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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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.  

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 
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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 

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 
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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 

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»; 

 проаналізувати зміст та значення «подорожньої ікони», розглянувши 

своєрідність останньої в філософсько-культурному контексті феномену 

домашньої ікони; 
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 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 

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, 
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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 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. 
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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 

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 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; 
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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 

(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, 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 
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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 

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 

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 
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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 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 
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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. 

 

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 
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старожитностей та вандалізм щодо ікон, 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; 

 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, 

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, 
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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. 

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено його об’єкт, предмет та мету, висвітлено теоретико-методологічні 

засади, розкрито наукову новизну. Поряд зі вказаним, експліковано теоретичне 

і практичне значення дисертації, викладено дані про її апробацію та розкрито 

структуру дослідження. 

У першому розділі «Ідейні джерела, емпірична та методологічна основа 

українознавчого дослідження української ікони» з’ясовано теоретико-

методологічні підвалини українознавства у їхній історичній ретроспективі, 

розкрито евристичний потенціал українознавчого дослідження ікони та 

охарактеризовано його методологічні засади. 

У підрозділі 1.1. «Теоретико-методологічні засади українознавчого  

дослідження ікони» здійснюється історична ретроспектива теоретико-

методологічних підвалин українознавства, обґрунтовується його інтегративний 

характер та окреслюються методологічна основа українознавчого дослідження 

ікони. 

Від часу свого виникнення, українознавчі студії були орієнтовані на 

збереження та трансформацію українського культурного та комунікативного 

простору, завдячуючи чому несли в собі інтенції на інтеграцію знань про 

Україну та українців. Остання повною мірою реалізувалася тільки у підсумку 

сучасної інституалізації українознавства як інтегративної науки, що спрямована 

дослідити витоки самобутнього українського світобачення. В українознавстві 

традиційне світобачення розглядається як підґрунтя формування сучасного 

українського громадянства, а відтак визначає особливості націє- та 

державотворчих процесів, умови та перспективи залучення до європейського 

цивілізаційного простору. 

Українознавче дослідження феномену української ікони зумовлене 

потребою ґрунтовного вивчення ідей, феноменів та соціальних практик, які 

забезпечивши історичну тяглість українського соціокультурного простору, 

позначаються на сучасних соціокультурних та політичних процесах. З огляду 

на тривалі періоди бездержавності, українська колективна ідентичність 

формувалася на основі родинних соціальних практик, світоглядні інтенції яких 

були візуалізовані в іконі. Інакше кажучи, розуміння змісту ікони в традиційній 

родинній обрядовій практиці та визначення її впливу на становлення 

української ідентичності актуалізує використання методу культурологічного 

аналізу, запропонованого К. Гірцом, який спрямований не на зовнішній опис 

культурних феноменів, а пояснення з позиції того культурного середовища, яке 

визначало їх соціокультурну роль. 

В контексті українознавчого дослідження української домашньої ікони, 

запропонований К. Гірцом метод культурологічного аналізу приваблює не 
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тільки зосередженням на розрізнених емпіричних фактах та культурних 

феноменах, чи їх ґрунтовним описом. Метод культурологічного аналізу в 

контексті українознавчого дослідження української ікони, корисний, передусім, 

тим, що досліджувані культурні феномени розглядаються з позицій тієї 

соціокультурної ситуації, якій він належить і виокремлювати таким чином 

контрольні програми, які закладені в них. Очевидно, що такий підхід дає 

можливість виявити не тільки символічний зміст ікони, а й ті поведінкові 

програми, що в ньому закладені, і які визначають самобутність української 

ментальності.  

Дослідження феномену української ікони загалом, та, зокрема, ікони, що 

розміщувалася в українському домі, неможливе без залучення базових 

методологічних принципів філософської герменевтики і насамперед принципу 

нерозривної єдності частини та цілого. Його використання дало можливість 

виявити вплив ікони та становлення групової єдності, своєрідність котрої 

забезпечувала розуміння усіх елементів ікони – образів, символів, знаків тощо. 

Засадниче значення в процесі українознавчого дослідження ікони відіграв 

феноменологічний метод, який, попри істотні художні відмінності ікон, що 

розміщувалися в українських домівках різних українських регіонів у певні 

історичні періоди, дозволив віднайти ті незмінні, сутнісні риси, які дають 

можливість говорити про єдиний культурний феномен. Таким чином, 

використання феноменологічного методу відкриває можливість зруйнувати 

властивий українській соціогуманітраній та історичній науці дуалізм 

професійної та народної культури, забезпечивши тим самим підвалини 

об’єктивного та неупередженого вивчення не тільки змісту ікони, а й 

своєрідності українського світобачення. 

Плідним у процесі українознавчого вивчення ікони став запропонований 

Е. Тайлором метод пережитків, який дає можливість відтворити ті світоглядні 

уявлення українського народу, які були символічно зафіксовані в багатому 

оздобленні ікони та своєрідності зібраних на них святих. 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 часу, а 

інші – частково відродилися та повернулися в сучасну обрядову практику зі 

здобуттям Україною незалежності. 

Важливу роль у процесі українознавчого дослідження ікони, посідає 

принцип історизму. Його застосування дало можливість дослідити місце та 

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. 
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З огляду на те, що емпіричною базою українознавчого дослідження є 

ікони, що розміщувалися в українських домівках, важливого значення набув 

типологічний метод, який дав можливість систематизувати досліджувані ікони 

за регіональною ознакою, художніми та стилістичними характеристиками, 

функціональним призначенням тощо, тим самим відкривши можливість для 

дослідження її ролі в соціокультурному бутті українців. 

