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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Швидкоплинність земного життя, 

невідворотність смерті, подальша доля душі хвилювали український соціум у 
XV–XVIII ст. Про це свідчать страшносудні ікони в багатьох храмах, 
поширеність есхатологічних мотивів у писемних джерелах, заупокійні 
пожертви на Церкву. 

Цим зумовлена особлива актуальність дослідження українського 
страшносудного іконопису. Ікона – сакральна, мистецька й історична пам’ятка, 
важливе джерело вивчення світогляду. Іконографія Страшного Суду з 
функцією соціального дисциплінування може демонструвати зразки поведінки. 
На іконах зафіксовано найактуальніші есхатологічні уявлення, важливі аспекти 
соціальних відносин і їхня еволюція. Іконописці досить швидко реагували на 
зміни в навколишній дійсності. Ікони були своєрідною книгою для 
неписьменних. Тож вивчення українського страшносудного іконопису 
наближає до розуміння «маленької» пересічної людини й історичної свідомості 
«мовчазної більшості». 

Обрана тема дає змогу системно застосувати в межах однієї роботи різні 
підходи до вивчення української страшносудної іконографії з використанням 
інструментарію історії світогляду, соціальної й візуальної історії1. Це дасть 
змогу розкрити й сфокусувати надзвичайно важливі аспекти історії, зокрема 
панівні аксіологічні уявлення, економічні, політичні, правові, релігійні погляди 
українського соціуму XV–XVIII ст., без дослідження яких знання про нього не 
будуть повними. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах програми науково-дослідницьких робіт «Людина 
українського середньовіччя та ранньомодерної доби», затвердженої вченою 
радою історичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 16БФ046-01). 

Мета дослідження: реконструювати відображені в іконографії 
Страшного Суду світоглядні уявлення українського суспільства про 
есхатологію й посутні проблеми та поведінкові моделі життя соціуму XV–
XVIII ст. 

Ця мета визначає такі завдання: 
– проаналізувати сучасний стан наукової розробки теми, з’ясувати 

специфіку й інформативні можливості джерельної бази; 
– виявити особливості уявлень про смерть і митарства, зафіксованих у 

православній та унійній іконографії Страшного Суду; 
– визначити характерні риси символів раю й пекла в контексті 

кореспондування з писемними джерелами, з’ясувати особливості й семіотику 
образу «милостивого блудника»; 

– простежити взаємозв’язок державної судової системи з уявленнями про 
Суд Небесний; 
                                                

1 Колесник І. Українська історіографія: концептуальна історія. К., 2013. С. 7. 
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– виявити й проаналізувати віддзеркалене в іконографічних сюжетах 
ставлення творців/споглядачів із регіонів походження ікон до різних соціальних 
груп української людності та інших народів; 

– дослідити побутове повсякдення соціуму: заборонене дозвілля, 
еволюцію і функції одягу як соціального, етнокультурного, конфесійного 
маркерів; 

– ідентифікувати соціально «осуджені» типи професій і ремесел та 
причини засудження окремих ремісників. 

Об’єкт дослідження – українська іконографія Страшного Суду XV–
XVIII cт. 

Предмет дослідження – світоглядні орієнтири українського соціуму 
крізь призму страшносудної іконографії XV–XVIII cт. 

Хронологічні межі – XV–XVIII cт. – обумовлені специфікою джерельної 
бази. Нижня межа визначається датуванням найдавніших збережених 
страшносудних ікон. Верхня пов’язана з початком модерного етапу в іконописі 
з ХІХ ст., що потребує окремого дослідження, й занепадом самої традиції 
писання ікон Страшного Суду. 

Територіальні межі обумовлені географією походження досліджуваних 
ікон та історичним етнічним кордоном українців – Київ, Волинська, Івано-
Франківська, Львівська, Закарпатська й Чернівецька обл. і суміжні території 
Польщі (Підкарпатське воєводство) й Словаччини (Пряшівський край). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в таких положеннях. 
Уперше: 
– комплексно проаналізовано багатогранний історико-джерельний 

потенціал української іконографії Страшного Суду ХV–XVIII cт.; 
– на підставі вивчення оригінальних зображальних джерел зроблено 

спробу виявити еволюцію, особливості й відмінності ключових образів і 
сюжетів, а через їх призму – специфіку світоглядних уявлень і соціальних 
реалій; 

– проаналізовано належність ікон Страшного Суду православній чи 
унійній конфесії; 

– розкрито символіку деталей у зображенні певних іконографічних 
сюжетів і фігур; 

– розглянуто у взаємозв’язку уявлення про Страшний Суд та норми 
світського судочинства на українських матеріалах. 

Уточнено: 
– історіографічні оцінки інформаційного потенціалу української 

іконографії Страшного Суду ХV–ХVІІІ ст. щодо реконструкції ідеального й 
реального світів соціуму означеної доби. 

Набули подальшого розвитку: 
– наукові знання про український іконопис Страшного Суду як цінне 

джерело до вивчення низки аспектів релігійної ментальності й соціальної 
історії; 
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– параметри зв’язку страшносудних зображень із писемними джерелами 
та реаліями життя; 

– уявлення про значущість есхатологічних очікувань для соціуму ХV–
ХVІІІ ст.; 

– знання про символічне значення різноманітних сюжетів страшносудних 
ікон. 

Методологічними засадами роботи є загальнонаукові принципи 
об’єктивності та системності, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 
систематизації, класифікації, періодизації, узагальнення і спеціально історичні 
(наративний; історико-: типологічний, проблемний, хронологічний, 
синхронний, системний, порівняльний, генетичний; ретроспективний) методи. 
Залучено іконологічний, іконографічний, інтерпретаційний підходи; частково – 
палеографічні, текстологічні методи, термінологічний, семантичний і 
структурний аналіз, герменевтику, статистику, контент-аналіз, бібліографічну й 
архівну евристику. Важливими є методологічні здобутки школи «Анналів». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у поглибленні 
наукових знань з історії українського соціуму XV–XVIII cт. та його 
ментальності. Зміст і висновки дисертації можуть бути корисні при підготовці 
навчальних курсів та посібників, праць з історії України, українського 
іконопису; ментальної, візуальної й соціальної історії (зокрема історії 
повсякдення), історії культури, символів, світогляду; джерелознавства; 
посібників для екскурсоводів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 
було оприлюднено на 5 наукових конференціях: ХІV, XVІІ, ХVIII Міжнародна 
науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих науковців 
«Шевченківська весна», (Київ, 2016, 2019, 2020); Наукові дослідження, 
відкриття та розвиток технологій в сучасній науці (Рівне, 2019 р.);	Міжнародна 
науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідності впливу 
сучасних наук на розвиток сучасної цивілізації» (Львів, 2020). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць у 
провідних вітчизняних фахових виданнях (з них 5 – в Index Copernicus) і 5 тез 
доповідей на наукових конференціях. 

