальним осередком 

формування народних домашніх ікон Київщини був Київ, у ремісничих 

осередках якого виготовлялися частіше за все «імітаційні» (О. Найден) домашні 

ікони. Стилістично та змістовно такі ікони були дуже споріднені з професійним 

іконописом. «Народності» вони набували тільки завдяки своєму 

функціональному значенню та самоосвідомоті іконописців. Підкреслено, що 

народні домашні ікони Київщини характеризуються виразною різноманітністю 

завдяки строкатості споживчого ринку.  
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 Оздоблення домашніх ікон Київщини слугує не тільки декоративним 

засобом. З одного боку, зберігаючи язичницький зміст, воно розкриває рівень 

залучення населення до православної культури, а з іншого – рівень розвитку 

національної самосвідомості населення.  

 Зумовлений геодетермінізмом консерватизм волинського населення був 

важливим чинником збереження традиційних вірувань волинян. Їхню 

етнографічну своєрідність більше ніж в інших українських регіонах визначало 

християнство, яке, ймовірно, поширилося в цьому регіоні задовго до офіційного 

хрещення Русі (можливо, в той період, коли ці землі або їхня крайня західна 

частина входили до складу Великоморавської держави, охрещеної ще святими 

Кирилом і Мефодієм, або ж перебували під її впливом) та розколу християнства. 

Саме тому тут релігійний чинник довгий час не мав етнодемаркаційного 

значення. 

 Формування регіональної своєрідності волинського іконопису через 

домінуюче значення політичного чинника ідентифікації було зумовлене 

духовним впливом Києва та Візантії з притаманною їм орієнтацією на 

відтворення первообразу.  

 Відсутність емпіричних і письмових даних щодо часу та колізій 

поширення християнства й ікони в сакральному просторі дому волинського 

простолюду в єдності з датуванням збережених до нашого часу зразків народної 

ікони дає можливість вважати, що становлення домашньої ікони в цьому регіоні 

відбулося одночасно з іншими українськими регіонами і припадає приблизно на 

ХV–ХVІ ст., тобто збігається з часом зі становленням народного іконопису 

загалом. 

 Народний іконопис Волині розвивався в дусі мистецьких та 

світоглядних інтенцій професійного іконопису. Тому хоча він і має ознаки 

наївності, все ж орієнтувався на відтворення традиційних для професійного 

мистецтва образів. Завдяки цьому він характеризувався виразною стилістичною 

різноманітністю, яка сформувалася внаслідок конфесійних відмінностей та 
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зумовленої ними неоднозначності світоглядних орієнтацій місцевого 

духовенства. 

 На противагу народному іконопису Волині, що розвивався в руслі 

тенденцій професійного іконопису, світогляд поліського населення відзначався 

високим рівнем синкретизму. Тому поліська домашня ікона візуально була 

імітаційною й орієнтувалася насамперед на кращі зразки та розвиток київської 

іконописної традиції. Відтак тільки в процесі входження в сакральний простір 

поліського дому та обрядову практику місцевого населення ікона набувала 

синкретичного змісту. 

 Глибока консервативність народного світогляду, що формувалася на тлі 

протистояння чужорідним впливам та своєрідності побутового життя поліських 

селян, зумовила своєрідну байдужість народу до міжконфесійних суперечок, які 

набували значення переважно на соціальному та обрядовому рівнях. У підсумку 

цього завдяки просвітницькій діяльності греко-католицької церкви в народний 

іконопис Полісся з легкістю проникали західноєвропейські естетичні ідеали. 

Поєднуючись із мистецькими віяннями передусім київського іконопису, вони 

сформували плідний ґрунт для становлення самобутнього поліського іконопису з 

притаманним йому ліризмом та індивідуалізацією ликів святих. Народні 

іконописці Полісся зазвичай писали їх, дистанціюючись від іконописного канону 

та покладаючись на власні бачення та вподобання.  

 В ході дослідження символічного значення оздоблення поліських 

домашніх ікон виявлено їх загальну спрямованість на проблему спасіння через 

вічне життя в Царстві Небесному. Загальна спрямованість символіки поліських 

ікон на своєрідний підйом над тлінністю земного життя й спрямованість на 

життя вічне чітко проглядаються і в особливостях кольорової гами. Тут домінує 

гармонійне поєднання червоних кольорів одягу святих із теплими та спокійними 

відтінками зеленого й жовтого кольорів.  

 На відміну від Волині та Полісся, географічне положення яких захистило 

їх від нищівних втрат під час монголо-татарської навали, Подільський край 

пережив період повторного заселення. Це зумовило виникнення нових форм 
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співжиття населення, православна частина якого локалізувалася навколо церкви. 

У часи воєнного лихоліття церква залишалася одним із небагатьох осередків 

захисту населення, яке поступово залучилося до церковної обрядової практики 

та вшанування церковної культури в цілому. У підсумку цього подільська 

домашня ікона була своєрідним продовженням ікони церковної. Так, ховаючись 

від зовнішньої небезпеки та шукаючи захисту у святих покровителів, подоляни 

поступово сформували церкву в домі. 

 Вшанування церковної культури зумовило поширення в середовищі 

простолюду домашніх іконостасів – багатодільних та багатоперсонажних ікон. 

За умов політичної залежності та соціально-економічної дискримінації 

українського населення вони мали глибоке дидактичне значення, котре 

виявлялося у відтворенні «справжньої», себто божественної ієрархії влади та 

формуванні сподівання на справедливий суд і спасіння в Царстві Небесному. 

 Поширення іконостасів було зумовлене не тільки світоглядними 

особливостями, але й практичними потребами. Тривала загроза з боку татар 

формувала постійне почуття тривоги, що виявилося в глибокій емоційній 

напрузі ряду подільських образів на іконостасах. Але разом з тим вона 

зумовлювала й готовність населення до руйнацій та спустошень, адже вони вели 

за собою відтворення та сакралізацію помешкання, головною святинею та 

прикрасою якого був мобільний і водночас розкішний іконостас. 

 Є всі підстави вважати подільські домашні ікони образом внутрішнього 

або душевного настрою подолян, які, рано усвідомивши власну крайову 

ідентичність, залишалися ареною боротьби різних держав та релігій. Барокові 

почуття неспокою, тривоги та нікчемності земного життя супроводжувалися 

виразним пафосом боротьби за право на власну самобутність та віру. У процесі 

протиборства етноциду, що йшов невпинною лавиною з боку сусідніх держав, 

подоляни не тільки не втратили власної самобутності, але й змогли збагатити 

свою культуру кращими здобутками європейської культури. 

 Показано, що, попри світоглядний синкретизм домашніх ікон 

Правобережної України, символіка їхньої кольорової гами повністю відповідала 
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іконописному канону. Це дає підстави говорити, по-перше, що церковне 

віровчення було добре знайомим народним малярам, а по-друге, про відсутність 

світоглядної роздвоєності народних уявлень, спростовуючи тим самим 

двоєвірний характер їхніх уявлень. 

 Поліетнічність Слобожанщини дає підстави вважати, що етнографічна 

своєрідність цього регіону постала на тлі органічного синтезу культурних 

здобутків, принесених сюди переселенцями з різних регіонів Правобережної 

України з подальшою асиміляцією менш чисельного російського елементу. 

Особливістю цієї нової культурної цілісності в модерну добу став більш 

виразний, порівняно з Правобережжям, її зв'язок із церковним православ’ям та 

професійною культурою. 

 Постійна зовнішня загроза з боку татар, з одного боку, виступала 

сильним гальмом у розвитку культури та промисловості. Однак з іншого – 

відкривала можливість для діалогу різних соціальних світів. У підсумку цього 

формувався соціально гомогенний культурний простір, який став своєрідною 

основою для формування національної самосвідомості українського народу. 

 Тривала поліетнічність населення Слобожанщини була головною 

причиною відмінностей у його геополітичній та культурній орієнтації. Це 

зумовило суттєві розрізнення в стилістиці, художній манері та змістовому 

наповненні як професійних, так і народних ікон краю. Останні визначалися 

високим рівнем спорідненості завдяки високому рівню розвитку народної освіти, 

де чільне місце посідала малярська справа. 

 Народний іконопис Слобожанщини хоча й характеризується позірною 

спорідненістю з професійним, все ж має й власну своєрідність. Вона чітко 

проглядається в моносюжетності, яка розвивалася в єдності з особливою увагою 

населення до богородичного циклу ікон, передусім тих, що характеризувалися 

здатністю до чудотворення. У стилістичному відношенні домашні ікони 

Слобожанщини, писані народними майстрами, були не тільки синкретичними, 

але й зазвичай еклектичними. Вони поєднували в собі пануючі в тогочасній 

Російській імперії мистецькі стилі. 
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 Попри еклектизм, у домашніх іконах Слобожанщини домінуюче 

значення мало бароко, естетичні ідеали якого були близькі світогляду 

простолюду й поширювалися, по-перше, завдяки високому рівню освіти 

місцевого населення, по-друге, завдяки орієнтації на Київ як духовну 

метрополію. Ключову роль в народному іконописі Слобожанщини загалом та 

домашньої ікони відіграло вшанування чудотворних образів. Жадання дива та 

гостра необхідність у заступництві надприродних сил, особливо Богородиці, 

були зумовлені зовнішньою загрозою та нестабільністю життя. 

 Показано, що становлення Луганщини як своєрідного етнографічного 

регіону йшло в єдності з процесом асиміляції українським населенням 

російських і татарських культурних елементів. Їхня повна нівеляція, ймовірно, 

збіглася в часі з початком урбанізації регіону та руйнацією притаманного 

передусім традиційній премодерній культурі чіткого розрізнення сільського та 

міського культурного простору. Цей процес ішов паралельно з «торжеством 

православ’я», яке в цей час стало справжньою народною релігією завдяки 

тотальному поширенню його вчення та обрядової практики серед усіх верств 

населення та утвердження ідеї про заступництво святих за народ перед Богом. 

 Луганська народна домашня ікона – це своєрідний і неповторний 

феномен української культури загалом та слобожанського іконопису зокрема. 