Не менше значення в процесі українознавчого дослідження ікони мали 

принципи толерантності, позаконфесійності, об’єктивності, єдності історичного 

та логічного, а також такі загальнонаукові методи, як індукція, дедукція, аналіз, 

синтез, абстрагування тощо. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження феномену української 

домашньої ікони» охарактеризовано джерельну базу дослідження та 

підкреслено виразний дефіцит досліджень української ікони в контексті 

українознавчої парадигми. Це значною мірою стало наслідком панування 

методологічних принципів та світоглядних стереотипів радянської науки, в 

парадигмальному полі якої українська ікона могла претендувати тільки на 

мистецтвознавче дослідження. Попри високий рівень цензури, наукові розвідки 

визначних тогочасних мистецтвознавців, серед яких передусім варто згадати 

П. Жолтовського, В. Свєнціцьку, Г. Логвина, О. Сидора, В. Овсійчука, 

Л. Міляєву та ін., почали розглядати ікону, як невіддільну частину художньої 

спадщини українського народу, тим самим захистивши її від знищення та 

забуття. Подібними рисами характеризуються праці В. Александровича, 

Л. Борщенко, В. Луця, І. Марченко, В. Мельника, Л. Міляєвої, О. Мороз, 

О. Найдена, В. Овсійчука, О. Осадчої, Т. Паньок, О. Пономаревської, 

Д. Степовика, М. Станкевича, О. Травкіної, О. Тріски та ін., які побачили світ 

на зорі та після здобуття Україною незалежності. 

Дослідження світоглядної своєрідності української ікони, як органічної і 

водночас унікальної частини східнохристиянської релігійної традиції 

здійснювалося на теоретичній основі концепції І. Огієнка щодо національного 

характеру православ’я, методом компаративного аналізу. Такий підхід зумовив 

вивчення теоретичної спадщини візантологів, в працях котрих висвітлюються 

світоглядні та соціокультурні витоки візантійського мистецтва загалом та 

ікони, як його невід’ємної та органічної складової. В цьому контексті особливо 

плідними стали роботи С. Аверінцева, Д. Айналова, В. Александровича, 

В. Бичкова, А. Грабара, О. Донченко, Ю. Романенка, О. Живкова, В. Лазарева, 

Г. Масперо, Я. Мороза, А. Селаса, Г. Флоровського, О. Чістякова, 

Д. Шлюмберже та ін. Ці дослідники, висвітлюючи особливості історико-

культурного та світоглядного розвитку Візантійської імперії, водночас 

експлікували чинники, які сприяли формуванню візантійської ікони. На думку 

більшості з них, її своєрідність та канони стали логічним результатом 

ментальних та світоглядних особливостей тогочасного грецького населення. 
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Не менш плідними в процесі вивчення богослов’я ікони та особливостей 

становлення та розвитку різних іконописних традицій мають праці тих 

російських мислителів, які концептуалізували православну іконологію. В 

даному контексті доречно згадати теоретичні напрацювання С. Булгакова, 

А. Кураєва, В. Лосського, М. Покровського, М. Тарабукіна, Е. Трубецького, 

Л. Успенського, П. Флоренського, І. Язикової та ін. Ці дослідники 

запропонували класичне для православної церкви тлумачення образу. Зроблені 

ними висновки та концептуальні зауваження виступили теоретичним тлом в 

процесі обґрунтування світоглядної та художньої самобутності української 

ікони. 

Обґрунтування національної своєрідності «богослов’я образу» 

здійснювалося на теоретичній основі  запропонованої В. Сніжком та детально 

розробленої Т. Кононенком теоретичної парадигми українського терену, як 

інтегративної спонуки, що забезпечує суголосність мотивів у творчості людей у 

синхронному і діахронному вимірах. В цьому контексті плідними стали наукові 

розвідки В. Антоновича, О. Афанасьєва, О. Гейштора, Мар. Грушевського, 

М. Грушевського, В. Ірклієвського, Г. Кожолянко, А. Лаврова, І. Левін, 

О. Малинки, С. Максимова, Є. Мелетинського, О. Можаровского, І. Нечуя-

Левицького, І. Огієнка, М. Рабиновича, Б. Рибакова, І. Русанової, М. Сумцова, 

В. Топорова, Г. Федотова, В. Чічерова та ін. Згадані дослідники приділили 

непересічну увагу дослідженню дохристиянського слов’янського світогляду та 

притаманної йому обрядової практики, тим самим заклавши теоретичне тло для 

формування богослов’я українського образу. 

Розкриття відмінності змістового та функціонального навантаження ікони 

у різних символічних середовищах забезпечив науковий доробок таких відомих 

етнографів як В. Антонович, П. Аресенич, О. Воропай, Хф. Вовк, В. Галайчук, 

В. Гнатюк, М. Гринюк, Г. Хоткевич, А. Дмитренко, Н. Здоровега, Р. Захарчук-

Чухай, С. Китова, Т. Кіщук, Г. Кожолянко, О. Косміна, В. Костюк, І. Кушнірук, 

Ю. Лащук, У. Мовна, І. Нечуй-Левицький, М. Сумцов, Д. Трумко, І. Франко, 

О. Франко, Р. Чугай та ін. Запропоновані усіма згаданими дослідниками 

теоретичні узагальнення та висновки, попри власну теоретичну спрямованість 

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. 