Структура роботи обумовлена її об’єктом, предметом, метою і 
завданнями. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів (12 підрозділів), 
висновків, списку використаних джерел і літератури (31 сторінка, 371 позиція), 
6 додатків. Загальний обсяг дисертації – 290 с., з них основного тексту – 200 с. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, 

мету, завдання, хронологічні, територіальні межі, методологічну основу, 
наукову новизну й практичне значення, апробацію результатів дослідження. 
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У першому розділі «Історіографічна візія проблеми, джерельна база 
та методологічна основа дослідження» охарактеризовано стан дослідження 
проблеми, джерельну базу, теоретично-методологічні основи роботи. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки теми» з’ясовано рівень 
дослідженості проблеми. Науковий доробок поділено на науково-тематичні 
групи. 

Вивчати іконографію Страшного Суду (ІІ пол. XIX ст.) в історичному 
ключі почав М. Покровський (виявив візантійські витоки сюжету, відповідність 
зображень есхатологічним писемним джерелам, віддзеркалення соціальних 
реалій у пекельних сценах; вивчив семантику образів)2, але він не мав змоги 
опрацювати всі іконографічні джерела. В історичних студіях періоду з кін. 
1960-х рр., встановлено зв’язок новацій у сюжеті ікон Страшного Суду з 
падінням Візантії, виявлено шляхи адаптації іконописців до місцевої ситуації, 
основні витоки композиції3. З поч. ХХІ ст. відкрилися можливості переглянути 
попередні висновки про дати популяризації сюжету й появи змія митарств і 
всього сюжету Страшного Суду; визначено митарства як виключно 
християнські4; вивчено семіотику образів грішників, демонів, смерті, 
самобутність останньої на західноукраїнських іконах5. Окрему увагу привертав 
сюжет із народами, що йдуть на Суд, але думки про це суттєво розходяться6. 
Л. Бережна із залученням писемних джерел проаналізувала образи митарств, 
грішників, милостивого блудника, смерті, уявлення про смерть7; дослідила, як 
на ікони додавалися нові елементи8. Увагу на розвиток сюжету звернула 
І. Тоцька, однак лише в монументальному живописі9. К. Диса обґрунтувала 
появу на українських іконах Страшного Суду відьом і ремісників, комічність 
більшості лихих образів10. І.-П. Химка на базі історико-художнього підходу11 
першим дослідив географію й регіональні особливості відповідних карпатських 
ікон, визнав їх самобутність і дидактичність; зазначив, що їх писали для селян. 

                                                
2 Покровский Н. В. Страшный Суд в памятниках византийского и русского искусства // Труды VI 

Археологического съезда в Одессе (1884 г.). Т. III. Одесса, 1887. С. 285–381. 
3 Grabar A. La représentation des 'peuples' dans les images du Jugement Dernier en Europe Orientale // 

Byzantion 50:187. 1980. P. 186–197; Kłosińska, J. 1973. Ikony. Muzeum Narodowe w Krakowie: кatalog zbiorów. 
Kraków. T. 1. 

4 Алексеев А. И. Под знаком конца времен: Очерки рус. религиозности конца XIV – нач. XVI вв. СПб., 
2002. 

5 Антонов Д., Майзульс М. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа. М., 
2011. 

6 Бережна Л. Як намалювати ворога? «Свої» і «чужі» в ранньомодерній українській іконографії // 
Theatrum humanae vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. К., 2012. С. 472–488; Доронин А. Русь и народы 
Страшного суда: иконографические коннотации. Комплексный подход в изучении Древней Руси. Сборник 
материалов X Международной научной конференции. Приложение к Журналу «Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики». М., 2019. С. 77–78. 

7 Бережная Л. А. «Одесную» и «ошуюю». Русские и русинские православные иконы «Страшного суда» 
на рубеже эпох // Человек между царством и империей. Сб. мат-лов междунар. конф. М., 2003. С. 454–485. 

8 Berezhnaya L. Sub Specie Mortis: Ruthenian and Russian Last Judgement Icons Compared // European 
Review of History. Vol. 11. № 1. 2004. P. 5–32. 

9 Тоцька І. Ф. «Страшний суд» в монументальному живописі Київської Русі // Могилянські читання. К., 
2005. С. 541–542, 552. 

10 Диса К. Історія з відьмами: Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVI–XVII 
століття. К., 2008. с. 89, 211, 229. 

11 Berezhnaya L., Himka J.-P. The World to Come. Ukrainian Images of The Last Judgment. Cambridge, 2014. 
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Важливим для І.-П. Химки є питання авторства ікон12. Значущим для даного 
дослідження є деякі сучасні праці щодо страшносудного іконопису польських, 
словенських, румунських істориків, де розглянуто окремі образи, сюжети й 
сцени13. 

У мистецтвознавчому ключі страшносудний сюжет першим у серед. 
ХІХ ст. науково дослідив Ф. Буслаєв (висновок про візантійську основу 
композиції)14. І. Свєнціцький15 визначив витоки українських страшносудних 
ікон, мету сюжету, спільну основу всіх його фрагментів. 

В УРСР під контролем радянської влади про ікони писали виключно в 
контексті історії мистецтва СРСР. 1967 р. В. Свєнціцька вперше порушила 
питання стилістики й атрибуції окремих ікон XV–XVI ст.16. П. Жолтовський 
підкреслив значущість сцени Страшного Суду у феодальному суспільстві, 
виявив національні ідеї в українському релігійному живописі XVII–XVIII ст., 
зазначив типове розміщення ікон у храмах, описав грішників, наголошуючи на 
їхній соціально-побутовій суті та відкидаючи сакральне значення17. А. 
Жаборюк розглядав українське мистецтво як складову російського; 
популярність сюжету Страшного Суду пояснював історично-соціальними 
обставинами й есхатологічними очікуваннями, головну його функцію вбачав у 
тлумаченні потойбічного буття18. З межі 1990-х рр. відновлювався інтерес до 
ікон. В. Цодікович простежив історико-культурний контекст сюжетів митарств, 
визначив вплив на страшносудну іконографію релігійної боротьби XІV–
XV ст.19 Підходи вченого до аналізу російської іконографії можна успішно 
застосовувати щодо української. Важливий внесок В. Цодіковича – комплексне 
дослідження витоків сюжету, зіставлення іконографії з писемними джерелами 

                                                
12 Химка І. Ікона Страшного Суду в Музеї релігії у Львові: Проблеми географічного походження і 

датування // Szczelina światła. Ruskie malarstwo ikonowe. Kraków, 2009. S. 201–214; Himka J.-P. Last Judgment 
Iconography in the Carpathians. Toronto – Buffalo – London, 2009; Himka J.-P. On the Left Hand of God: «Peoples» 
in Ukrainian Icons of the Last Judgment // States, Societies, Cultures. East and West. Essays in Honor of Jaroslaw 
Pelenski. New York : Ross Publishing Inc, 2004. P. 317–349; Himka J.-P. The Last Judgment Icon of Mshanets // 
Journal of Ukrainian Studies. Vol. 33–34. 2008–2009. P. 219–226. 