Він постав у результаті переосмислення християнського концепту «за образом і 

подобою Бога», у підсумку чого святі на луганських іконах у повному сенсі 

цього слова набули зовнішнього вигляду місцевого населення. 

 Несприйняття запровадженого урядом академічного іконописного 

канону на Луганщині було зумовлене як особливостями психологічного складу 

місцевого населення (зокрема, перманентною тривогою, що йшла зі степу), так і 

особливостями історичного розвитку регіону, а крім того – своєрідністю 

ставлення українського населення до образу святого як помічника й порадника в 

земних справах. Внаслідок народного сприйняття святих їх образи зазвичай 

відображали сподівання й тривоги місцевого населення, нагадуючи водночас 

своїми рисами його представників. 
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 У стилістичному вимірі луганські домашні ікони характеризуються 

високим рівнем еклектизму, що виявився в органічному поєднанні елементів 

бароко, романтизму, класицизму та іконописного російського модерну, які в 

єдності своїй зумовлювали невиразну інтенцію на візантизм. 

 Своєрідність окладів домашніх ікон Луганщини дає підстави 

стверджувати, що в майстернях та іконописних артілях поряд із чоловіками 

працювали й жінки. Проте їхнє завдання зазвичай обмежувалося лише 

виготовленням окладів. Вони шили одяг святим (переважно оксамитовий) та 

прикрашали його гаптуванням, вишивкою з бісеру, намистинками, кольоровим 

камінням та викарбуваними на фользі візерунками. Однак, імовірно, були й 

випадки, коли образ писали жінки. 

 Аналіз домашньої народної ікони Луганщини виявив, що на початку 

ХХ ст. в цьому регіоні вже був сформований соціально гомогенний та відкритий 

до зовнішнього спілкування культурний простір. Його елементи лягли в основу 

української етнічної культури. 

 На відміну від Луганщини, яка перебувала під сильним, у тому числі й 

духовним, впливом імперської влади, полтавський народний іконопис 

позначений вищим рівнем фольклорності. Її тяглість йшла своїм корінням у 

козацьку добу. Це водночас мало велике значення для формування своєрідності 

тамтешнього народного іконопису. В ньому виразно проявляється зв'язок із 

церковною культурою та обрядовою практикою, що сприяло руйнуванню прірви 

в обрядовій практиці привілейованих прошарків населення та простолюду. Цим 

самим відкривалася можливість комунікації професійної та народної культур і 

відповідних їм соціальних світів. 

 «Торжество православ’я» на теренах Полтавщини не зумовило нівеляції 

традиційних народних уявлень, а відбувалося в єдності з процесом формування 

нового синкретичного світогляду. Він постав як органічний синтез народних 

уявлень та догматів православної церкви, що знайшло своє візуальне 

відображення в кольоровій своєрідності полтавських домашніх народних ікон. 

Ідеться, зокрема, про блакитне тло ікони, в якому проявляються як традиційна 
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для дохристиянського світогляду населення символіка, так і елементи 

православного віровчення. 

 Будучи органічно включеною в побутове життя та обрядову практику, 

полтавська народна домашня ікона не тільки відобразила особливості родинного 

життя, але й піднесла їх до рівня громадської цінності. Цим самим вона отримала 

виразну дидактичну функцію, що особливо чітко виявилося в домашніх 

іконостасах та парних родових іконах. 

 Стилістична та кольорова своєрідність домашніх народних ікон 

Полтавщини дає підстави говорити про наявність великої кількості мистецьких 

осередків, у межах яких писалися напівпрофесійні народні ікони. В них чітко 

проявлялася спроба відтворити зразки професійного мистецтва й передусім 

церковного стінопису. Разом з тим у роботах полтавських майстрів 

простежуються відмінні світоглядні орієнтації. Виходячи зі своєрідності 

домашньої народної ікони Полтавщини, зокрема великої кількості притаманних 

їй барокових рис, є підстави стверджувати про відсутність світоглядного, 

релігійного та мистецького зв’язку з російською православною церквою. Це, у 

свою чергу, говорить про яскраво виражену українську ідентичність. 

 На відміну від слобожанських домашніх ікон чернігівські мають глибоку 

історію. Вона сягає своїм корінням традицій Київської Русі, зокрема 

Чернігівського князівства. Незважаючи на те, що поява на теренах Чернігівщини 

християнства відбувалася під впливом світоглядного та духовного зв’язку з 

Києвом і Візантією, професійне та народне мистецтво цього регіону було 

позначене високим рівнем автономності. У сакральному мистецтві Чернігова 

княжого періоду чітко проглядається органічний синтез притаманної 

дохристиянському мистецтву символіки та елементів романського, 

візантійського і київського мистецтва. 

 Занепад православної культури на теренах Чернігівщини в період 

монголо-татарської навали, а згодом під впливом конкуренції з боку 

католицизму став ключовим моментом у розвитку художньої місцевої 

іконописної традиції. В цей час християнський світогляд проникає у свідомість 
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широких народних мас, серед яких формується власне бачення 

трансцендентного. Це було передумовою виникнення оригінальної чернігівської 

домашньої ікони з характерним для неї виразним домінуванням червоно-жовтих 

відтінків. Чернігівські ікони стали своєрідним підсумком місцевого тлумачення 

ідей ісихазму, але також інтенції на відтворення сюжетної композиції образів 

києворуського періоду. 

 Збереження традиційних для києворуського іконопису сюжетів у 

чернігівському народному іконописі зумовлене впливом іконопису 

старообрядців. Утікаючи від гонінь, вони оселялися на теренах Чернігівщини в 

середовищі простого народу, привносячи в його світогляд та мистецтво окремі 

елементи первинного давньоруського іконопису.  

 Підкреслено еклектичний характер чернігівської домашньої ікони та 

показано, що в ній гуманістичний пафос руського ісихазму органічно 

поєднувався з елементами бароко, рококо та фольклорних традицій. 

 Єдність історичної долі чернігівських та сіверських земель зумовила 

формування спільної для цих регіонів іконописної традиції, навіть незважаючи 

на притаманний обом регіонам еклектизм. Так, на відміну від чернігівського 

народного іконопису, в якому ключове значення мав органічний синтез бароко, 

рококо та фольклорної традиції, своєрідність сіверської домашньої ікони стала 

результатом поєднання елементів бароко та романтизму з канонами 

академічного іконопису й особливо класичного живопису. 

 Ключовий вплив професійного іконопису на становлення регіональної 

своєрідності сіверської домашньої ікони було зумовлене наявністю в регіоні 

великої кількості професійних шкіл та майстрів, які надавали своїм учням 

загальні уявлення про іконописний канон та навчали художньої техніки.  

 Галицький народний іконопис у цілому та, зокрема, домашня ікона 

стали результатом, з одного боку, органічного синтезу києворуської іконописної 

традиції з елементами західноєвропейського церковного мистецтва, а з іншого – 

фольклоризації та примітивізації професійного іконопису в народному 

середовищі. Будучи позбавленим світоглядної підтримки провідної верстви, 
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міське населення, національна ідентичність якого в цей час визначається 

передусім релігійним чинником, взяло на себе відповідальність за розвиток 

православної культури в цьому регіоні. 

 Світоглядна та стилістична самобутність галицького народного 

іконопису формувалася в процесі тривалої конкуренції підтримуваного 

державою католицтва і часом толерованого, часом дискримінованого в Галичині 

православ’я, коли доходило навіть до заборони будь-яких зв’язків із Києвом як 

духовною метрополією. Саме ці обставини зумовили виникнення в Галичині 

великої кількості іконописних осередків, які, задовольняючи духовні та 

естетичні запити різних верств населення, сприяли утвердженню самобутнього 

галицького народного іконопису. 

 Тісні зв’язки Галичини з провідними західноєвропейськими центрами та 

обмежений вплив проросійських православних елементів на цей регіон стали 

головною підставою того, що у галицькій народній іконі ключові для всього 

українського іконопису елементи бароко не набули провідного значення, 

поступившись перед художніми засобами Ренесансової доби. Таким чином, 

загальний для української домашньої ікони еклектизм у галицькій іконі виявився 

в органічному поєднанні художніх засобів Ренесансу з елементами бароко та 

традиціями народного малярства.  

 На відміну від Галичини, домашні ікони якої стали радше еклектичними, 

гуцульські домашні ікони характеризуються високим рівнем світоглядного 

синкретизму та наївністю художнього письма. Ця обставина була зумовлена 

рівнем та особливостями господарського розвитку регіону, які визначали 

постання закритих щодо зовнішнього спілкування родинних та сусідських 

осередків. Переймаючи християнську культуру, вони продовжували плекати 

давні уявлення, особливо забобони.  

 Поширення курних хат і збереження давніх вірувань у карпатській 

частині України дають підстави припускати, що становлення тут домашньої 

ікони відбулося значно пізніше, ніж в інших регіонах України. Воно було 

зумовлене міграцією населення на цій території, завдяки чому гуцули мали 
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можливість познайомитися вже з переробленим на народний лад християнським 

переказом. На місцевому ґрунті це виявилося у глибокому вшануванні домашніх 

образів святих покровителів, яке поєднувалося зі своєрідною байдужістю до 

церковної практики. 

 Пожвавлення соціокультурного життя на Гуцульщині наприкінці 

ХІХ ст. призводить до знайомства зі зразками і техніками західноєвропейського 

мистецтва. Це сприяло постанню самобутньої гуцульської ікони на склі, яка, 

виявляючи психологічний консерватизм гуцульського населення, зберігає риси 

попередньої іконописної традиції. Передусім ідеться про притаманне їй наївне 

оздоблення – зірки, хрести та букети ще довго продовжують жити в народному 

мистецтві регіону. 

 На відміну від Гуцульщини, де ікона на склі стала одним з епізодів 

розвитку іконописної традиції, Бойківщина цілком справедливо може вважати її 

візитівкою свого народного іконопису. Його становлення в регіоні розпочалося в 

другій половині ХІХ ст. й було зумовлене соціальними, економічними та 

культурними змінами, які призвели до поступового відходу від традиційного для 

цього регіону курного житла; тим самим відкривався простір для утвердження 

нових світоглядних уявлень про можливості сакралізації простору житла. 