Об’єктивне й неупереджене вивчення домашньої ікони як своєрідного 

різновиду української ікони, не можливе без врахування особливостей 

становлення християнства в різних українських регіонах. В цьому контексті 

особливої уваги, на наш погляд, заслуговують праці Н. Барської, Р. Бартикяна, 
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О. Баран, М. Брайчевського, Л. Борщенко, І. Власовського, М. Гаврилюк, 

C. Голдіна, С. Голубєва, Є. Голубинського, П. Грицака, М. Грушевського, 

М. Емільнивчанина, Й. Іванова, С. Князькова, Т. Коструби, Л. Кушніра, 

О. Левицького, М. Левченка, В. Липинського, Д. Лихачова, Г. Лужницького, 

Р. Майора, Н. Стоколоса, С. Томашівського, І. Огієнка, М. Чубатого, П. Ямчука 

та ін. Розгляд української домашньої ікони, як органічної складової культурної 

спадщини українського народу, не можливий без залучення у контекст 

дослідження напрацювань О. Донченка, Ю. Романенка, Н. Кривди, 

І. Кондратьєвої, О. Кульчицького, І. Огородника, В. Пащенка, М. Поповича, 

М. Русина, Ю. Чорноморця, Д. Чижевського, В. Яніва та ін. 

Другий розділ «Просторово-символічний вимір дому в житті 

українського народу» присвячений висвітленню особливостей розуміння дому 

в традиційній українській культурі, характеристиці його сакрального простору, 

розкриттю символічного та функціонального значення хатнього інтер’єру та 

символіки.  

У підрозділі 2.1. «Дім у системі життєвих цінностей українського 

народу» розглянуто особливості дуалістичного міфологічного світогляду та 

виявлено ті чинники, які зумовили консервативний характер української 

побутової культури та звичаєвої практики. 

У пункті 2.1.1. «Своєрідність міського та сільського просторів 

культури» обґрунтовується думка про те, що культурний простір села 

вибудовується на докорінно відмінних, у порівнянні з міським, світоглядних 

принципах. Місто зароджується в момент протиставлення себе спільнотою 

природному процесу, а тому живе за свідомо встановленими законами, в той 

час як культурний простір села визначається загальними природними 

процесами та звичаєвим правом, що зумовило високий рівень консервативності 

українського простонароддя, яке не тільки тривало зберігало давні вірування, а 

й екстраполювало їх у християнську культуру та відповідну їй символіку. 

Пункт 2.1.2. «Дім як соціокультурний феномен традиційної культури» 

присвячується висвітленню особливостей символічно-функціонального 

значення дому в житті людини у домодерній культурі. 

Притаманна домодерній культурі семантична багатогранність слова «дім», 

де воно могло означати і родинну організацію в єдності «мертвих, живих і 

ненароджених», і оформлений територіальний та духовний простір «Свого», і 

комплекс житлових та господарських приміщень, і оберіг тощо, оберталася 

навколо єдиного концептуального осердя, яким виступав скріплений культом 

предків соціальний простір. Інакше кажучи, дім для українців – це не тільки 

приміщення, якому надається сакральний сенс, а й 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. 



20 

 

 

 

Чільна увага у процесі дослідження відводиться розкриттю своєрідності 

розміщення домашніх оберегів у сакральному просторі дому. На цьому тлі 

обґрунтовується думка про те, що консервативний характер світогляду та життя 

сільського населення забезпечив тривале збереження багатьох елементів 

дуалістичного міфологічного світогляду, в межах якого світ передбачав чіткий і 

однозначний поділ на «Своїх» і «Чужих», буття яких проявлялося і 

горизонтально і вертикально. З огляду на те, що у міфологічній свідомості 

«чужий» асоціювався з «ворогом», який розмовляє незрозумілою мовою і 

характеризується відмінними звичаєвою та обрядовою практикою, а тому 

здатен руйнувати встановлений «од віку» та втілений в домі суспільний 

порядок, який захищала тотальна сакралізація дому заради забезпечення 

вічного життя роду. З огляду на двоєвірний характер української релігійності 

ікона, розміщена в українському домі, тлумачилася як один із оберегів, що 

набував свого сакрального значення тільки у єдності із обрядовою практикою, 

до якої часто залучалися й інші, часто дохристиянські обереги.  

У підрозділі 2.2. «Домашня ікона як феномен української культури» 

висвітлюються основні колізії проникнення ікони в сакральний простір 

українського дому, окреслюються зміни, які відбулися в змістовному, 

функціональному наповненні ікони в процесі її залучення до родинної 

обрядової практики. 

У пункті 2.2.1. «“Домашня ікона”: поняття і сутність» висвітлено 

особливості проникнення православної ікони в сакральний простір 

українського дому та обґрунтовано необхідність введення в інтелектуальний 

дискурс терміну «домашня ікона».  

Зміни, що відбулися у світогляді, символіці та обрядах предків сучасних 

українців після прийняття християнства, проходили вкрай поступово і 

супроводжувалися лише частковою трансформацією їхніх релігійних та 

світоглядних вірувань, у підсумку чого набули християнізованого вигляду, що 

виявилося у формуванні культу великої кількості святих, які глибоко 

вшановувалися в одному регіоні, при цьому в іншому залишаючись на 

маргінесі. Ця особливість культу домашніх ікон була зумовлена щирою вірою в 

те, що тільки місцеві святі можуть сприяти процвітанню громади. 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 мала 

проявлятися у вигляді користі в земних справах. 

У пункті 2.2.2. «Аксіологічний аспект домашньої ікони» 

обґрунтовується думка про те, що шанування домашніх ікон у середовищі 

українського народу постало не тільки важливим етапом еволюції віри, а й 

відображало найвищі цінності «життєвого світу» українського народу на різних 

етапах його становлення.  
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У пункті 2.2.3. «Тематизація концепту «дім» в українському народному 

іконописі» висвітлюється амбівалентний вплив дому на становлення ікони. З 

одного боку, ікона поступово проникає в сакральний простір українського 

дому, набуваючи там провідного значення, а з іншого – визначає своєрідність 

народного іконопису, який починає відображати не тільки Божественний 

Первообраз, але й символічно тематизується крізь призму притаманних 

народному світогляду ідей родинності, смерті й відплати та, відповідно, 

соціальної справедливості, набуваючи тим самим глибоко дидактичного 

значення. 