13 Betea R. «The Death of Sinners is Evil». The Personifications of Death in the Iconography of the Last 
Judgement in Maramureş (17th – 19th Centuries). Transylvanian Review. Vol. XX, supplement no. 2:1. 2011. P. 307–
321; Betea R. The Trial of the Soul. Post-Byzantine Visual Representations of the Tollbooths in the Romanian 
Churches of Maramureş. Kunsttexte. № 4. 2011. URL: https://tinyurl.com/thpmqhmBartol, N. 2014; Kocój E. The 
Damned of the Last Judgment or what the Romanians Paint in the Orthodox Icons – Historical and Contemporary 
Cultural Contexts. Journal for the Study of Religions and Ideologies. Vol. 12. Issue 35 (Summer). 2013. P. 86–108. 

14 Буслаев Ф. И. Изображение страшного суда по русскому подлиннику XVII века. Современник. № 10. 
1857. URL: https://tinyurl.com/szeswy5;  Буслаев Ф. И. Изображение Страшного Суда по русским подлинникам 
// Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб. Т. 2. 1861. С. 133–154. 

15 Свєнціцький І. Галицько-руське церковне малярство XV–XVI ст. (Матеріяли й замітки) // Записки 
НТШ. Т. 121. 1914. С. 63–116; Свєнціцький І. Ікони Галицької України ХV–XVI віків. Львів, 1929; Свєнціцький 
І. Іконопис Галицької України ХV–ХХ століть. Львів, 1928; Свєнціцький І. 1928. Іконопись Галицької України 
ХV–ХVI віків. Жовква. 

16 Свєнціцька В. Живопис XIV–XVI століть // Історія українського мистецтва: в 6 т. Т. 2. К., 1967. С. 
208–336. 

17 Жолтовський П. Монументальний живопис на Україні XVII–XVIII ст. К., 1988; Жолтовський П. 
Український живопис XVII–XVIII ст. К., 1978; Жолтовський П. Художнє життя на Україні XIV–XVIII ст. К., 
1973. 

18 Жаборюк А. Український живопис доби середньовіччя. Київ – Одеса, 1978. 
19 Цодикович В. К. Семантика иконографии Страшного Суда в русском искусстве XV–XVI вв. 

Ульяновск, 1995. 
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тощо. Л. Міляєва головну увагу приділила стилістиці ікон20. О. Сидор склав 
реєстр ікон з НМЛ, проаналізував образ із Вільшаниці21. Д. Степовик з’ясував 
особливості розвитку іконопису України, тісно пов’язаного з народним 
живописом22. 

Серед релігієзнавчих праць вирізняється розвідка Е. Морган 1987 р., де 
розглянуто східнохристиянську іконографію крізь призму її впливу на 
західнохристиянську23. Б. Кнорре проаналізував страшносудну ікону XVII ст., 
ймовірно, з Ярославля24. В контексті нашої теми важливі спільні для цих праць 
аналіз походження сюжету зважування душі та систематизація основних 
сюжетів і сцен раю й пекла25, що дає змогу порівняти українські пам’ятки з 
наведеними в зазначених роботах. Увагу привертали зображення митарства на 
іконах26, основні сцени й персонажі стінописів та ікон від раннього 
християнства до кін. XVIІІ ст., мотиви майстрів27. 

Отже, дослідники з мистецтвознавчою, історичною і богословською чи 
релігієзнавчою освітою обґрунтували самобутність українських страшносудних 
ікон, висвітлили окремі історичні, соціально-політичні, світоглядні аспекти. 
Але весь комплекс збережених українських ікон Страшного Суду ХV–XVIII 
cт., специфіка та еволюція образів і сюжетів, а через їх призму – уявлення та 
реалії вказаного періоду – не було досліджено. 

У підрозділі 1.2. «Характеристика джерельної бази дослідження: 
основні та допоміжні джерела» визначено особливості інформаційного 
потенціалу джерел окресленого періоду для розкриття теми. 

Для отримання коректних висновків залучено широке коло історичних 
джерел. Насамперед – це 69 збережених ікон Страшного Суду ХV–XVІІІ ст. 
Ікона Страшного Суду – складний багатосюжетний і різноплановий твір, де 
тісно переплетені богословська думка й соціальна дійсність. Для максимальної 
достовірності й повноти інформація, яку містять ікони, осмислюється в різних 
контекстах. Ще одна група зображальних джерел – страшносудні ікони з 
новгородської, румунської, італійської традицій, портрети української й 
польської шляхти, міщан, духовенства, з ХVІІ ст. – і козацької старшини; 
книжкова мініатюра. Використано й широке коло писемних пам’яток: 
наративних (Святе Письмо, богослужбові тексти, перекладна література, 

                                                
20 Міляєва Л., Гелитович М., текст і упоряд. Українська ікона ХІ–ХVІІІ століть: держ. зібр. України: 

[альбом]. К., 2007. 
21 Сидор O. Ікона Страшного Суду з Вільшаниці // Літопис Національного музею у Львові. № 2 (7). 

2001. C. 84–85; Сидор О. Реєстр ікон Страшного Суду в колекції НМЛ // Літопис Національного музею у Львові 
імені Андрея Шептицького. № 2 (7). 2001. С. 90–96. 

22 Степовик Д. Іконологія й іконографія. Івано-Франківськ, 2003; Степовик, Д. Історія української ікони 
X–XX століть. К., 1996; Степовик Д. Історія української ікони X–XX століть. К., 2004; Степовик Д. Мистецтво 
ікони: Рим, Візантія, Україна. К., 2008; Степовик Д. Українська ікона: Іконотворчий досвід діаспори. К., 2003. 

23 Morgan A. The Last Judgment in Christian Iconography, 1987/2019. URL: https://tinyurl.com/y8y9z7z3 
24 Knorre B. K. Icon of the Last Judgment: A Detailed Analysis. Clinton, 2013. 
25 Knorre B. K. Icon of the Last Judgment…; Morgan A. The Last Judgment… 
26 Иванова Т. Митарствата на душата в иконографията на Страшния съд. Проблеми на изкуството. Брой 

4. 2013. С. 25–35. 
27 Погребняк Н. Иконография Страшного суда. Московские Епархиальные Ведомости. № 1–2. 2008. 