 Поширення на Бойківщині домашніх ікон на склі було зумовлене 

перехідним характером світогляду місцевого населення. Зберігаючи давні 

уявлення щодо сакрального простору курної хати, під тиском адміністративної 

влади воно було змушене вдатися до культурного діалогу, результатом якого 

було постання нового явища в домашній обрядовій практиці. 

 Своєрідність бойківських домашніх ікон на склі сформувалася під 

впливом церковного іконопису та народного мистецтва, зокрема вишивки. Їх 

органічний синтез полегшував входження домашньої ікони в сакральний простір 

хати.  

 Властива бойківській іконі на склі наївність, що проявлялася в єдності з 

орієнтацією на давню візантійсько-руську іконописну традицію, була зумовлена 

своєрідністю розвитку церковного іконопису на цій території. Втрата 
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православною церквою державної підтримки на Бойківщині зумовила поступове 

злиття професійного та народного іконопису, який і надалі залишався у 

світоглядній та художній орбіті візантійсько-руської іконописної традиції. Однак 

її риси поступово спрощувалися народними малярами, роботи яких були 

відповіддю на духовні та естетичні запити простолюду. 

 Розвиток народного іконопису на теренах Закарпаття відбувався за умов 

більш жорстких міжконфесійних стосунків, ніж навіть у решті Західної України. 

Саме ці стосунки визначали релігійне життя у краї від самого початку 

утвердження його етнографічної самобутності. Перебуваючи в складі 

Угорського королівства після 1015 року, закарпатські русини довгий час не 

піддавалися релігійній дискримінації з боку держави, котра після церковного 

розколу 1054 року обрала єдність з Римом, звідки прийняла хрещення. Це стало 

важливим чинником для утвердження зв’язку народних мас зі 

східнохристиянською обрядовою практикою. Зміна політичної та релігійної 

кон’юнктури відбулася внаслідок монголо-татарської навали. Угорська влада, 

намагаючись заручитися підтримкою папи в боротьбі із зовнішнім ворогом, 

починає більш чітко провадити орієнтовану на Рим конфесійну політику. Цей 

процес хронологічно збігається в часі з початком загальної кризи православної 

культури, що, однак, не призводить до відмови русинів від обрядової практики, 

яка велася близькою їм церковнослов’янською мовою. 

 Дотримання східнохристиянської обрядової практики широкими 

народними масами на фоні деградації церковного життя зумовлює активізацію 

народних майстрів-самоуків. Їхні роботи хоча й характеризувалися високим 

рівнем наївності, однак були орієнтовані на відтворення традиційних зразків 

професійного іконопису. Народні ікони Закарпаття показово демонструють 

орієнтацію тамтешнього релігійного світогляду та іконопису на візантійсько-

руські зразки. Причому його традиції зберігалися й плекалися навіть тоді, коли 

інші українські регіони про нього повністю забули. 

 Через специфіку тамтешнього суспільно-економічного, політичного та 

побутового життя русинів розвиток народного іконопису на теренах Закарпаття 
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не одразу сприяв появі домашньої ікони як частини сакрального простору дому. 

Це сталося приблизно в середині ХІХ ст. внаслідок ближчого знайомства 

місцевого населення з церковним переказом та функціональним значенням 

поширених тут ікон. 

 Збереження елементів візантійсько-руської іконописної традиції в 

закарпатській народній іконі в цілому та домашній іконі зокрема було 

спричинене постійною боротьбою русинів за власну церковну конфесію та 

обрядову практику. Якщо серед привілейованих верств населення це могло 

розглядатися як основа етнічної демаркації, то для простолюду більш важили, 

скоріше за все, зручність, зумовлена розумінням церковної служби, та здатність 

місцевого православного кліру пристосовуватися до народного світогляду, 

включно з властивими йому забобонами. Ця особливість найбільш повно 

виявилася в народних домашніх іконах, в оздобленні яких збережено багато 

дохристиянської символіки. 

 Проникнення східнохристиянської обрядової практики в побутову 

культуру закарпатського простолюду на зламі ХVІІІ–ХІХ ст. хоча й відбувалося 

під духовним і політичним впливом католицизму, однак не призвело до відмови 

від традиційного візантійсько-руського іконопису ані в народному, ані в 

професійному іконописі цього регіону. Не змогла змінити цього й примусова 

мадяризація, яка почала набирати небувалих обертів у другій половині ХІХ ст. у 

греко-католицькому середовищі, руйнуючи етнічну свідомість місцевого 

населення. Найбільш повним виявом цього процесу стала латинізація письмових 

написів, що використовувалися в іконописі. Це, однак, не призводило до 

руйнування загального синкретичного змісту ікони. 

 Розвиток народного іконопису Закарпаття став відображенням 

загального розвитку релігійної ситуації в краї, в той час як домашня ікона 

відобразила не тільки релігійні, а й політичні, соціально-економічні умови 

розвитку закарпатських русинів. 
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РОЗДІЛ 5 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДОМАШНЬОЇ ІКОНИ У ХХ СТОЛІТТІ 

 

Становлення християнської церкви на території України завжди було 

складним і неоднозначним. Разом з тим не виникає жодних сумнівів, що період 

20–30-х рр. ХХ ст. є одним із найскладніших періодів її розвитку. Адже, на 

відміну від дискримінації попередніх епох, у цей час спостерігається 

цілеспрямована політика на знищення не тільки православної церкви в Україні, а 

й значної частини матеріальної та духовної спадщини українського народу, 

органічною частиною якої була й ікона.  

Тоталітарна держава прагнула панувати не лише над усіма сферами життя 

суспільства, а й проникнути у приватне життя кожної людини, визначати її 

сподівання, інтереси та віру. Реалізувати цю мету можна було тільки у випадку 

знищення однієї з найістотніших рис українського національного характеру – 

релігійності, найбільш повним втіленням якої здавна була домашня ікона. 

Мабуть, саме тому, починаючи від часу становлення радянської влади в Україні, 

спостерігається чітка й планомірна політика, спрямована на знищення 

української церкви, духовенства та ікон. Бо тільки забравши у людини Бога, 

можна було утвердити культ окремої особи або й цілого класу. Лише 

зруйнувавши етнокультурну своєрідність українського народу, можна було 

утвердити програму формування нової надетнічної спільності – «радянський 

народ». 

Планомірна політика радянської влади знищення української етнічної 

культури й донині не залишає українську дійсність. Між тим, у вітчизняному 

науковому й публіцистичному дискурсі підіймалися лише окремі її аспекти. У 

цьому сенсі насамперед варто згадати роботу Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи 

русифікація?». У ній мислитель-шістдесятник першим порушив питання про те, 

що реальна політика радянської влади часто не збігається з програмовими 

гаслами комуністичної партії, що чітко проявляється у своєрідності мовної 

політики в Україні, зокрема планомірній русифікації українського народу.  
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Питання, пов’язані з руйнацією української національної спадщини, 

зокрема ікони, були актуалізовані тільки після здобуття Україною незалежності. 

Одним із перших цю тему Володимир Пащенко у праці «Свобода совісті в 

Україні. Міфи і факти 20–30 років». Згодом Олексій Нестуля та Василь Верига 

висвітлили особливості релігійної, а якщо точніше – антирелігійної, політики 

радянської влади в Україні 20–40-х рр. ХХ ст. та розкрили «долю» української 

церковної старовини. Дослідження антирелігійної пропаганди представлене у 

працях Олександра Ігнатуші та Лариси Дудки. 

Актуальність і своєчасність таких робіт не викликає жодних сумнівів. 

Більше того, вони створюють емпіричний базис для постання теоретичних 

конструктів, спрямованих на виявлення, з одного боку, світоглядних причин 

такого масштабного антирелігійного руху, а з іншого – соціокультурних 

наслідків цієї кампанії. У пошуку відповіді на це питання одразу ж пригадуються 

слова Івана Лисяка-Рудницького щодо низки тих прогресивних зрушень, які 

відбулися у всіх сферах соціокультурного життя суспільства на зламі ХІХ–ХХ 

ст. й визначили рівень національної свідомості тогочасних українців [339, 

с. 184–185]. Разом з тим більшість українського населення жила й мислила 

категоріями Середньовіччя. Для них, як зауважув Річард Пайпс, «культура 

означала релігію – не тільки віру в Бога, але й – особливо – релігійні ритуали і 

свята… Їхнє життя оберталося навколо дат церковного календаря не тільки тому, 

що вони вносили світло в їх безрадісне і похмуре існування, але й повертали 

навіть найжалюгіднішим з них почуття власної гідності в очах Бога, для якого 

всі люди рівні» [436]. Одним із головних наочних виявів цієї релігійності 

виступали церковні та домашні ікони.  

Загалом глибока й щира релігійність тривалий час залишалася головним 

культуротворчим чинником і визначала своєрідність національного характеру 

цих народів. Мабуть, саме це і стало головною причиною край ворожого 

ставлення більшовів щодо релігії, яку вони вони вважали пережитком минулого, 

перешкодою на шляху прогресу. З цього приводу Лев Троцький писав: «Релігія – 

це отрута саме в революційну епоху або в епоху надмірних труднощів, які 
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наступають після завоювання влади. Це розумів такий контрреволюціонер за 

політичними симпатіями та такий глибокий психолог, як Достоєвський. Він 

говорив: «Атеїзм немислимий без соціалізму, і соціалізм без атеїзму». Ось цю 

глибину масової психології він зрозумів; він побачив, що рай небесний і рай 

земний заперечують один одного. Чому? Тому що, якщо обіцяно людині 

потойбічний світ, царство без кінця, то чи варто проливати кров свою і своїх 

ближніх і дітей своїх (?) на улаштування царства на цій землі...» [Цит.: 328]. На 

цій підставі Троцький обґрунтовував необхідність пропаганди атеїзму. Однак на 

практиці такі заклики означали свідоме руйнування історичної пам’яті 

українського народу та його духовної культури. 

Пропагандистські методи антирелігійної більшовицької кампанії 

супроводжувалися й більш радикальними політичними заходами. Ключове 

значення серед них відіграв декрет «Про відокремлення церкви від держави і 

школи від церкви», підписаний Радою Народних Комісарів 20 січня 1918 р. 