Підрозділ 2.3. «Художня своєрідність домашньої ікони» присвячено 

дослідженню тих світоглядних чинників, які визначили стилістичну та 

художню своєрідність домашньої ікони.  

У пункті 2.3.1. «Стилістична самобутність народної домашньої ікони» 

пропонується всебічна характеристика примітивного мистецтва на основі якої 

показано тісний і нерозривний зв'язок іконопису в цілому, та домашньої ікони 

зокрема, із примітивним мистецтвом. Окрім того, обґрунтовується доцільність 

використання терміну «імітаційна ікона» (О. Найден) у мистецтвознавстві та 

українознавстві, а також, беручи до уваги понятійну невизначеність та 

просвітницьку упередженість щодо термінів «примітив» та «примітивізм», 

пропонується при дослідженні стилістичної своєрідності домашньої ікони 

використовувати термін «наїв», який повністю відображає світоглядну 

своєрідність української домашньої ікони. 

У пункті 2.3.2. «Антропологічність домашньої ікони у світлі 

іконописного канону» обґрунтовується своєрідність естетичного канону 

української домашньої ікони. На цьому тлі підкреслено, що особливості 

зображення святих на домашній іконі визначалися синкретичним характером 

українського народного світогляду й передусім впливом пантеїстичних 

уявлень, з огляду на що в домашніх іконах зазвичай відсутня зворотна 

перспектива, домінує тепла кольорова гама, яка 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 загалом 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, образи святих на домашніх іконах не характеризувалися 

реалістичністю. 

У третьому розділі «Домашня ікона у звичаєвій практиці української 

родини» розкривається значення обрядових образів у звичаєвій та обрядовій 

практиці українців. 

Підрозділ 3.1. «Обрядові образи та їх місце в родинному житті 

українців» присвячено виявленню ролі та значення ікони в родинній обрядовій 

практиці українського народу. 
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У пункті 3.1.1. «Домашня ікона у весільній обрядовості українців» 

показано, що залучення християнської символіки до української весільної 

обрядовості не стало запорукою її безроздільної християнізації. Провідне 

значення у весільній обрядовості продовжували відігравати язичницькі звичаї 

та традиції. Це виявлялося в особливостях випікання короваю (жертовного 

хліба, символу сонця), важливій ролі старости у весільному обряді, і, що 

найголовніше, – в обряді благословення нареченої. Не стало виключенням і 

залучення до нього домашніх ікон, як засобів сакралізації духовної єдності 

людей, при чому як горизонтальному, так і вертикальному вимірі. 

У пункті 3.1.2. «Домашні ікони в родильній обрядовості» показано, що 

родильна обрядовість українського народу, так само як і весільна, 

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, святої Анни тощо), які супроводжували жінку від (і 

навіть до) зачаття й аж до пологів. Коли пологи були складними, важливу роль 

відігравали не тільки домашні обереги, а й церковна служба, яка в таких 

випадках проходила з відкритими вратами. 

У пункті 3.1.3. «Домашня ікона в поховальній обрядовості» 

обґрунтовується думка про те, що своєрідність символічного значення 

домашніх ікон в поховальній обрядовості українського народу визначалася 

своєрідним фаталізмом. Формуючись на основі двох амбівалентних процесів, а 

саме: 1) глибокої віри у «волю Божу» та 2) старими світоглядними уявленнями, 

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 та небесним. 

Підрозділ 3. 2. «Вшанування домашніх ікон святих покровителів» 

присвячений дослідженню особливостей функціонального призначення 

домашньої ікони в господарській діяльності, суспільному, родинному та 

особистому житті. 

У пункті 3.2.1. «Святі покровителі у господарській діяльності» 

показано, що вшанування ікон святих покровителів було зумовлене загальною 

відповідністю християнського культу святих традиційній обрядовій практиці, а 

також ментальним та світоглядним особливостям народних уявлень. Внаслідок 

цього, у світогляд та обрядову практику українського народу прийшла велика 

кількість святих покровителів, що опікувалися самою людиною, родиною та 

господарською діяльністю. Вшанування святих покровителів господарської 

діяльності розпочалося  в процесі поступового переосмислення старих 

язичницьких уявлень під впливом східнохристиянської релігійної традиції. 

Саме ці запозичені святі посіли провідне місце в господарському циклі 

української родини, натомість вшанування канонізованих на місцевому ґрунті 

святих відбувалося значно повільніше, часто мало локальний характер. 
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У пункті 3.2.2. «Історичні та соціокультурні передумови становлення 

культу святих цілителів у домашній обрядовій практиці» показано, що 

образи святих цілителів та покровителів в домашню обрядову практику 

увійшли завдяки активізації братського руху, який сприяв започаткуванню 

нового етапу діяльності, спрямованої на відродження православної культури та 

притаманної їй віри в чудо. Популяризуючи чудодійну силу святих реліквій, і 

передусім ікон, православне духовенство знайомило народні маси з 

християнським переказом та обрядовою практикою, яка поступово набуваючи 

християнського вигляду, втрачала децентралізований характер. 

Пункт 3.2.3. «Відображення ідеї заступництва у богородичному 

комплексі домашніх ікон» присвячений аналізу витоків культу Богородиці та 

богородичного комплексу ікон в українській премодерній культурі. В ході 

дослідження показано, що вирішальною підвалиною утвердження культу 

Богородиці в Україні стали культ землі та Роду, які хоча й не були прямими 

попередниками образу Богородиці, все ж полегшували утвердження її культу. 