URL: https://tinyurl.com/y8v9quk4; Погребняк Н. Иконография Страшного Суда. Московские Епархиальные 
Ведомости. № 1–2. 2011. URL: https://tinyurl.com/ya3ooxr8 
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апокрифи, житія святих, проповіді, повідомлення мандрівників) і актових 
(судові документи, тестаменти, реєстри майна). 

Отже, джерельна база достатньо репрезентативна для досягнення мети 
дослідження. 

У підрозділі 1.3. «Методологічні орієнтири дослідження» окреслено, за 
допомогою яких принципів і загальнонаукових, спеціально історичних та 
залучених з інших наук методів проводиться дослідження. Підкреслено, що 
цілісність розкриття теми й вибір відповідних методів разом з 
основоположними принципами історизму та об’єктивності може забезпечити 
історико-антропологічна стратегія. 

 
Другий розділ «Cеміотика страшносудних образів та есхатологічні 

уявлення українського суспільства крізь призму ікон Страшного Суду 
XV–XVIII ст.» присвячено декодуванню змісту провідних образів загального 
Страшного Суду й завершення життя конкретної людини, наявних у 
досліджуваних іконах. 

У підрозділі 2.1. «Уявлення про смерть» встановлено, що смерть 
сприймали неоднозначно: або за богословськими постулатами, або в образах 
скелета-мерця, бісоподібної істоти, чоловіка, жінки. Помітне уявлення про 
смерть як наслідок гріха. Загалом цей образ на страшносудних іконах 
контекстуальний основним концепціям писемних творів: страх смерті й пам’ять 
про неї. Усі персоніфіковані зображення смерті – складові сюжету «Смерть 
праведника й смерть грішника», де на українських іконах грішник є багатієм. 
Посилена соціальна диференціація кін. XVІ – поч. XVІІ ст., без спроб багатих 
допомогти бідним, примушувала впроваджувати такі образи на страшносудну 
ікону. В широкому розумінні, багатій міг творити милостиню і проявляти 
милість, але так не робив. З ІІ пол. XVII cт. смерть усе частіше зображували як 
окремий персонаж (особливо на унійних іконах), тобто не асоціювали тільки з 
грішниками. 

У підрозділі 2.2. «Сюжет з митарствами. Семіотика образів змія і веж» 
встановлено, що іконопис Страшного Суду засвідчує уявлення про митарства 
як посмертний «екзамен» душі й своєрідно вказує на поступову еволюцію 
ставлення до цього в суспільстві. Змій гріха не завжди є змієм митарств, він не 
очищує душу, з огляду на кільця з написами смертних гріхів. Поступова дорога 
вгору з бісівськими заставами найповніше ілюструє уявлення про посмертну 
мандрівку душі з перепонами від смертного одра до Престолу Спасителя. Рух 
угору–вниз дає змогу чітко ідентифікувати сюжет як митарства. Це стосується 
й веж. Тож образи змія, клейм (дороги з заставами), стрімких веж презентують 
уявлення про почергову вивіреність діянь людини, яка щойно померла, на 
предмет гріховності, що й має визначати її посмертну долю. 

У підрозділі 2.3. «Символи раю та пекла» з’ясовано, що засадничими 
сюжетами ікон Страшного Суду закономірно були образи раю й пекла як 
уособлення результату обраного життєвого шляху і спрямування людини після 
смерті. Символіка раю була набагато менш мінлива за пекло, бо зображення 



 
 

8 

святих регламентувалися канонами. На іконах і в апокрифах рай – квітучий сад, 
рідше – Божий храм. Образ Небесного Єрусалима в XVІІ–XVІІІ ст. поступився 
ликам святих, імовірно, через втрату зв’язку з його джерелом – новгородським 
іконописом. Під західнохристиянським впливом покарання грішників у пеклі 
дуже деталізується, стає все більш натуралістичним, що невластиве греко-
візантійській іконографії. Проте в українській традиції ікони мали радше 
викликати сором за вчинені гріхи, ніж лякати. Це доводиться реалістичністю й 
драматичністю західноєвропейських зразків і гротескністю та побутовою 
комічністю українських. 

У підрозділі 2.4. «Милосердя і Справедливість Божа: образ милостивого 
блудника» встановлено важливість образу «милостивого блудника», який 
походив із Прологу й постав на іконах з появою в них «Малої» есхатології. На 
українських теренах образ з’явився не пізніше ІІ пол. ХV ст.; найімовірніше, 
під впливом новгородської школи, але із суттєвою відмінністю  –  зображенням 
особи попереду стовпа з руками за спиною. Згідно з Прологом, цей чоловік за 
милостиню звільнений від страждань, а за блуд позбавлений раю. Втім, з ХVІ 
ст. на досліджуваних іконах його супроводжує вогонь і напис про муку через 
нерозкаяність. Милостиня й молитва забезпечували йому особливий статус 
серед грішників. Образ не пов’язаний з ідеєю чистилища і не є символом надії 
на пом’якшення покарання завдяки молитвам живих. Передусім образ спонукав 
до покаяння. У композиції ікони бінарним до “милостивого блудника” є, 
імовірно, розсудливий розбійник. На унійних іконах ХVІІІ ст. він зник, бо 
чистилище залишало надію на зміну посмертної долі. 

 
Третій розділ «Історико-антропологічна парадигма українського 

соціуму XV–XVIII ст. у світлі страшносудного іконопису» спрямований на 
дослідження соціально визначених світоглядних орієнтирів українського 
суспільства. 

У підрозділі 3.1. «Суд земний і Суд Небесний: паралелі та ідеалістичні 
установки» проведено паралелі між Страшним Судом і правовою традицією, 
що пояснюється схожістю тлумачення понять «гріх» і «злочин» у тогочасному 
суспільстві. На страшносудних іконах найчастіше трапляються такі гріхи: 
чародійство, блуд, пияцтво, злодійство, дітовбивство. Їх розглядали і як 
злочини. З кожним новим періодом варіативність «гріхів» зростала, як і 
уточнювалися види злочинів у законодавстві. Тому правова система так само 
впливала на іконопис, як і він на неї. Однією з центральних категорій 
правосвідомості з XV ст. був мир, який заклав Бог. У суспільних уявленнях про 
природу суду й Божий суд поєднувались ідеали правосуддя, а відхилення від 
цього ідеалу сприймали як різноманітні судові зловживання. 