Попри те, що загальною ідеєю даного Декрету стало положення про свободу 

совісті та віросповідання, все ж немає підстав розглядати його як крок до 

громадянського суспільства. Це було зумовлено тим, що, згідно з положеннями 

декрету, церква втрачала статус юридичної особи, а з ним і все рухоме та 

нерухоме майно. Церковні цінності вважалися надбанням народу і мали бути 

використані на його потреби. Відзначимо, що «потреби» ці були 

найрізноманітнішими, що детально описала Людмила Бабенко в статті 

«Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи». 

Спираючись на архівні дані, дослідниця доводить, що на практиці реалізація 

декрету часто призводила до вандалізму: «…в колишньому костьолі влаштована 

більярдна; з риз, взятих з ліквідованого монастиря, незаможники шиють собі 

штани; влаштування галасу і «котячих концертів» навколо храмів під час 

вінчання… мало місце публічне спалення ікон; у м. Шахти начальник відділу 

ДПУ в стані алкогольного сп’яніння у ніч перед Великоднем, обходячи церкви, 

руйнував їх святкове начиння, поки віруючі не побили його... У багатьох 

випадках місцеві активісти, не дочекавшись рішення органів державної влади, 
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самочинно займали культові приміщення. Такі кампанії мали войовничий 

характер, супроводжувалися образами і висміюванням духовенства та 

віруючих» [33, с. 226]. Інакше кажучи, користуючись високими гаслами щодо 

«потреб народу», радянські активісти перманентно знищували його культуру.  

Вандалізм перших років революції стосувався не тільки інституціалізованої 

церкви, а й поширювався на приватне життя українського народу. Громадянська 

війна та пов’язана з нею розруха виправдовували всі засоби більшовиків у 

боротьбі з релігійністю українського народу. «У нас, – зазначав з цього природу 

В. Ленін, – є відомство чи принаймні державні установи, які цією роботою 

відають. Але провадиться ця робота надто мляво, надто незадовільно, зазнаючи, 

очевидно, на собі гніту загальних умов нашого істинно російського (хоч і 

радянського) бюрократизму»  [334]. 

Критика антирелігійної кампанії «вождем народу» та складне економічне 

становище радянської влади зумовили нову хвилю антирелігійної кампанії, яка 

досягнула апогею свого розвитку в 1922 р. У цей час руйнування християнських 

святинь і репресії проти духовенства пояснювали гострою необхідністю ресурсів 

для забезпечення продовольством «постраждалих від неврожаю регіонів». 

Однак, на думку Володимира Пащенка, інструкція ВЦВК «Допголу» і 

Наркомату юстиції «Про порядок вилучення церковних цінностей, що 

знаходяться в користуванні груп віруючих» засвідчує, що вилучення цінностей 

було самоціллю, зумовленою не стільки голодом, скільки антирелігійною 

кампанією. Показовим у цьому сенсі є окремі положення цієї інструкції, наведені 

дослідником: «Представники груп віруючих мають право вносити до протоколу 

передачі голодуючим предметів, без яких відправлення богослужіння 

неможливе, і заміни їх іншими, менш цінними. Якщо ж серед відібраних 

цінностей знаходяться речі, що належать губмузеям, вони вилучаються із храму 

під наглядом представника місцевого відділу музею аж до особливого 

розпорядження комісії з вилучення церковних цінностей...» [445, с. 234]. Дієвою 

в таких умовах мала стати й антирелігійна пропаганда. Вона базувалася на ідеї 
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лицемірства церковного духівництва, яке начебто приховує багатства, не 

бажаючи ділитися ними з голодуючим народом.  

Попри всі зусилля радянської влади, започаткована нею антирелігійна 

політика розвивалася в прямо протилежному напрямку. На наш погляд, це було 

зумовлено тим, що більшовики на початковому етапі антирелігійної кампанії не 

врахували головного: значна більшість українського населення – консервативні у 

своєму світогляді селяни, життя яких тисячоліттями проходило в циклічному 

колообігу природи, органічною частиною якого була й християнська віра. 

Змінити цього не могли ні знущання над духовенством, ні масові арешти 

священиків, ні звинувачення їх в антирадянських діях, у націоналістичній чи 

шовіністичній пропаганді тощо. Навіть знищення церковної освіти чи реліквій 

мало сприяло утвердженню матеріалістичного чи атеїстичного світогляду. 

Релігійність українців була родинною та домашньою, вона визначала їх спосіб 

бачення і ставлення до світу. Мабуть, саме в силу цього, вважає Людмила 

Бабенко, «замість швидкого переходу до матеріалістичного світогляду 

більшовицька партія отримала спалах містично-есхатологічних настроїв, 

релігійного фанатизму у вигляді релігійних «чудес», головним чином у сільській 

місцевості... поширення «чудес» набуло характеру епідемії, а масштаби 

виявилися несподіваними» [33, с. 227]. 

Розуміючи безсилля антирелігійної політики, з одного боку, та спалах 

релігійності, який швидко інституалізувався УАПЦ, з іншого боку, 

більшовицька влада почала більш сплановано здійснювати антирелігійну 

пропаганду. Для цього в 1927 р. була створена Спілка войовничих безвірників 

України. Головна мета цієї організації – знищення української церкви та 

релігійності на селі. Ця робота, на відміну від хвилі попередніх репресій і 

розгромів церкви, проводилася більш організовано та сплановано. Зокрема, як 

зазначає Тетяна Євсєєва, значна увага була зосереджена на знищенні 

традиційного календаря польових робіт, а відтак і головних світоглядних 

підвалин життя українського селянства. Адже, як відомо, кожен український 

селянин «мав особливу філософію землі. Він шанував свою власну землю як 
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якусь велику і таємничу святиню… Обробляючи своє поле, українець часто 

молився з пошаною до обробленої землі, засівав її обов’язково з непокритою 

головою. Закінчував свій засів висіянням гарного хреста при дорозі, який 

виразно благословив би і землю, і ниву, і майбутні жнива» [210, с. 306]. Іншими 

словами, земля для українського селянина виступала в образі землі обітованої, 

Богородиці-заступниці, завдяки яким забезпечувався вічний колообіг життя – від 

народження (Різдва) до смерті та воскресіння (Великодня). Ідея святості землі 

зумовлювала постійні колективні молебні на полі, які проводилися навесні в 

день пам’яті Юрія Змієборця – він, відкриваючи небо і землю, забезпечував 

землю вологою та гарним врожаєм. 

Усвідомлення радянською владою важливої ролі культу землі в житті 

українського селянина стало вагомим засобом знищення культури та 

релігійності українського села. Цьому значно сприяла колективізація, яка, 

позбавляючи селянина його землі, позбавляла його і «священного відношення до 

святої землі», перетворюючи його на байдужого до предмета своєї праці 

пролетаря [210, с. 306]. Однак навіть ця добре спланована політика не відразу 

була реалізована. Адже змінити традиційний польовий календар і запровадити 

підготовку до посівної кампанії на період від різдвяних свят до травня, 

маргіналізуючи тим самим найбільші православні свята – Різдво та Великдень, 

безвірникам вдалося далеко не одразу. 

Ще складнішою виявилася ситуація як з відкритою, так і прихованою 

руйнацією храмів та ікон. Зокрема, намагаючись уникнути невдоволення селян, 

церкви часто закривали, пояснюючи це необхідністю їх використання під 

зерносховища. «Той факт, що культове приміщення не пристосоване для 

зберігання зерна й воно там просто гнило, – пише Тетяна Євсєєва, – до уваги не 

брали. Важливим було те, що це давало змогу прямо в полі проводити загальні 

збори артілі чи бригад колгоспу і приймати «колективне рішення» про 

висунення зустрічного плану хлібозаготівель та «тимчасової» засипки зерна в 

церкву» [206, с. 316]. У результаті селяни усвідомили, що «заможне життя у 

колгоспі неможливе, навпаки, вони дуже швидко опиняться на межі виживання: 
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і фізичного, і духовного» [210, с. 309]. Це, з одного боку, зумовлювало міграцію 

частини сільського населення до міста, а з іншого, всупереч антирелігійній 

пропаганді, викликало перманентний ріст релігійності. Причому не тільки 

селянство, а й робітники вважали, що доки вони вірили в Бога, то «не ходили 

голі й не були голодні як зараз» [390, с. 39]. 

Розчарування значної частини українського населення в діяльності 

радянської влади у сфері релігійної політики було цілком закономірним. В 

СРСР, підкреслює Тетяна Євсєєва, «усі релігійні конфесії вважалися глибоко 

ворожими з точки зору ідеології будівництва соціалізму та шкідливими для 

класової самосвідомості пролетаріату й селянства. Тому темпи колективізації та 

виконання першого п’ятирічного плану до певної міри залежали від успішної 

заміни християнських традицій радянським» [210, с. 305]. 

Боротьба з пережитками антирадянської за своїм змістом релігійності 

реалізувалася різноманітними методами. Найпоширенішими були: розорення 

податками релігійних громад і відмова їх перереєстровувати у зв’язку з боргами, 

фінансовий тиск на священиків, фізичне і психологічне знущання над ними [210, 

с. 310]. Надзвичайно популярним методом безвірників було так зване «червоне 

сватання». Вони його проводили разом із місцевою молоддю та сільрадою. Цей 

метод закриття церкви відбувався надзвичайно швидко, оскільки реалізовувався 

за допомогою стихійного, швидко організованого мітингу, на якому виносилася 

постанова про закриття церкви. «Потім відбирають у місцевого священика чи 

голови церковної громади ключі від храму. Заходять туди, проспівають 

інтернаціонал і закривають церкву, а від священика вимагають, щоб він не 

служив у храмі та не відправляв треби на парафії» [210, с. 310]. 