На цьому тлі показано, що світоглядний та обрядовий синкретизм 

богородичних образів значною мірою зумовлювався високим рівнем 

індивідуалізму руського суспільства, що 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. 

У пункті 3.2.4. «Домашні ікони і християнські обереги поза простором 

дому» введено в науковий обіг термін «подорожня ікона», яка есплікується як 

різновид домашньої ікони, що використовувалася тільки поза сакральним 

простором дому, а відтак виділялася не стільки символікою, скільки 

функціональним призначенням, яке визначалося необхідністю сакралізувати та 

впорядкувати навколишній світ так, аби людина почувалася в ньому 

захищеною. Ця ідея вибудовувалася на основі церковного вчення про благодать 

святих, що перебуває не тільки в первообразі, але й зображенні (образі), тим 

самим освячуючи навколишнє середовище та нагадуючи людині про 

Божественну участь у її справах. 

Четвертий розділ «Домашня ікона у контексті української 

етнографічної своєрідності» присвячений розкриттю ролі ікони у процесі 

формування психоетнографічної своєрідності українців, виявленню чинників, 

що сприяли формуванню надродинних етнографічних спільнот та відповідно 

етнічної ідентичності. Поряд із вказаним, у розділі розкриваються стилістичні 

та художні особливості домашніх ікон різних етнографічних регіонів.  

У підрозділі 4.1. «Регіональна типологія домашньої ікони як прояв 

світоглядної орієнтації та психоетнографічної самобутності населення 

України» досліджуються особливості формування етнічної спільності, 
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розкривається роль релігійного чинника загалом та, зокрема, домашньої ікони в 

процесі формування етнографічної своєрідності та етнічної єдності українців. 

У пункті 4.1.1. «Специфіка формування надродинних спільнот у 

премодерній українській культурі» показано, що формування надродинних 

спільнот у домодерній культурі відбувалося під впливом географічного, 

культурного або політичного (держава) чинників, на зміну яким на зламі ХVІ–

ХVІІ ст. приходить релігійний чинник, який, однак, у підсумку високого рівня 

децентралізації української народної культури має виразні регіональні 

відмінності. 

У пункті 4.1.2. «Роль домашньої ікони у процесі формування етнічних 

рис українців» розкривається роль домашньої ікони в процесі формування 

української етнічної культури. На цьому тлі обґрунтовується думка щодо 

амбівалентного впливу домашньої ікони на становлення етнічної єдності 

українців, 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. З огляду на це, маємо всі підстави розглядати її як один із чинників 

тематизації українського етнокультурного простору.  

У підрозділі 4.2. «Світоглядна та художня своєрідність домашніх ікон 

Київщини» досліджуються особливості розвитку народного іконопису на 

теренах Київщини, вивчається стилістична та художня своєрідність поширених 

тут ікон. В ході дослідження виявлено, 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 самоосвіті іконописців. 

Підкреслено, що народні домашні ікони Київщини характеризуються виразною 

різноманітністю, завдяки строкатості споживчого ринку.  

Підрозділ 4.3. «Розвиток народного іконопису на Правобережній 

Україні» присвячений аналізу світоглядних витоків, художньої та стилістичної 

своєрідності домашніх ікон різних етнографічних регіонів Правобережної 

України. 

У пункті 4.3.1. «Становлення народного іконопису на теренах Волині» 

пропонується ретельний аналіз особливостей формування та світоглядних 

інтенцій домашніх ікон на теренах історичної Волині та обґрунтовується думка 

про те, що народний іконопис Волині розвивався в дусі мистецьких та 

світоглядних інтенцій професійного іконопису. З огляду на це, він хоча й має 

ознаки наївності, все ж орієнтувався на відтворення традиційних для 

професійного мистецтва образів, завдяки чому характеризувався виразною 

стилістичною різноманітністю, яка сформувалася внаслідок конфесійних 

відмінностей та зумовленої ними неоднозначності світоглядних орієнтацій 

місцевого духовенства. 
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У пункті 4.3.2. «Домашні ікони Полісся» показано світоглядні та 

етнопсихологічні витоки художньої та змістової своєрідності домашніх ікон 

Полісся. Так, на противагу народному іконопису Волині, який розвивався в 

руслі тенденцій професійного іконопису, світогляд поліського населення 

відзначався високим рівнем синкретизму, а тому поліська домашня ікона 

візуально була імітаційною й орієнтувалася насамперед на кращі зразки та 

розвиток київської іконописної традиції. З огляду на це, домашня ікона тільки в 

процесі входження в сакральний простір поліського дому та обрядову практику 

місцевого населення набувала синкретичного змісту. 

У пункті 4.3.3. «Домашні ікони Поділля у соціокультурному бутті 

населення» обґрунтовується думка про те, що стилістична та художня 

своєрідність подільських домашніх ікон стала своєрідним відображенням 

душевного настрою подолян. Вони відносно рано усвідомили власну крайову 

ідентичність, між тим довгий час не могли звільнити свою землю з-під впливу 

інших держав та релігій. Барокове почуття неспокою, тривоги та нікчемності 

земного життя супроводжувалася виразним пафосом боротьби за право на 

власну самобутність та віру. В процесі протиборства 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. 

Підрозділ 4.4. «Стилістичне розмаїття домашніх ікон Лівобережної 

України» присвячений дослідженню самобутності народного іконопису 

загалом та, зокрема, домашньої ікони на Лівобережній Україні. 

У пункті 4.4.1. «Загальні риси розвитку народного іконопису на 

Слобожанщині» показано, що попри чітко виражений еклектизм, у домашніх 

іконах Слобожанщини домінуюче значення відігравало бароко, естетичні 

ідеали котрого були близькі світогляду простолюду й поширювалися, по-

перше, завдяки високому рівню освіти місцевого населення, по-друге, завдяки 

орієнтації на Київ як духовну метрополію. Ключове значення в народному 

іконописі Слобожанщини в цілому та домашньої ікони зокрема відігравало 

вшанування чудотворних образів. Жадання дива та гостра необхідність у 

заступництві надприродних сил, особливо Богородиці, були зумовлені 

зовнішньою загрозою та нестабільністю життя. 