Підрозділ 3.2. «Віддзеркалення соціальних трансформацій у змалюванні 
багатства та бідності» присвячено аналізу відображеної в іконописі 
проблеми багатства і бідності. Еволюція йде від показу небесної компенсації і 
земної несправедливості (у XVІ–XVII ст.), коли душу бідного забирають 
янголи, а багатія – нечисті. Це символізувало, що бідні, які проводять час у 
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праці й муках, можуть сподіватися на Царство Боже, а багатії, марнуючи життя 
в розкошах, потраплять у пекло. З еволюції цих сюжетів помітне наростання 
сумнівів українського загалу в устрої, за якого достаток суттєво залежить від 
станової належності. На іконах XVII–XVIII ст. помітні відверті сатира й 
гротеск. «Немилостивих панів» запрягали в ярма, чорти везли їх у пекло на 
візках, висміюючи їх. Сюжет завдячує появою західноєвропейським зразкам, 
але в українській іконографії трансформувався (грішників конкретизували саме 
як немилостивих панів). 

У підрозділі 3.3. «“Проявлення” міжетнічних взаємин на українських 
теренах на підставі аналізу сюжету “народів, які йдуть на Суд Божий”» 
розглядаються причини появи на українських іконах Страшного Суду народів, 
які йдуть на Суд, зокрема особливості сприйняття останніх як «інших»: 
«чужинців» чи «ворогів». На низці ікон невідомі народи зображувалися позаду 
відомих. Щодо заочно знаних «народів», сюжет міг відбивати загальну думку, 
стереотипні уявлення про етноконфесійні відносини. Ікони Страшного Суду 
XV–XVIII ст. представляють етноси, знані в українському соціумі (реально чи 
заочно), і ставлення до них іконописців та їх середовища. Первісну ідею сцени 
про універсальний Божий суд з ікон витіснила ідея невідворотної Божої кари 
для переважно неправославних нечестивців (як у апокрифах). Грішні народи 
часто зображалися у вогні, ліворуч від Спасителя, з визначеною конфесійною 
належністю. Іноді серед них малювали грішних представників русинів і греків. 
На відміну від оголених грішників у пеклі, характерні костюми розрізняли 
представників різних народів і віросповідань. Одяг міг також маркувати 
нечестивість. 

У підрозділі 3.4. «Час “неблагочестивого” дозвілля: рамки дозволеного й 
недозволеного у повсякденні» розглядається проблема неблагочестивого 
дозвілля на українських іконах Страшного Суду, а також межі його 
дозволеності. Неблагочестиве проведення вільного часу зосереджується 
навколо шинку та його відвідувачів. Трапляються сцени з тими, хто не 
відвідував Божої служби або замість цього спав і тим шкодив душі. Але всі 
зображені варіанти дозвілля перебувають на межі між нормальним і 
девіантним. Усе залежало від мети дії: виразити свій духовний стан чи 
осквернити тіло непристойними рухами під відповідну музику. Кожен мав 
обрати: згрішити чи ні, тож шинок на іконах зображували окремо від пекла, 
оскільки вибір міг бути не на боці гріха. У розвитку сюжету віддзеркалено 
особливу роль корчми (згодом шинку) в XV–XVIII ст., зумовлену малим 
вибором місць для дозвілля. Тому заклад з часом наповнювався різними 
розвагами, а корчмарка «збирала» навколо себе все нових і нових персонажів. 

У підрозділі 3.5. «Одяг і мода XV–XVIII ст. крізь призму ікон Страшного 
Суду» досліджено вбрання персонажів як соціальний, етнокультурний і 
конфесійний маркери. Порівняно з ХV cт. на пізніших іконах стрій шинкарки 
змінювали західноєвропейські запозичення. З XVI – поч. XVII ст. його основні 
складові залишалися майже сталі, декоративні елементи відповідали передовим 
тенденціям моди, що вказувало на неправедно надбану заможність. Одяг гостей 
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шинку – міщанський і шляхетський, що додатково підкреслювало згубу від 
діяльності закладу. Аналогічним є одяг учасників бенкету багатія. Одяг 
народів, які йдуть на суд, підкреслює їхню «іншість» для українського соціуму. 
Іноземні головні убори асоціюються з нечистими, що свідчить про ставлення до 
цих народів як до «лихих». Таким чином, одяг символічно виявляє сутність 
зображеного (зокрема, в пеклі). 

У підрозділі 3.6. «Професії та ремесла в регіональних і темпоральних 
ракурсах» розглядаються причини належності ремісників до пекла. Саме 
зображення ремісників свідчить про їхню значущість і проявляється вже на 
початку окресленого періоду. Так, у XV ст. з’являється образ корчмарки 
(шинкарки) як символу «неблагочестивого дозвілля» та пияцтва. Наступний за 
часом появи –  мельник. Серед представників виробничих видів діяльності 
першим за частотою згадок є мельник, потім – кравець, коваль, що засвідчує 
частоту контактів з ними, міру їхньої значущості. На всіх опрацьованих іконах 
ремісників зображено в пеклі через засудження нечесності в роботі, що 
узгоджується з апокрифами; також через соціальні упередження й стереотипи 
про магічні властивості, зв’язки з нечистими, зафіксовані у легендах, 
прислів’ях, оповіданнях. Зображення носіїв земних гріхів і пристрастей у 
«природному» для них середовищі «нового пекла» концептуально можливе. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено 

обґрунтовані в дисертації основні положення, що виносяться на захист. 
Аналіз історіографії з різних напрямів гуманітаристики засвідчив, що 

світоглядні орієнтири українського соціуму в іконографії Страшного Суду – 
актуальна, але досі не висвітлена ґрунтовно в науковій літературі тема. Праці, 
дотичні до неї, створили історики, мистецтвознавці, богослови/релігієзнавці, які 
орієнтувалися лише на ракурси в межах власних наукових зацікавлень. Вчені 
виявили витоки сюжету, відповідність зображень есхатологічним писемним 
джерелам, віддзеркалення соціальної проблематики в пекельних сценах, 
семантику образів в іконографії Страшного Суду. Але низка питань потребує 
уточнень, розширення проблематики, погляду з нового ракурсу й ширшого 
узагальнення через антропологічний код студіювання. 

Джерельна база достатньо репрезентативна й представлена, окрім 69 ікон 
Страшного Суду ХV–ХVІІІ ст. (з них з земель сучасної України – 42, Польщі – 
11, Словаччини – 12, Росії – 1, з Синаю – 1, невідомого точно походження – 2), 
комплексом зображальних і писемних (наративних і актових) джерел. 