Використання лояльної до радянської влади молоді в боротьбі з релігією 

було одним із найефективніших засобів антирелігійної політики на селі. Набрані 

з молоді безвірники влаштовували змагання між місцевими комсомольцями 

щодо знищення ікон і релігійної спадщини, які поширювалися не тільки на 

сферу інституалізованої релігії, а й приватного життя.  
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Діяльність представників спілки войовничих безвірників України 

виявлялася не тільки в закритті церков чи цькуванні священиків, але й у широкій 

антирелігійній пропаганді, широко розвиненій у відомій тогочасній газеті 

«Безбожник». Тут друкувалися не тільки статті, присвяченні атеїстичному 

просвітництву народних мас, особливо селянства, а й часто фото та карикатури, 

пов’язані з руйнацією української релігійної культури. У газеті висловлювалася 

радість від знищення та спалення ікон, пограбування та руйнації церков, 

містилися агітаційні заклики до антирелігійної боротьби [369, с. 437–438]. Ця 

боротьба часто переходила у відвертий вандалізм, який особливо виразно 

проявлявся в пограбуванні кладовищ. Такі діяння, зауважує Тетяна Євсєєва, 

«розглядалися як складова частина християнської традиції, і влада не 

заперечувала проти мародерства на могилах» [210, с. 328]. 

Мародерство на кладовищах свідчило про ефективність роботи безвірників 

по нищенню історичної пам’яті та духовних традицій українського народу. 

Однак радянська влада цим не обмежилася, оскільки, додає Євсєєва, «поряд із 

терором, голодом самостійною ціллю стало духовне знищення, насадження 

духовної нечистоти та самозневаги» [210, с. 327]. Голодні, доведені до відчаю 

люди втратили повагу до себе та власних предків. Вони розкопували могили й 

витягували з них усі коштовності. Спочатку, підкреслює Тетяна Євсєєва, 

грабунки відбувалися таємно, вночі. Однак із посиленням голоду – відкрито, 

серед білого дня. «Після розкопування могил останки небіжчиків залишалися 

просто неба, навколо порожніх зяючих ям. Навіть дерев’яні хрести були забрані 

та зужиті як дрова. Але пограбування цвинтаря обернулося й у свого роду 

«користь»: відкриті могили незабаром прийняли нові тіла – жертв голодної 

смерті» [210, с. 328]. 

Зрозуміти суть сформованого в цей час «соціалізму» не можна повною 

мірою ані тоді, коли йдеться про вилучення та знищення церковних цінностей, 

ані тоді, коли говорять про знищення та вандалізм над святими для українського 

народу іконами. Виколоті очі святих, порубані голови; скрині та підлога стайні, 

виготовлені зі святих символів українського народу; навіть репресії та знущання 
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над священиками не можуть повною мірою передати вплив антирелігійної 

політики на розвиток національного характеру українського народу. Глибока 

релігійність, яка виявлялася не стільки в інституалізованому православ’ї, як в 

апостольському християнстві, в результаті спланованої політики радянської 

влади не просто зникла – вона поступово трансформувалася в бездушність, 

безсердечність, якої годі було чекати навіть від тварин. Керуючись високими 

ідеями, радянський уряд методами голоду й терору нищив українську ікону та її 

святих – щирих, добрих і лагідних порадників та покровителів українського 

народу, поставивши на їх місце портрети жорстоких та бездушних «вождів 

народу», які несли у суспільство лише ті ідеї, якими самі керувалися, – 

ненависть, жорстокість та бездушність, які тепер були мірилами честі й совісті. 

Жорстока й тривала боротьба сталінського режиму з національною 

окремішністю українців дала свої повноцінні результати тільки в середині 

ХХ  ст., тобто після репресій, двох голодоморів і світової війни. Однак навіть 

після цього українці не змогли розірвати зв'язок з батьківською традицією, 

оскільки на місці ікон, де в період язичництва стояли «діди», яких з часом 

змінили домашні ікони, з’явилися портрети «вождів народу», насамперед Леніна 

і Сталіна. Аналогічно до того, як українці розпочинали всі важливі справи з 

хресної ходи – на поле, на випас худоби, до нареченої тощо, відтепер урочисті 

події супроводжують портрети тих, хто нищив батьківську традицію й сам 

народ. Дуже швидко вшанування «вождів народу» отримує дидактичне 

значення. Це особливо виразно проявляється в культі Леніна та Крупської – вони 

поступово у свідомості народу посідають місце, яке колись відводилося Христу 

та Богородиці. Тобто перетворюються на моральні авторитети, взірці, на які мала 

б рівнятися молодь. Саме тому їхні портрети часто зустрічалися в усіх 

навчальних закладах, а діти, розпочинаючи свою освіту, вивчали вірш «Все 

починається в житті з малого». У ще не сформованій дитячій свідомості він 

трансформувався в молитву, чи то пак у своєрідне заклинання, спрямоване 

налаштувати на заздалегідь сплановане самовдосконалення [Див.: 100]. 
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Запозиченою з попередньої звичаєвої традиції була й толока, яка в 

радянський період трансформувалася у велику кількість суботників і 

недільників. Вони організовувалися у відповідності з попередньою звичаєвою 

практикою – їх влаштовували у випадках, коли необхідна була додаткова й 

безоплатна робоча сила, спрямована на виконання певного завдання. Суботники 

та недільники потребували постійного ідеологічного підкріплення, тому завжди 

очолювалися керівництвом різного рангу, а закінчувалися традиційною в Україні 

гостиною. Варто відзначити, що традиція гостин у радянській Україні прижилася 

чи не найбільше. У цей період усі найбільші свята в житті людини 

супроводжувалися звичаєм запрошувати додому на гостину. Але, на відміну від 

попередньої традиції, де запрошувалися переважно родина та куми, запрошували 

людей із професійного чи партійного середовища. У цьому випадку 

прослідковується прагнення змінити традиційний для українського суспільства 

родинний уклад життя, тим самим зруйнувати стару світоглядну традицію та 

властиву їй обрядову практику. 

Загалом радянська влада здійснювала амбівалентну політику, яка 

виявлялася, з одного боку, в чіткій спрямованості на руйнування традиційної 

української релігійності, а з іншого – на збереження традиційних родинних і 

громадських цінностей. Приміром, практично незмінною тривалий час 

залишалася родинна обрядовість – родини, хрещення, панахида, весілля тощо. 

Причому значна частина цих обрядів продовжувала жити не лише в середовищі 

українського селянства, а й партійної верхівки, яка потай дотримувалася ряду 

християнських звичаїв. Так, зауважує Ольга Тєвікова, «у розпал антицерковної 

кампанії уряду (1961 р.) в окремих селах Волинської області було охрещено 

100% новонароджених, здійснено 100% поховань і 95% вінчань за церковним 

ритуалом… Загалом таїнство хрещення здійснювалося в сільській місцевості 

майже над усіма новонародженими, а поховання за церковним обрядом – у 

половині випадків» [560]. У той час як селяни мали можливість здійснювати 

християнські таїнства вдома та церкві, представники партійної верхівки часто 
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робили це таємно – запрошували священика додому або ж доручали цю справу 

своїм батькам.  

Ця інтенція на збереження традиційних родинних цінностей консервувала в 

радянські часи у свідомості українського народу історично сформовану цінність 

домашнього вогнища. Зазвичай у свідомості населення, особливо партійної 

верхівки, респектабельні сім’я та дім були своєрідними формами соціального 

престижу. Утвердженню цього положення сприяла відома теза Карла Маркса 

«Сім’я – це основа будь-якого суспільства». Таким чином, можна стверджувати, 

що в соціальному вимірі радянська влада акцентувала увагу не стільки на 

руйнуванні сакрального простору дому, його цінностей і значення, скільки 

намагалася замістити, переглянути та переосмислити на новому світоглядному 

тлі ті соціальні цінності, які визначали життя українського суспільства. 

Можливо, саме це було однією з багатьох причин високого рівня лояльності 

українського населення до радянської влади. Особливо чітко, за красномовним 

зауваженням Івана Дзюби, це проявилося після «гірких уроків історії, тепер, 

коли світоглядом українця неподільно став соціалістичний світогляд, спільний із 

світоглядом десятків народів великої соціалістичної співдружності» [191]. 

Правомірність висновків українського вченого не викликає жодних сумнівів, 

позаяк тільки в підсумку двох голодоморів та радянсько-німецької війни, як 

писав Іван Лисяк-Рудницький, сторонні спостерігачі починають помічати, що 

«СРСР виглядає однорідним за своєю суттю явищем. Чужоземний мандрівник, 

який подорожує республіками Радянського Союзу, всюди знайде одну й ту саму 

суспільно-політичну систему, один і той самий тип установ, однаковий розклад 

занять у школі, ті самі пропагандистські гасла і дуже схожі умови життя. 

Відповідно до цього Радянський Союз справляє враження однорідної країни» 

[344, с. 457]. 

Однак навіть така одностайність не змогла дощенту зруйнувати ані 

батьківської віри, ані традиційної обрядової практики українського народу. 

Християнські цінності та обряди продовжували існувати в приватному житті 

українців поряд з новоствореною радянською родинною обрядовістю. Особливо 
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виразно цей феномен проявлявся в селах, де народ продовжував святкувати 

традиційні християнські свята – Різдво, Водохреще, Великдень, Покрову тощо.  

Збереження великої кількості елементів традиційної української обрядової 

практики в соціальній практиці радянського періоду змусило партійне 

керівництво приділити значну увагу формуванню радянської родинної та 

колективної обрядовості. У 60-х рр. ХХ ст. починають розроблятися сценарії 

шлюбної церемонії, до якої хоч і залучаються деякі елементи традиційного 

українського весілля, все ж вона набуває світського характеру й відбувається 

урочисто в РАЦСі. Значна увага приділяється й розробці нової родильної 

обрядовості. Якщо звичай приходити на уродини зберігся практично без змін, то 

звичай ім’янаречення отримав світську форму, котра, як і весілля, зберігала лише 

деякі елементи старої обрядовості. Реєстрація новонароджених передбачала й 

реєстрацію «почесних батьків», аналогічно до того, як обряд християнського 

хрещення супроводжувався вибором хресних батьків. У підсумку цього інститут 

кумівства зберігся у радянській культурі. 