У пункті 4.4.2. «Своєрідність луганської домашньої ікони» 

розкриваються особливості становлення Луганського краю як окремого 

етнографічного регіону, та обґрунтовується думка про те, що луганські 

домашні ікони стали візуальним свідченням крайової ідентичності місцевого 

населення. Підкреслено високий рівень еклектизму луганських домашніх ікон, 

який виявився в органічному поєднанні елементів бароко, романтизму, 

класицизму та іконописного російського модерну. 

У пункті 4.4.3. «Характерні ознаки та символіка полтавських домашніх 

ікон» показано, що стилістична та кольорова своєрідність домашніх народних 

ікон Полтавщини стала результатом великої кількості мистецьких осередків, у 

яких писали напівпрофесійні народні ікони, імітуючи зразки професійного 
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мистецтва, й передусім церковного стінопису. Це зумовило художню та 

тематичну варіативність поширених тут домашніх ікон, яка, однак не дає 

можливості говорити про наявність світоглядного, релігійного та мистецького 

зв’язку з російською православною церквою, навіть попри характерне для 

цього регіону «Торжество православ’я». 

У пункті 4.4.4. «Відображення особливостей народного 

світосприйняття в домашніх іконах Чернігівщини» досліджено світоглядні 

та соціокультурні витоки художньої своєрідності домашніх ікон Чернігівщини 

та показано, що збереження традиційних для києворуського іконопису сюжетів 

в чернігівському народному іконописі зумовлене впливом іконопису 

старообрядців. Втікаючи від гонінь, вони оселялися на теренах Чернігівщини в 

середовищі простого народу, привносячи в його світогляд та мистецтво окремі 

елементи первинного давньоруського іконопису. Виникнення оригінальної 

чернігівської домашньої ікони з характерним для неї виразним домінуванням 

червоно-жовтих відтінків, стало результатом регіонального тлумачення ідей 

ісихазму та притаманної місцевому іконопису інтенції на відтворення сюжетної 

композиції образів києворуського періоду. 

У пункті 4.4.5. «Домашні ікони Сіверщини» показано, що ключове 

значення 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. 

Підрозділ 4.5. «Домашні ікони Західної України» присвячений 

дослідженню особливостей історичного становлення та виявленню своєрідності 

домашніх ікон на теренах Західної України. 

У пункті 4.5.1. «Галицькі домашні ікони» показано, що галицький 

народний іконопис в цілому та, зокрема, домашня ікона стала 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, 

міське населення, національна ідентичність якого в цей час визначається 

передусім релігійним чинником, взяло на себе відповідальність за розвиток 

православної культури в цьому регіоні. 

У пункті 4.5.2. «Самобутній характер гуцульської домашньої ікони» 

обґрунтовується думка про те, що притаманна гуцульським народним іконам 

наївність поєднувалася із світоглядним синкретизмом, який проявлявся у змісті 

ікони, включеної до обрядової практики. Вказана особливість домашніх ікон 

стала закономірним наслідком місцевих особливостей у господарюванні. 

У пункті 4.5.3. «Народні ікони Бойківського Прикарпаття» показано, 

що поширення домашньої ікони в цьому регіоні відбулося внаслідок зміни у 

специфіці забудови житла та початком індустріалізації, що істотно здешевило 

скло, яке стало одним із основних матеріалів виготовлення доступних широким 

масам населення домашніх ікон. Входження домашньої ікони у сакральний 
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простір бойківської хати забезпечило збереження притаманних народному 

декоративному мистецтву орнаментів. 

У пункті 4.5.4. «Рецепції релігійної ситуації краю в домашніх іконах 

Закарпаття» досліджуються причини збереження елементів візантійсько-

руської іконописної традиції в закарпатській народній іконі в цілому та, 

зокрема, домашній іконі. Серед них, як показано у дисертації, провідне 

значення відігравала боротьба русинів за власну церковну конфесію та 

обрядову практику, які, серед привілейованих верств населення вони могли 

розглядатися як основа етнічної демаркації, між тим, на рівні простолюду 

більше важили 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, оздоблення яких має багато елементів 

дохристиянської символіки. 

Розділ 5. «Розвиток української домашньої ікони у ХХ столітті» 

присвячений дослідженню причин та наслідків масштабної антирелігійної 

кампанії радянської влади у першій половині ХХ ст. 

Знищення української домашньої ікони, котре розпочалося одразу після 

встановлення радянської влади в Україні, поряд із ідеологічним 

тенденційністю, зумовлювалося високим рівнем та самобутнім характером 

української релігійності та життєвим устроєм народу. Їх цілеспрямоване 

руйнування відкривало можливість для запровадження нової ціннісної системи, 

а згодом й ідентичності, що й зумовило знищення усіх релігійних святинь, які 

освячували традиційний спосіб життя. 

Зовнішня лояльність українського населення до радянської ідеології, яка 

проявилася у другій половині ХХ ст. тісно співвідносилася із залишками 

традиційних східнохристиянських і народних сакральних практик. Їх таємне 

провадження хоч і зумовлювало внутрішню напругу, та все ж відкривало 

можливість зберегти від забуття, а із здобуттям незалежності й відродити, 

традиції, звичаї та обряди українського народу. 