Визначені завдання роботи та її основна мета досягаються завдяки 
історико-антропологічній стратегії, за допомогою якої досліджуються світогляд 
і соціальна історія України крізь призму страшносудного іконопису ХV–
ХVІІІ ст., на засадах принципів історизму, об’єктивності й системності, 
поєднання загальнонаукових, спеціальних історичних методів, методів 
спеціальних історичних дисциплін та інших наук. 
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Виявлено, що персоніфікований образ смерті часто наділяли демонічними 
ознаками, які засвідчували негативне ставлення до нього. На іконах є сюжет 
двох смертей: праведника і грішника. Релігійно-моральний сенс зображення 
зміщується в соціальну площину: праведника замінює бідняк, грішника – 
багатій. Біля вбогого присутні райські мешканці, а біля багатія – власне смерть і 
біси. У цій сцені зображували один із варіантів смерті. Оскільки на деяких 
іконах є сцени смерті грішника і праведника без прив’язки до певного гріха, то 
так показували смерть будь-якого грішника: людини, яка краде й не краде, 
блудить та ні тощо. Сам образ смерті еволюціонував від антропоморфної 
безстатевої істоти, що приходить по одну людину, до скелета, образів дівчини й 
воїна, що забирали групи грішників. Тому цей образ передає ставлення в сенсі 
залежності від земного життя: для одних смерть знаменує радісний перехід у 
вічне життя, а для інших – вічні муки в пеклі. 

З огляду на напружені міжконфесійні відносини на українських теренах 
аналізованого часу, можна сказати, що митарства, зображені на іконах 
Страшного Суду, не тотожні чистилищу й ілюструють уявлення про 
посмертний особистий суд над душею кожного новопреставленого. Митарства 
постають на іконах в образах клейм, змія та веж. Кожен із цих символів, хоч і 
містить єдину ідею митарств, вносить певні відмінності в розуміння символіки 
й функцій того чи іншого образу. З композиційного погляду змій митарств і 
вежі роблять ікону ціліснішою. Проте їх заміна одне одним викликана не лише 
композиційними потребами; якщо у ХV cт. образ змія займав усю середину 
ікони, то вже з ХVІ cт. через додавання нових образів і сцен зображення 
митарств довелося зміщувати вбік та змінювати на компактніші образи веж чи 
клейм. Місце, звільнене від митарств, дало змогу деталізувати й краще 
прописати інші есхатологічні сюжети, зокрема сцени смерті. Інша причина їх 
відокремлення у вежі пов’язана з конкретизацією гріха для окремої людини. В 
західноукраїнському іконописі Страшного Суду кін. ХVІІ–ХVІІІ cт. сюжет 
митарств усе частіше переносився на край композиції й уже не відігравав 
центральної ролі або взагалі зникав, що пояснюється неактуальністю теми 
митарств для Унійної церкви, до якої перейшли західноукраїнські єпархії. 
Образ митарств зафіксований на Київській іконі ХVІІ ст., що свідчить не лише 
про подальше визнання ідеї митарств, але і про впливи російського іконопису, 
пов’язані з політикою уніфікації церковного життя в усій Руській Православній 
Церкві. 

Встановлено, що уявлення про рай та пекло – важливі світоглядні 
установки людини XV–XVIII ст. Рай на іконах зображується у варіантах 
Небесного Єрусалима, Лона Авраама, Храму Божого. Протягом XV–XVІІІ ст. 
образ земного раю трансформувався: якщо у XV ст. його змальовували у формі 
кола, де сидять святі праотці та Богородиця з ангелами й розсудливим 
розбійником; то в XVІ–XVІІ cт. зник символ кола і почав з’являтися образ раю 
як Храму Божого; а у XVІІІ ст. зник сюжет Лона Авраама, було надано 
перевагу зображенню стін і дверей раю. Небесний Єрусалим у XVІІ–XVІІІ ст.  
також утратив популярність через композиційні зміни й поступився місцем 
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зображенням ликів святих, хоча на іконах він ознаменував узагальнений образ 
повноти блаженства, що має настати для праведників після Останнього Суду. 
Але в усіх описаних варіантах символічне значення раю як місця вічного 
блаженства, куди потраплять душі праведників, не змінилося, тож сама сутність 
Едемського саду й Небесного Єрусалима не виключала жодного з варіантів, а 
радше доповнювали один одного. Отже, змінювалася форма раю, але не його 
основне символічне наповнення. 

Пекло асоціювалося з нечистою силою та грішниками. Аналіз зображень 
бісів і диявола дає підстави стверджувати, що впродовж XV–XVIII ст. 
змінилося тлумачення лукавих духів: від їх класичного богословського 
сприйняття як ейдолонів до фізично жахливих антропоморфних образів. Зміни 
в іконописі пов’язані з відходом від візантійських першозразків і проникненням 
західноєвропейських впливів. На українських іконах пекло не таке моторошне 
й страшне, як на римо-католицьких зразках; поряд з антропоморфними 
фігурами смерті побутують гротескні сцени з багатіями, яких везуть чорти на 
візках; шинкарка в пеклі з грішниками теж не наводить страху, навіть 
присоромлює, демонструючи негативні наслідки перебування в шинку: п’яні 
танці; бійки після програшу в карти тощо. Це й указує на ключову відмінність 
представлення Страшного Суду в православних і римо-католиків: перші 
апелювали до «сорому за гріх», другі – до «страху перед покаранням за гріх». 

З’ясовано характерну особливість образу «милостивого блудника» на 
українських страшносудних іконах – зв’язані за спиною руки. У такий спосіб 
могла виражатися ідея про те, що один нерозкаяний гріх перекриває всі 
чесноти. Іконографічна традиція з ХVІ ст. представляла становище 
«милостивого блудника» трагічніше, ніж проложна розповідь («рай бачить, а 
муку терпить»). Імовірно, це було зумовлено втратою зв’язку з першоджерелом 
та самостійним побутуванням і розвитком образу. Зазначена презентація 
посмертної долі ще більше актуалізувала виняткову необхідність прижиттєвого 
покаяння, в чому полягало головне призначення образу. 

Виявлено паралелі між Божим судом і правовою традицією, що 
пояснюється схожістю тлумачення понять «гріх», «кривда» і «злочин» у 
тогочасному суспільстві. На страшносудних іконах найчастіше трапляються 
такі гріхи: чародійство, блуд, злодійство, дітовбивство, лжесвідок. Їх 
розглядали також і як злочини. З кожним новим періодом варіативність «гріхів» 
зростала, як і уточнювалися види злочинів у законодавстві. Тому правова 
система так само впливала на іконопис, як і він на неї. Однією з центральних 
категорій правосвідомості з XV ст. був мир, який заклав Бог. В суспільних 
уявленнях про природу суду й Божий суд поєднувались ідеали правосуддя, а 
відхилення від цього ідеалу сприймали як різноманітні судові зловживання. 