Чільне місце в обрядовій практиці українського народу посідали свята та 

церемонії, пов’язані з професійною діяльністю. У радянський період, пише 

Ольга Тєвікова, офіційно вшановували «не тільки представників різних галузей 

виробництва, а й представників соціальної сфери. Практикувалося три підходи 

до визначення часу проведення професійного свята: 1) фіксована дата (як 

правило, у річницю визначної для даної професії історичної події); 2) день 

означеного тижня певного місяця (найчастіше неділя); 3) нефіксована на 

законодавчому рівні дата (винятково в сільському господарстві)» [560, с. 104]. 

Розробка та впровадження секуляризованої обрядової практики радянською 

владою йшли в єдності з перманентним процесом знищення церковних 

цінностей і старожитностей, зокрема ікон. Вони стали вагомим чинником 

притуплення, а згодом і руйнації національної пам’яті та ідентичності 

українського народу. Часто вдавалися й до підпалу церков, позаяк тільки їх 

повне знищення могло підштовхнути до забуття українських релігійних традицій 

та обрядової практики. Однак навіть цей страшний і незворотний процес 
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супроводжувався відносно позитивним явищем – значна частина церковних ікон 

були визнані історично сформованим різновидом живопису, що й урятувало їх 

від повного знищення.  

Більш трагічною, як свідчать наявні сьогодні у «Замку-музеї Радомисль» 

зразки [105], була доля народних ікон. Ймовірно, деякий час їх сплюндровані 

залишки ще зберігали свідомі своєї історичної минувшини українські родини, 

старанно переховуючи на горищах і в сараях. Однак діяльність ідеологічної 

машини була бездоганною – більшість напівзруйнованих народних домашніх 

ікон у 90-ті рр. ХХ ст. опинилася під ногами перехожих зівак, що блукали 

блошиними ринками. Руйнація української духовності, яка відбувалася разом із 

знищенням національних святинь українського народу – церков та ікон, стала 

одним із найстрашніших етапів розвитку української історії, оскільки її наслідки 

ми відчуваємо навіть нині. 

Висновки до V розділу 

 Головною світоглядною причиною масштабної антирелігійної політики 

радянської влади в Україні став низький рівень лояльності населення до 

новоствореної тоталітарної держави. Історично сформований уклад життя 

українського народу, котрий обертався навколо кількох головних святинь – 

землі, церкви, дому та ікони, визначав спосіб мислення та ставлення до світу й 

мало піддавався змінам під впливом масштабної ідеологічної пропаганди, на 

зміну якій прийшли більш дієві методи – голод, репресії, вандалізм. 

 Наслідками антирелігійної політики в Україні стали не тільки фізичні 

розправи та репресії над священиками, знищення церков, вилучення церковних 

старожитностей, а й вандалізм – спалення та нівечення ікон. Усе це сприяло 

руйнуванню історичної пам’яті та формуванню цілої касти тиранів українського 

народу. Ця каста постала з числа самих же українців, що призвело до суттєвих 

змін у національному характері. 

 Результатом чіткої та цілеспрямованої антирелігійної кампанії 20–30-х 

рр. ХХ ст. в Україні, який проявився одразу після Другої світової війни, стала 
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виразна інтенція на утвердження нового сакрального простору. Вибудовувався 

він на тлі секуляризованих радянських цінностей та спільної обрядової 

практики, що в сукупності формувало почуття психологічної єдності завдяки 

спільно пережитій історії (особливе значення мала перемога в радянсько-

німецькій війні), спільній території та культу спільних «святих» – вождів народу. 

 Зовнішня лояльність українського населення до радянської ідеології та її 

цінностей у людській свідомості та обрядовій практиці тісно співвідносилася із 

залишками традиційних східнохристиянських і народних сакральних практик. 

Таємне провадження їх зумовлювало внутрішню напругу та роздвоєння 

свідомості. Водночас саме цей світоглядний дисонанс викликав утвердження 

спільних елементів у новоствореній секуляризованій радянській обрядовій 

практиці з традиціями, звичаями та обрядами українського народу. Ця обставина 

сприяла їхньому швидкому відродженню після здобуття Україною незалежності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Останніми роками не тільки в інтелектуальному дискурсі відносно молодої 

української держави, а й соціогуманітрній думці багатьох «старих» національних 

спільнот, спостерігається зростання цікавості науковців та широкого суспільного 

загалу до проблеми формування (збереження) національної та/або культурної 

ідентичності. Високий рівень міграції призводить до розмивання культурної, а 

подекуди навіть ментальної самобутності спільнот, що призводить до зниження 

конкурентоздатності їхніх символічних та матеріальних ресурсів на світовій 

арені. Не менш згубним для збереження культурної ідентичності та політичної 

єдності передусім національних спільнот видається високий рівень щільності 

проживання суспільних груп, які поділяють докорінно відмінні, і навіть полярні, 

цінності. 

Проблеми, з якими зустрілося західноєвропейське суспільство не оминули й 

Україну. Попри те, що наслідки міграційного процесу тут не такі разючі, як у 

США та країнах Західної Європи, українське суспільство також переживає кризу 

національної ідентичності. Великою мірою вона зумовлена колізіями 

історичного розвитку, які поступово призвели до утвердження відмінних 

цивілізаційних й аксіологічних орієнтацій українського суспільства.  

Подолання соціальної деструкції та збереження національної ідентичності 

потребує формування надзвичайно виваженої символічної політики особливо у 

тих випадках, коли йдеться про колективну пам'ять. В українській історії, є цілий 

ряд подій та образів, які надзвичайно неоднозначно сприймаються у різних 

українських регіонах, а тому можуть слугувати засобами для маніпуляції 

суспільної свідомістю, і, як показує досвід, навіть призводити до фрагментації 

державних кордонів. Водночас, залишаються і ті, які, виявляючи різноманіття 

етнографічної своєрідності українського соціуму, експлікують Україну як 

єдиний культурний осяг – контекст, крізь призму якого українці дивляться на 

світ. 
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Дослідження українського культурного осягу з метою формування 

національного контексту міжкультурної та міжетнічної взаємодії, актуалізує 

вивчення різноманітних аспектів української матеріальної та духовної культури. 

Особливого ж значення набуває повернення до культурної скарбниці 

українського народу тих культурних феноменів, котрі, залишаючись поза увагою 

наукової спільноти та широкого українського загалу, не отримали належного 

місця у колективній пам’яті народу. Великою мірою це було зумовлено у 

підсумку забування, котре стало одним із найбільш ефективних механізмів 

широко використовуваною у ХХ ст. щодо України політики етніциду, котра 

відкрила шлях для територіальної та культурної експансії з боку інших народів. 

З огляду на те, що колективна пам'ять, невіддільною складовою якої є 

тілесні практики, є важливим чинником збереження національної ідентичності, 

повернення в інтелектуальний дискурс та культурну скарбницю українського 

народу української домашньої ікони є важливим та актуальним. У традиційній 

культурі, вона була невід'ємною частиною родинної обрядової (а відтак і 

соціальної) практики, яка децентралізовано зберігала культурну своєрідність, а з 

нею й українську ідентичність. З огляду на це, домашня ікона може розглядатися 

як візуальний прояв того світоглядного і культурного контексту, в межах якого 

розкривається ментальна самобутність українців.  

Дослідження феномену української домашньої ікони в контексті 

концептуальних обрисів українознавчого дискурсу, дає можливість зробити 

наступні висновки: 

1. Українознавчі розвідки ХІХ – поч. ХХ ст. орієнтовані на збереження й 

трансформацію українського культурного та комунікативного простору у 

самосвідому модерну спільноту, ідентичність якої формується на тлі таких 

відповідних цивілізаційним запитам чинників як мова, література та історія. Це 

призвело до знецінення консолідуючої ролі традиційних обрядових практик, 

функціонування яких в нових соціокультурних умовах поступово перейшло 

рівень приватного життя, окремі аспекти якого були описані в рамках етнографії 

заради збереження колективної пам’яті народу, однак у підсумку відсутності 
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поєднання розрізнених поміж різними науками даних, багато елементів 

релігійної обрядової практики українців, в тому числі й ікона, тривалий час були 

поза увагою соціогуманітарної науки. Інтегративний характер сучасних 

українознавчих студій здатний подолати есенціалізм конкретно-наукових 

підходів та відкрити можливість об’єктивного та незаангажованого дослідження 

культуротворчого та етнотворчого потенціалу ікони та її впливу на становлення 

самобутнього українського культурного простору; 

2. Головною методологічною засадою українознавчого дослідження є 

інтегративний принцип, який дає можливість подолати однобічний погляд 

конкретно-наукових розвідок та сформувати цілісну систему знань про Україну 

та українців. Такий підхід зумовлює залучення до предметної сфери 

українознавчого дослідження тих елементів культурної спадщини українського 

народу, які мали засадниче значення для збереження української ідентичності у 

бездержавні періоди. Підкреслено відсутність фундаментальних філософських 

праць, які б розглядали своєрідність українського терену крізь призму ікони, яка, 

будучи невіддільним елементом обрядової практики українців, може 

розглядатися як однин із чинників формування української етнічної 

ідентичності. 

3. Розкрито особливості розуміння дому в традиційній українській 

культурі. Показано, що слово «дім» відзначалося семантичною багатогранністю 

– воно означало і родинну організацію в єдності «мертвих, живих і 

ненарожденних», і оформлений територіальний та духовний простір «свого», і 

комплекс житлових та господарських приміщень, і оберіг. З огляду на це, маємо 

підстави стверджувати, що дім у традиційній українській культурі поставав 

радше певним концептуально визначеним духовним та соціальним простором і 

невід’ємним сенсоутворюючим елементом, зміст якого визначався культом 

предків та концептом вічного коловороту життя. Іншими словами, дім для 

українців – це не стільки приміщення, скільки первинна родова організація та 

все те, що визначає «життєвий світ» родинної спільноти, формуючи при цьому 
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внутрішнє почуття захищеності та впевненості завдяки вірі в силу непідвладних 

часові родинних зв’язків. 