 

У висновках дисертації сформульовано основні результати дослідження у 

відповідності до структури роботи: 

1. З’ясовано, що 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. Непересічне значення в цьому 

контексті посідає ікона, яка у традиційній культурі виступала одним із 

елементів родинної обрядової (а відтак і соціальної) практики, що 

децентралізовано зберігала культурну своєрідність, а з нею й українську 

ідентичність, а тому може розглядатися як світоглядне образне узагальнення та 
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мистецько-художній візуальний текст системи українського традиційного 

світобачення, що визначає ментальні особливості українців до нашого часу. 

Поряд з іншим, підкреслено відсутність фундаментальних філософських праць, 

які б розглядали своєрідність української культури й національної свідомості 

крізь призму ікони, що розміщувалася в сакралізовано структурованому  

просторі української домівки. 

2. Виявлено, що міський та сільський культурний простір формувався на 

відмінних світоглядних підвалинах: місто, сформоване на основі  свідомо 

встановлених законів, було більш відкрите для прийняття нових ідей 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 віруваннями, що 

сприяло збереженню біполярної міфологічної моделі світу, в межах котрої 

зберігалося чітке протиставлення на «Своїх» та «Чужих». З огляду на це, село 

виявилося нечутливим до універсалістських принципів, сформованих у 

християнському богослов’ї й філософії, котрі зазвичай протиставлялися 

родовій ідентичності, окремі елементи якої проявляються до нашого часу. 

3. З огляду на те, що ікона може набувати відмінних змістовних та 

функціональних характеристик у різних культурних та соціальних 

середовищах, введено у науковий обіг термін «домашня ікона», розкрито її 

змістову та функціональну своєрідність. Показано, 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 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 у земному житті, а святі, 

зображені на ній, тлумачилися як реальні, сутності, а не трансцендентні, 

відсторонені й узагальнено канонічні. 

4. 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 православної церкви, у 

підсумку чого змогла візуально зафіксувати та транслювати особливості 

історичного та соціокультурного розвитку народу, а також його уявлення та 
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цінності, родинний уклад життя та особливості господарської діяльності, 

своєрідність житла й 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Введено в науковий обіг термін «подорожня ікона», яка експлікується 

як різновид домашніх ікон, що використовувалася поза простором дому з 

метою сакралізації зовнішнього щодо дому простору. Ця ідея вибудовувалася 

на основі 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. 

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. Домінування культу Богородиці в українській домодерній культурі 

обумовлено не тільки своєрідністю православного віровчення, а й ментальними 
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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. 

10. З’ясовано роль і 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 з 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 

автономності українців. Двоєвірний характер української релігійності мав 

амбівалентне значення в процесі українського націєтворення: з одного боку, він 

забезпечив історичну тяглість українського культурного простору, а з іншого – 

руйнував підвалини української державності через непокору авторитетам. 

11. Масштабна антирелігійна політика радянської влади була зумовлена не 

тільки ідеологічним упередженням, а й прагненням подолати високий рівень 

релігійності, а з нею й колективну пам'ять та історично сформований уклад 

життя українського народу. Обертаючись навколо чотирьох основних святинь –

землі, церкви, дому та ікони, життя та світогляд українців характеризувалися 

високим рівнем консервативності, а відтак мало піддавалися ідеологічним 

змінам, гальмуючи тим самим становлення соціалізму. Результатом чіткої та 

цілеспрямованої антирелігійної кампанії 20–30-х рр. ХХ ст. в Україні, що 

проявився одразу після Другої світової війни, стала виразна інтенція на 

утвердження нового сакрального простору, який вибудовувався на тлі 

секуляризованих радянських цінностей та спільної обрядової практики. 

12. Виявлено, що українська народна домашня ікона є різновидом наївного 

мистецтва, оскільки, згідно останнього, їй притаманний виразний оптимізм та 

відмова від антропоцентризму, які, експлікуючись у художні форми, 

виявляються у відмові від натуралізму та спробі передати не стільки зовнішнє 

оформлення, скільки змістовне наповнення образу. Поміж тим, підкреслено 
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необхідність заміни пануючого у вітчизняній науці терміну «примітив» на 

термін «наїв», оскільки це сприятиме усуненню наявних упереджень щодо 

змістової та художньої вартості наївних ікон. 

13. Показано, що пропонований О. Найденом, термін «імітаційна ікона», 

варто використовувати для позначення ікон, що писалися в міських ремісничих 

осередках, які виступали 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 

поєднувати елементи професійної й народної культури, визначаючи тим самим 

єдиний простір культурного розвитку спільноти. 

14. Виявлено, що у 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 автономності. У тривалі періоди української бездержавності 

свідомість етнічної окремішності утримувалася завдяки релігійному чиннику, 

який, з огляду на децентралізований характер української народної 

ідентичності, поєднувався з особливостями звичаєвої та обрядової практики. 

15. 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 офіційно-директивний вплив православної 

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. 
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АНОТАЦІЯ 

Богомолець О.В. Феномен української домашньої ікони. На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.12 – українознавство (філософські науки). Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2018. 

У дисертації вперше в українській інтелектуальній думці загалом та 

українознавчій науці зокрема запропоновано науковий розгляд домашньої 

ікони як унікального феномену української народної культури, що протягом 

століть відображав найвищі цінності українського народу, визначав 

своєрідність звичаєвої практики, закладаючи водночас підвалини для розвитку 

української етнічної ідентичності. Чільна увага у дисертаційному дослідженні 

приділяється висвітленню місця та ролі домашньої ікони в обрядовій практиці 

українців та обґрунтуванню думки про неправомірність її однозначного 

ототожнення ні з народним іконописом, ні з професійним іконописом, оскільки 

домашня ікона – це синкретичний феномен української матеріальної та 

духовної культури, який виникає як результат органічного розвитку, з одного 

боку, українського професійного та народного іконопису, а з іншого – 

релігійного світогляду українського народу. Підкреслено, що домашня ікона в 

художній формі відображала особливості історичного та соціокультурного 

розвитку народу, його уявлення та цінності, родинний уклад життя та 

особливості господарської діяльності, своєрідність житла та одягу, а також 

рівень залучення народу до християнської культури в цілому. Разом з тим, 

успадковуючи універсалістський характер церковної ікони, домашня ікона 

поставала тим світоглядним тлом, яке в складних політичних, соціальних та 

економічних умовах життя українського народу дозволяло піднятися над 

«містечковістю» родинного життя, без руйнації споконвічних надродинних 

традицій, та залучитися до побудови нового світоглядного та культурного 

простору – етнічної та національної культур. 