З’ясовано віддзеркалене в іконографічних сценах сприйняття різних 
соціальних груп за рівнем достатку: негативне до багатих і позитивне – до 
бідних. Перші зображуються поряд зі смертю, нечистими, в пеклі або на шляху 
до нього. Другі – в оточенні Ангелів, царя Давида, на шляху до раю. В аспекті 
соціальної ієрархії, поряд зі шляхтою й заможним міщанством, негативно 
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марковані й зображені на страшносудних іконах представники простого 
народу – ремісники, які нечесно збагачувалися. В їх образах теж є мотив 
несправедливого поводження з ближніми.  

Встановлено, що у сцені «народи, які йдуть на Суд Божий» зображені 
представники народів, до яких ставилися негативно. Про це свідчить наявність 
серед дійових осіб представників різних конфесій, розміщення окремих народів 
ліворуч від Спасителя та оповиття їх вогняною рікою на найраніших пам’ятках. 
На їхню гріховність указують і численні приклади з апокрифів, де наголошено, 
що це – «нехрещені народи», «народи, які підуть за Антихристом» і т. д. Такі 
народи трактували як нечестивців (неправославних) перед Престолом 
Спасителя. Зафіксовано, що й нечистих наділяли маркерами іноземців, 
одягаючи їх у німецькі чи татарські капелюхи, щоб підкреслити ще раз 
нечестивість народів. Перелік зображуваних на іконах народів значно 
розширився. Нові народи вводили після того, як із ними встановлювали 
контакти або «запозичували» з писемних джерел.  

Досліджено, що неблагочестиве дозвілля в уявленні українського соціуму 
насамперед пов’язувалося з шинком. Це було місце не тільки законного 
продажу алкогольних напоїв, але й різних зібрань, споживання їжі, укладання 
дрібних майнових угод тощо. Такі його функції сприяли, окрім іншого, тому, 
що шинок став осередком, де поширювалися чутки, відбувалися суперечки, 
бійки. Понад те, шинок сприймався як розсадник пияцтва, чревоугодництва, 
розпусти та інших гріхів. З серед. XVI ст. на іконах Страшного Суду з’явилася 
ще одна категорія грішників – дударі, музиканти з волинками й танцюристи. На 
появу азартних ігор, з їхньою моральною шкодою, український іконопис також 
одразу відреагував новим сюжетом у композиції шинку і пекла. Він став 
традиційним для страшносудних ікон ХVІ–ХVІІІ ст. Невідповідність нормам 
правильного проведення часу віддзеркалилась і в присутності на іконах 
Страшного Суду образу чоловіка, який пропускав церковні служби через 
пристрасть до сну. В XVII ст. до складових неблагочестивого дозвілля, які 
засуджувалися в суспільстві, додалося тютюнокуріння (раніше образи не 
фіксують такого гріха, що засвідчує його поширення саме з зазначеного 
періоду). 

Проведення дозвілля мало певну межу, за якою воно ставало 
неблагочестивим. Тож шинок міг сприйматися як місце, де спілкувались і їли, 
або місце, де грішили й втрачали людську честь – вибір залишався за кожним. 
Саме тому шинок на іконі локалізується в окремій від пекла ділянці, адже 
важливо було не перейти межі дозволеного.  

Український іконопис Страшного Суду є й цінним джерелом для 
вивчення одягу представників різних соціальних верств і трансформацій, яких 
він зазнав у означений час. Поряд із цим, зображення на іконах не завжди 
достовірні в усьому, тому, вивчаючи за ними тогочасну моду, паралельно слід 
залучати інші види історичних джерел. Варто мати на увазі й те, що місцем 
створення більшості українських страшносудних ікон означеного періоду, які 
збереглися, є землі сучасної Західної України, Південно-Східної Польщі та 
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Північно-Східної Словаччини, тому говорити, що вони дають уявлення про 
моду, яка в XV–XVIII ст. побутувала на теренах усієї сучасної України, 
вочевидь, не доводиться. Але на підставі вивчення одягу на іконах Страшного 
Суду можна зробити деякі цінні висновки. Зовнішні впливи на українську моду 
віддзеркалювали магістральну спрямованість контактів тогочасної України з 
відповідними країнами. Зображення костюмів передавали еволюцію одягу 
різних соціальних верств. Вбрання на іконах мало і символічне значення, могло 
уособлювати приховану семантику (збереглися зображення диявола в світлих 
одежах і Антихриста в білих пелюшках). 

Виявлено, що крізь призму образів, представлених на страшносудних 
іконах, можна дослідити  й розвиток ремесла та виробничих професій, точніше 
пов’язані з ними зловживання, які породжували соціальні конфлікти й 
засудження представників тієї чи іншої діяльності. Так, на іконах ХV ст. з-
поміж представників «осуджених» професій присутня лише корчмарка; з 
ХVІ ст. додається мельник. З ІІ пол. ХVІ ст. арсенал представників виробничих 
професій розширився. На іконах цього часу (ХVІ–ХVІІІ ст.) є образи коваля, 
мідника, ювеліра, кравця, кожум’яки, ткача. 

Ключ до розуміння причин включення ремісників до категорії грішників 
(найімовірніше, це були нечесність у роботі й крадіжка матеріалів) дають 
апокрифи й актові джерела. Поява ремісників у пеклі пов’язана також з 
поширенням соціальних стереотипів: їм могли приписувати магічні 
властивості, зв’язок з нечистими, ставитися упереджено через віддаленість 
їхнього місця проживання і «дивний», незрозумілий спосіб життя. 

Отже, страшносудний іконопис є винятково інформативним для 
дослідження есхатологічних уявлень і різноманітних проблем соціальної 
історії. Він був тісно пов’язаний із дійсністю й дуже чутливий до змін у 
суспільстві. Понад це, ікони в символічній формі фіксували ставлення до тих чи 
інших соціальних реалій, тому через їх призму можна зрозуміти специфіку 
міжстанових, міжконфесійних, міжетнічних та інших суспільних відносин. 
Страшносудні ікони дають змогу виявити аксіологічну систему координат 
тогочасної людини та пояснити мотиви її дій. 