4. Сакральний простір дому, що постав своєрідною «реплікою Всесвіту», 

тлумачився не стільки як відображення світу зовнішнього, природного, як 

своєрідний закон світобудови – гармонія, яка проявляється у вигляді світла, що 

впорядковує «життєвий світ» родини, забезпечуючи тим самим її вічне існування 

в коловороті життя та смерті. В сакральному просторі дому гармонія 

проявлялася завдяки символічному відтворенню трьох синхронно співіснуючих 

світів – живих, мертвих та богів. Їх єдність забезпечується завдяки еманації 

світла, властивості якого несла в собі велика кількість оберегів, спрямованих на 

досягнення спільної мети – вічного життя роду, яке уможливлюється завдяки 

забезпеченню конкретних життєвих потреб людини в теплі, в їжі, в захисті тощо. 

Показово, що у світлі такого світогляду предмети зовнішнього світу так само, як 

і дії людини, не мали власної самоцінності. Їхнє місце визначалося тим 

значенням, яке вони відігравали в реалізації зовнішньої щодо них мети. 

5. Формування надродинних спільнот в премодерній українській культурі 

було тісно пов’язане з процесом християнізації, яка відкрила шлях для 

руйнування традиційного первісного родинно-общинного принципу суспільної 

ідентифікації та сприяла зародженню більш широких порівняно з родиною 

спільнот. Ідентичність останніх визначалася або ж за культурою, або ж за 

географічним розташуванням, або ж за ключовим політичним принципом. 

6. Проаналізовано особливості формування міського та сільського 

культурних просторів та виявлено, що вони функціонували на відмінних 

світоглядних підвалинах: місто, сформоване на тлі свідомо встановлених законів 

було більш відкрите для прийняття нових ідеї та соціальних практик, а відтак 

досить швидко набуло християнізованого вигляду, що візуально проявлялося у 

своєрідності міської забудови. Натомість село, життя якого підпорядковувалося 

природним процесам, виявилося менш чутливим до нових ідей та практик, які 

проникли сюди тільки у підсумку органічного поєднання християнства з давніми 

звичаями та вірування, що сприяло збереженню біполярної міфологічної моделі 
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світу, в межах котрої зберігалося чітке протиставлення на «Своїх» та «Чужих». З 

огляду на це, село виявилося нечутливим до універсалістських принципів, котрі 

зазвичай протиставлялися родовій ідентичності, окремі елементи якої 

проявляються до нашого часу. 

7. Виявлено, що у премодерній середньовічній руській культурі 

тривалий час не існувало єдиного чинника формування надродинних 

колективних спільнот. Так, на відміну від притаманної простонароддю 

біполярної міфологічної моделі світу, привілейовані верстви населення 

ідентифікували себе на основі політичного принципу, без уваги на культурні 

відмінності. Поміж тим, починаючи від ХVІ ст. все частіше проявлялася 

дискримінація українського населення за релігійним принципом, що призвело до 

поступового протиставлення «Ми» – православні і «Вони» – католики та 

зародження почуття етнічної відрубності. У тривалі періоди української 

бездержавності свідомість етнічної відрубності утримувалася завдяки 

релігійному чиннику, який, з огляду на децентралізований характер української 

народної ідентичності, поєднувався з особливостями звичаєвої та обрядової 

практики. 

8. Залучення християнської символіки в родинну обрядову практику 

відбулося, з одного боку, у підсумку поступового знайомства народних мас з 

переосмисленим на народний лад християнським віровченням, а з іншого – під 

впливом тиску церковної адміністрації, й мало непересічний вплив на розвиток 

етнічної свідомості, яка постала закономірним наслідком взаємовпливу народної 

та елітарної культури через єдність обрядової практики, яка конструювала 

єдиний культурний простір, або український терен. 

9. Розкрито роль і значення ікони в процесі формування українського 

терену та показано, що українська ікона є самобутнім культурним феноменом, 

який у порівнянні з образами інших православних церков, характеризується 

гуманістичним спрямуванням, що проявляється у набутті святими зовнішніх рис 

реальних представників українського народу. Українська ікона стала 

закономірним результатом національного виміру православних церков, у 
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підсумку чого змогла візуально зафіксувати та транслювати особливості 

історичного та соціокультурного розвитку народу, а також його уявлення та 

цінності, родинний уклад життя та особливості господарської діяльності, 

своєрідність житла та одягу, рівень розвитку та залучення до християнської 

культури в цілому. Водночас, вона успадковувала універсалістський характер 

православ’я, який сприяв формуванню надродинної колективної ідентичності у 

результаті трансформації домашньої ікони в громадську святиню, навколо 

вшанування якої об’єднувалося суспільство. 

10. Показано, що писані професійними іконописцями, ремісниками та 

народними малярами ікони, які використовуються в домашній (родинній) 

обрядовій практиці та характеризуються високим рівнем світоглядного 

синкретизму внаслідок поєднання ключових ідей християнського світогляду з 

традиційними народними уявленнями та практиками, є всі підстави позначати 

терміном «домашня ікона».  

11. Висвітлено функції домашньої ікони – світоглядну, аксіологічну, 

праксеологічну, сакралізуючу, дидактичну та декоративну, на тлі яких виявлено, 

що домашня ікона стає результатом органічного розвитку світогляду та 

побутового життя українського народу. На цьому тлі показано обмеженість 

змісту «хатня ікона» та доведено правомірність терміна «домашня ікона». 

Уточнення терміна зумовлене історичними, соціокультурними, змістовими та 

функціональними її особливостями в житті людини. Домашня ікона 

розглядалася українцями як своєрідний оберіг життя людини та родини.  

12. Доведено, що домашня ікона – це синкретичний феномен 

матеріальної та духовної культури українського народу, який відображає 

особливості онтологічних поглядів українців, зокрема, притаманну їм інтенцію 

на реалізацію благополуччя в земному житті, а також виступає засобом 

конструювання колективної ідентичності. Підкреслено, що домашня ікона може 

бути різновидом і православної ікони, і української православної ікони, які 

трансформуються у домашні завдяки входженню в сакральний простір та 

обрядову практику українського народу. Виявлено, що українську домашню 
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ікону не варто ототожнювати з українською (церковною) іконою, художня 

своєрідність котрої сформувалася у підсумку органічного поєднання 

східнохристиянської релігійної традиції, західноєвропейської художньої традиції 

та місцевих вірувань, оскільки українська домашня ікона була орієнтована на 

соціальні практики та добробут в земному житті, а святі, зображені на ній, 

тлумачилися як реальні, а не трансцендентні сутності.  

13. Шанування домашніх ікон у середовищі українського народу 

постало не тільки важливим етапом еволюції віри, але й відображало найвищі 

цінності «життєвого світу» українського народу на різних етапах його 

становлення. Зокрема, домінування культу домашніх ікон у приватному та 

громадському житті стає підвалиною формування виразного протиставлення 

«свій – чужий», що актуалізується насамперед крізь призму родинних зв’язків, 

виявляючи тим самим домінуюче аксіологічне значення в житті українського 

народу приватних інтересів, культу родинного життя та спадкового 

професіоналізму. Реформи церковної адміністрації, спрямовані на подолання 

пережитків двовір’я та культу домашніх ікон, стають важливим чинником 

розвитку громадської свідомості, сприяючи формуванню свідомості 

надродинного, етнічного «Ми». 

14. Підкреслено, що термін «домашня ікона» змістово відмінний від 

терміна «народна ікона», позаяк останні писалися ремісниками та народними 

іконописцями відповідно до своєрідності їхнього бачення та народного 

сприйняття постатей чи подій церковної історії. Унаслідок цього народні ікони 

поєднували в собі окремі ідеї фольклору з переосмисленими на народний лад 

ідеями та догматами християнського віровчення. Народні ікони вирізняються 

рівнем майстерності іконописця та мають виразні етнографічні особливості. У 

традиційній культурі народні ікони вважалися неканонічними, а їх використання 

в обрядовій практиці заборонялося, попри те, що велика кількість сільських 

церков були розписані народними малярами. Сьогодні народні ікони і 

неканонічні образи широко використовуються в церковній та домашній 

обрядовій практиках. У свою чергу зміст домашньої ікони визначається не так 
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своєрідністю її написання, як функціональним призначенням – використання в 

домашній обрядовій практиці. 

15. Вплив особливостей побутового життя українського народу на 

домашню ікону зумовлює неправомірність її однозначного ототожнення ані з 

народним іконописом, ані з професійним іконописом. На цьому тлі 

обґрунтовується думка, що домашня ікона постає як поліваріативний феномен 

української матеріальної та духовної культури. Цей феномен виникає як 

результат органічного розвитку, з одного боку, українського професійного та 

народного іконопису, а з іншого – релігійного світогляду українського народу. 

16. Введення в науковий обіг терміна «українська народна домашня 

ікона» стало закономірним результатом використання методу типологізації, який 

дав можливість виявити художні особливості українських домашніх ікон, що 

писали професійні іконописці та народні майстри-самоуки. Останні писали 

образи відповідно до своєрідності власного бачення чи народного сприйняття 

постатей та подій церковної історії. Унаслідок цього народні ікони поєднували в 

собі окремі ідеї фольклору з переосмисленими на народний лад ідеями та 

догматами християнського віровчення. Народні ікони вирізняються рівнем 

майстерності іконописця та мають виразні етнографічні особливості, а в момент, 

коли залучаються до родинної обрядової практики, перетворюються на 

українські народні домашні ікони. Останні, за умови використання методу 

пережитків Е. Тайлора, стають невичерпним джерелом вивчення українського 

традиційного світогляду. 

17. Підкреслено докорінну відмінність наративу домашніх ікон, писаних 

професійними іконописцями та народними майстрами. На цьому тлі 

сформульовано думку, що народна домашня ікона, постаючи результатом 

народної уяви, здатна акумулювати в собі історичний досвід, культурну й 

побутову своєрідність, а також особливості релігійної культури спільноти, на яку 

вона розрахована. Відтак вона може розглядатися і як один із елементів вияву 

етнографічної своєрідності спільноти, і як один із чинників, що сприяв її 

формуванню. 
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18. Необхідність перегляду наявної в сучасному дискурсі тенденційної 

оцінки народного іконопису в цілому та домашньої ікони зокрема зумовила 

вивчення не тільки світоглядної, але й стилістичної своєрідності домашньої 

ікони. З цією метою було висвітлено змістову своєрідність примітивізму як 

певного тематичного та світоглядно-методологічного комплексу, що визначав 

особливості розвитку мистецтва від античності до наших днів; показано також, 

що його ідеологеми проявлялися і в художніх творах, часто не змінюючи їхніх 

стильових характеристик. Поряд зі світським мистецтвом примітивізм досить 

повно проявився в іконописі, який від початку свого виникнення був 

орієнтований на відображення та нагадування про християнський золотий вік – 

Царство Боже. Поряд зі вказаним виявлено, що термін «примітив» у випадку, 

коли він використовується стосовно мистецтва, досить неоднозначний. З одного 

боку, його вживають, коли йдеться про первісні, синкретичні культури, які ще не 

мають поділу на елітарну й народну. З іншого, ним позначають усю сферу 

непрофесійного народного мистецтва. Сформована в період Просвітництва 

інтенція на звеличення розуму та відповідних йому мистецьких канонів 

зумовила зневажливе ставлення до всього, що позначалося терміном 

«primitivus». 

19. Дистанціюючись від оціночних характеристик і користуючись 

виключно етимологічним значенням латинського слова «primitivus», є всі 

підстави розглядати домашню народну ікону як примітив, По-перше, домашня 

народна ікона, сформувавшись унаслідок світоглядно-релігійних трансформацій, 

увібрала й художньо відобразила в собі збережені в межах фольклору архаїчні 

форми ранньої української культури. По-друге, домашня народна ікона є 

різновидом іконопису в цілому, а тому розвивалася як його невід’ємна частина, 

несучи як ідеї українського фольклору, так і ті ідеї, що були сформовані в межах 

християнського віровчення. По-третє, немає підстав говорити про наявність в 

українському іконописі «імітаційних» народних ікон, оскільки це образи, які 

світоглядно залишалися примітивами, а їхня художня своєрідність залежала від 

майстерності митця. Поміж тим, підкреслено необхідність заміни пануючого у 
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вітчизняній науці терміну «примітив» на термін «наїв», оскільки це сприятиме 

усуненню наявних упереджень щодо змістової та художньої вартості наївних 

ікон. 

20. Показано, що пропонований О. Найденом, термін «імітаційна ікона», 

варто використовувати для позначення ікон, що писалися в міських ремісничих 

осередках, які вистали трансляторами серединної культури, яка, з одного боку, 

відповідає зовнішнім характеристикам професійного мистецтва, а з іншого – 

здатна задовольнити запити широких народних мас завдяки збереженню 

окремих елементів фольклорності. Розвиваючись на межі фольклорного та 

професійного мистецтва, серединна культура, мала здатність перетворювати в 

собі елементи професійної й народної культури, визначаючи тим самим єдине 

простір культурного розвитку спільноти. 

21. Доцільність наукового використання терміна «домашній іконостас» 

зумовлена своєрідністю українського народного іконопису, який постав 

синкретичним духовним утворенням, котре характеризувалося не так 

майстерністю іконописця, як впливом народних уявлень, у підсумку чого ікона 

тематизувала образ дому, що проявлявся в образі домашнього іконостасу, який 

мав дидактичну функцію, відображаючи зазвичай своєрідність простору «Свого» 

– родина, громада, православна спільнота. 

22. Розкрито змістовну своєрідність терміна «подорожня ікона», яка 

експлікується як різновид домашніх ікон, що використовувалася поза простором 

дому з метою сакралізації зовнішнього щодо дому простору. Ця ідея 

вибудовувалася на тлі церковного вчення про благодать святих, що перебуває не 

тільки в первообразі, а й у зображенні (образі), тим самим освячуючи 

навколишнє середовище та нагадуючи людині про Божественну участь у її 

справах. Широке використання подорожніх ікон сприяло розширенню простору 

«Свого» за межі дому, який почав асоціюватися не тільки з територією, а й 

культурною своєрідністю, що сприяло формуванню української ідентичності. 

23. Обґрунтовано необхідність чіткого розрізнення подорожньої та 

придорожньої ікони. Остання хоча й спрямована на сакралізацію навколишнього 
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простору й може розглядатися як засіб розширення простору дому, все ж 

вважається загальнохристиянським символом і використовується у випадках 

відсутності подорожнього образу або ж для підсилення його сакрального 

значення. 

24. Виявлено домінування культу Богородиці в українській домодерній 

культурі та показано, що панування цього образу було зумовлено не тільки 

своєрідністю православного віровчення, а й ментальними особливостями 

українського народу. Вирішальне значення сільського господарства сприяло 

утвердженню культу родючості, який символічно пов'язувався з образом землі та 

жінки. З найдавніших часів жінка символізувала земний початок та опікувалася 

земними справами – відтворенням роду, захистом домашнього вогнища, а відтак 

і добробутом родини. Домінування богородичного циклу ікон в родинній 

обрядовій практиці мало амбівалентний вплив на становлення української 

ідентичності, оскільки в середовищі простонароддя він актуалізувався крізь 

призму родинних зв’язків, що сприяло утвердженню протиставлення між 

«Своїми» і «Чужими», тим самим виявляючи домінуюче аксіологічне значення в 

житті українського народу приватних інтересів, культу родинного життя та 

спадкового професіоналізму. Поміж тим, у підсумку ряду церковних реформ, 

Богородиця починає позиціонуватися як заступниця православної церкви та 

православного люду, що формує підвалини для утвердження надродинного 

культурного простору. 

25. Тривале домінування архетипного образу жінки-матері в український 

культурі мало амбівалентне значення в житті народу. З одного боку, архетип 

матері, який виявлявся у культі невідомої на ім’я «великої богині», або Макоші 

(Мокоші), або Богородиці та й звичайної жінки, мав конструктивне значення – 

він формував почуття захищеності як в окремої людини, так і народу в цілому. 

Саме воно давало надію на краще майбутнє. Мабуть, саме тому український 

народ зумів двічі пережити розриви «національної екзистенції» (І. Лисяк-

Рудницький) та витворити із себе еліту, яка взяла на себе роль провідника й 

заступника народу. З іншого боку, цей архетип сприяв формуванню 
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екзекутивності українського народу, що виявлялася в мистецтві через 

імітаторство, наслідування, в соціальному і громадському житті – через 

обслуговувальну, виконавську діяльність, зосередження на поточних інтересах, 

пасивну мовчазність та бездієвість, сподівання на материнський захист, який має 

прийти ззовні. Все це визначало та й сьогодні значною мірою визначає долю 

українців.  

26. Світоглядні та художні особливості українських домашніх ікон 

різних етнографічних регіонів віддзеркалювали колізії національного та 

соціального розвитку певного регіону, світоглядні орієнтації та спосіб мислення 

місцевого населення, водночас демонструючи рівень його залучення до 

християнської культури. Істотного значення в процесі формування регіональної 

своєрідності домашніх ікон відігравав вплив духовної митрополії, який 

корегувала державна політика щодо українського населення. Домашні ікони, 

написані народними майстрами, поставали результатом народного світобачення, 

а відтак акумулювали в собі історичний досвід, культурну й побутову 

своєрідність, а також особливості релігійної культури спільноти, на яку вона 

розрахована, з огляду на що, є всі підстави розглядати їх як один із елементів 

вияву етнографічної своєрідності спільноти і як один із чинників, що сприяв її 

формуванню. 

27. З’ясовано роль та значення домашньої ікони в процесі українського 

етно- та націєтворення та показано, що поступове залучення християнської 

символіки й передусім домашніх ікон до обрядової практики українців у єдності 

із вшануванням місцевих чудотворних ікон мало амбівалентий вплив на 

розвиток української етнічної своєрідності. З одного боку, чітко виражені 

рецепції міфологічного мислення зберігали притаманну міфологічній свідомості 

біполярну модель світу з притаманним їй протиставленням «Своїх» і «Чужих», а 

з іншого – універсалістські інтенції християнського віровчення відкривали 

потенційну можливість для розширення простору «Свого», який став підґрунтям 

формування ментальної своєрідності та етнокультурної відрубності українців. 

Двоєвірний характер української релігійності мав амбівалентне значення в 
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процесі українського націєтворення: з одного боку, він забезпечив історичну 

тяглість українського культурного простору, а з іншого – руйнував підвалини 

української державності через непокору авторитетам. 

28. Головною причиною масштабної антирелігійної політики радянської 

влади у 20–30-ті рр. ХХ ст. була невідповідність української традиційної 

культури ключовим положенням комуністичної ідеології та стратегічним цілям 

радянської влади, у підсумку чого, у ряді українських регіонів була знищено 

соціальне тло української культури, що призвело до зміни національного 

характеру українців, яка частково була знівельована у підсумку трудової міграції 

та планомірної політики на утвердження нового сакрального простору, який 

вибудовувався на тлі секуляризованих радянських цінностей та спільної 

обрядової практики, що в сукупності формувало почуття психологічної єдності 

завдяки спільно пережитій історії (особливе значення мала перемога в 

радянсько-німецькій війні), спільній території та культу спільних «святих» – 

вождів народу. 

29. Зовнішня лояльність українського населення до радянської ідеології 

та її цінностей, які проявилися після Другої світової війни, тісно співвідносилася 

із збереженням окремих елементів традиційних східнохристиянських і народних 

сакральних практик. Таємне провадження їх зумовлювало внутрішню напругу та 

роздвоєння свідомості. Водночас саме цей світоглядний дисонанс викликав 

утвердження спільних елементів у новоствореній секуляризованій радянській 

обрядовій практиці з традиціями, звичаями та обрядами українського народу. Ця 

обставина сприяла їхньому швидкому відродженню після здобуття Україною 

незалежності. 

30. Попри історичні колізії розвитку української домашньої ікони, вона 

залишалася і залишається єдиним і цілісним культурним феноменом, який 

завдяки своєму синкретизму увібрав у себе своєрідність українського світогляду, 

традицій, звичаїв та обрядової практики українського народу в процесі їхнього 

історичного розвитку та світоглядних трансформацій.  
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