Перспективним є подальше дослідження розвитку страшносудного 
іконопису в Новий і Новітній час. Важливо встановити регіональні та 
конфесійні особливості різних іконописних традицій. Високо результативним 
буде долучення до аналізу ікон Страшного Суду фахівців з напряму 
економічної історії та історії права, які зможуть глибше декодувати 
віддзеркалення в іконописі суспільно-економічних трансформацій  
суперечностей, що поставали на цьому ґрунті. 
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АНОТАЦІЯ 

Григорак А. К. Світоглядні орієнтири українського соціуму у світлі 
іконографії Страшного Суду XV–XVIII ст. – Кваліфікаційна наукова праця 
на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

На засадах історико-антропологічної стратегії, принципів історизму, 
об’єктивності, системності реконструйовано віддзеркалені в іконографії 
Страшного Суду світоглядні уявлення українського суспільства про 
есхатологію і відповідні проблеми та поведінкові моделі життя соціуму XV–
XVIII ст.: проаналізовано сучасний стан наукової розробки теми, специфіку й 
інформативні можливості джерельної бази; виявлено особливості уявлень про 
смерть і митарства, зафіксованих у православній та унійній іконографії 
Страшного Суду; характерні риси символів раю й пекла в контексті 
кореспондування з писемними джерелами, особливості й семіотику образу 
«милостивого блудника»; встановлено взаємозв’язок різновидів державної 
судової системи з уявленнями про Суд Небесний; простежено віддзеркалення в 
іконографічних сюжетах ставлення творців/споглядачів із регіонів походження 
ікон до різних соціальних груп української людності та інших народів; 
побутове повсякдення соціуму; соціально «осуджені» типи професій і ремесел 
та причини засудження окремих ремісників. 

Ключові слова: Страшний Суд, український іконопис, XV–XVIII ст., 
світоглядна історія, соціальна історія. 
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Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.01 – история Украины. – Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко. Киев, 2020. 

На основе историко-антропологической стратегии, принципов историзма, 
объективности, системности реконструированы отраженные в иконографии 
Страшного Суда мировоззренческие представления украинского общества об 
эсхатологии и поведенческие модели жизни социума XV–XVIII вв.: 
проанализированы современное состояние научной разработки темы, 
специфика и информативные возможности источников; раскрыты особенности 
представлений о смерти, мытарствах, зафиксированных в православной и 
унийной иконографии Страшного Суда; выявлены характерные черты 
символов рая и ада в контексте связи с письменными источниками, 
особенности и семиотика образа «милостивого блудника»; взаимосвязь 
разновидностей государственной судебной системы с представлениями о Суде 
Небесном; прослежено отраженное в иконографических сюжетах отношение 
творцов/созерцателей из регионов происхождения икон к разным социальным 
группам украинцев и других народов; бытовая повседневность социума; 
социально «осужденные» типы профессий и ремесел и причины осуждения 
отдельных ремесленников. 

Ключевые слова: Страшный Суд, украинская иконопись, XV–XVIII вв., 
история мировоззрения, социальная история. 

 
SUMMARY 

Grigorak A. K. The Worldview and Social History of Ukraine Through 
the Prism of the Iconography of the 15th – 18th Cent. – Qualifying scientific work 
on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of History in specialty 07.00.01 
«History of Ukraine». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 
Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2020. 

In the dissertation on the basis of pictorial and written sources, modern 
research methods, historical and anthropological strategy the worldview ideas of 
Ukrainian society of the 15th – 18th cent. is reconstructed and reflected in the 
iconography of the Last Judgment. To do this, the current state of scientific 
development of the topic is analyzed and the following is clarified: specifics and 
informative possibilities of the source base; features of the notions of death and 
misery are recorded in the iconography of the Last Judgment; characteristic features 
of symbols of heaven and hell in the context of correspondence with written sources; 
the relationship of the varieties of the state judicial system with ideas about the Court 
of Heaven; identified and analyzed the attitude of creators / observers from the 
regions of origin of icons to different social groups of the Ukrainian people and other 
nations reflected in the iconographic plots; everyday life of society: forbidden leisure, 
evolution and functions of clothing as social, ethnocultural, confessional markers; 
socially “condemned” professions and crafts and the reasons for condemnation of 
individual artisans. Historians, art critics, theologians / theologians have discovered 
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the origins of the plot, the correspondence of images to eschatological written 
sources, the reflection of social issues in hellish scenes and the semantics of images. 
But a number of issues still need to be clarified and viewed from a new perspective. 
The source base is quite representative and is represented, in addition to the icons of 
the Last Judgment of the 15th – 18th cent. by a set of pictorial and written sources. The 
objectives of the work and its main goal are achieved through historical and 
anthropological strategies. The personified image of death was often endowed with 
demonic signs. The icons have a plot of the deaths of the righteous and the sinner. 
Given the tense interfaith relations in Ukraine during the analyzed time, the tax 
collectors depicted in the icons are not identical to purgatory and illustrate the idea of 
a posthumous personal trial over each soul. Ordeals appear on icons in the images of 
marks, snakes and towers. The idea of heaven and hell is important worldviews in the 
15th – 18th cent. Paradise on the icons was transformed. But the form changed, but not 
its symbolic content. Hell was associated with evil spirits and sinners. The 
interpretation of evil spirits has changed. On Ukrainian icons hell is not as scary and 
terrible as on Roman Catholic models. A characteristic feature of the image of a 
merciful fornicator on Ukrainian icons is that hands are tied behind the back. It could 
express the idea that one unrepentant sin overrides all virtues. This presentation of the 
posthumous destiny actualized the exceptional need for lifelong repentance, which 
was the main purpose of the image. The connection of religion with law in the 15th – 
18th cent. confirmed by the similarity of the then interpretation of the concepts of 
“sin”, “wrong” and “crime”. Iconographic scenes reflect a negative attitude towards 
the rich and a positive attitude towards the poor. The rich are depicted next to death, 
in hell or on the way to it. The poor are on the way to paradise. The scene “Nations 
Going to the Court of God” depicts nations that were treated negatively. The ungodly 
leisure in the imagination of Ukrainian society was primarily associated with the 
tavern as hotbed of sins. From the middle 16th cent. another category of sinners 
appeared on the icons of the Last Judgment – bagpipers, musicians and dancers. 
Leisure had a certain limit. That is why the tavern on the icon is located in a separate 
area from hell, because it was important not to go beyond what is allowed. Ukrainian 
Last Judgement iconography is also a valuable source for studying the clothes of 
different social strata and the transformations that took place with it at that time. The 
image of the costumes reflected, among other things, attitudes towards different 
social groups and ethnic groups. In addition, the clothing in the icons had a symbolic 
meaning and represented the hidden symbolism. 

 Through the prism of images, the development of handicrafts and production 
professions can be read on terrible icons. The emergence of artisans in hell is also 
associated with the spread of social stereotypes about them. Thus, the Last Judgement 
iconography is extremely informative for the study of various problems of social 
history. It was closely connected to reality and it is also very sensitive to changes in 
society. Moreover, the icons symbolically fixed the attitude of social realities, so we 
can understand the specifics of various social relations. Last Judgement icons make it 
possible to identify the axiological coordinate system of the man of that time and 
explain the motives of his actions. The study of the development of Last Judgement 
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iconography in the New and Modern times is promising. It is important to consider 
regional and confessional features of writing icons. The involvement of specialists in 
economic history and the history of law in the analysis of the icons of the Last 
Judgment will be really effective. 
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