Особлива увага приділяється висвітленню причин, етапів та наслідків 

антирелігійної політики радянської влади у 20–30-ті рр. ХХ ст. спрямованої на 

руйнування колективної пам’яті та національної ідентичності з метою 

впровадження нової ціннісної системи.  

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

домашній іконостас, «імітаційна ікона», «наївна ікона», православ’я, двовір’я, 

синкретизм, етнічна єдність, дім, обрядова практика. 
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АННОТАЦИЯ 

Богомолец О.В. Феномен украинской домашней иконы. На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.12 – украиноведение (философские науки). Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертации впервые в украинской интеллектуальной мысли в целом и 

украиноведческой науке в частности предложено научное рассмотрение 

домашней иконы как уникального феномена украинской народной культуры, 

который на протяжении веков отражал наивысшие ценности украинского 

народа, определял своеобразие обычаев практики, закладывая одновременно 

основы для развития украинской этнической идентичности. 

Исходя из того, что диссертационное исследование основывалось на 

эмпирическом базисе частной коллекции украинских народных икон, в 

диссертационном исследовании подвергается тщательному анализу смысл 

понятия «украинская икона», которым, как показано диссертанткой, следует 

обозначать иконы, которые писались украинскими профессиональными 

иконописцами в соответствии с византийским иконописным каноном, 

требования которого смягчались и теряли черты «преображения» (в 

терминологии Л. Успенского – юродивости). Вместе с тем показано, что 

украинская икона сформировалась в итоге столкновения трех культурных 

традиций – восточного православия, западного католицизма, которые 

сочетались с дохристианскими верованиями и обычаям русичей, в результате 

чего есть все основания рассматривать ее как самобытный религиозный и 

культурный феномен украинского народа. 

Обнаруженная в ходе исследования трансформация смысловой и 

функциональной нагрузки иконы, в единстве с теоретическими предпосылками 

И. Огиенко, стала теоретическим основанием для обоснования необходимости 

и целесообразности введения в научный обиход понятия «домашняя икона», 

который следует использовать для обозначения писаных профессиональными 

иконописцами, ремесленниками и народными художниками икон, которые 

используются в домашней (семейной) обрядовой практике и характеризуются 

высоким уровнем мировоззренческого синкретизма в итоге сочетания 

ключевых идей христианского мировоззрения с традиционными народными 

представлениями и практиками. На этом фоне эксплицированы различия тех 

концептуальных оснований таких социокультурных феноменов, как 

православная икона (речь идет об иконе византийского и русского образца), 

украинская икона (речь идет прежде всего о церковной иконе) и украинская 

домашняя икона. 



39 

 

 

 

В процессе диссертационного исследования воспроизведено особенности и 

коллизии формирования домашней иконы, как уникального и самобытного 

феномена украинской культуры и показано, что свое окончательное смысловое 

и функциональное содержание домашняя икона получила в итоге знакомства 

широких народных масс с христианским вероучением и широким 

привлечением иконы в обрядовую практику различных слоев населения.  

Постепенное вовлечение христианской символики, и прежде всего икон, в 

обрядовую практику украинцев, в единстве с почитанием местных 

чудотворных икон имело амбивалентное влияние на развитие украинского 

этнического единства. С одной стороны, четко выражены рецепции 

мифологического мышления, которые хранили присущую мифологическому 

сознанию биполярную модель мира с свойственным ей противопоставлением 

«Своих» и «Чужих», а с другой – универсалистские интенции христианского 

вероучения открывали потенциальную возможность для расширения 

пространства «своего». Другими словами, почитание домашних икон в среде 

украинского народа являлось не только важным этапом эволюции веры, но и 

отражало высокие ценности «жизненного мира» украинского народа на разных 

этапах его становления. В частности, доминирование культа домашних икон в 

частной и общественной жизни становится основой формирования 

выразительного противопоставления «Свой – Чужой», что актуализируется 

прежде всего через семейные связи, проявляя тем самым доминирующее 

аксиологическое значение в жизни украинского народа частных интересов, 

культа семейной жизни и наследственного профессионализма. Реформы 

церковной администрации, направленные на преодоление пережитков 

двоеверия и культа домашних икон, становятся важным фактором развития 

общественного сознания, способствуя формированию сознания этнического 

«мы». 

Исходя из того, что домашняя икона на протяжение столетий оставалась 

тем стержнем, который фиксировал главные жизненные ценности украинского 

народа, в диссертационном исследовании отстаивается мнение о том, что 

главной мировоззренческой причиной масштабной антирелигиозной политики 

советской власти на Украине стал низкий уровень лояльности населения к 

советскому тоталитарному государству. Вместе с тем, диссертантка отстаивает 

убеждение, что важнейшими следствиями антирелигиозной политики на 

Украине стали не столько физические расправы и репрессии над 

священниками, уничтожение церквей, изъятие церковных древностей, или 

вандализм – сожжение и уродования, над иконами, а прежде всего разрушение 

исторической памяти и формирования целой касты тиранов украинского 

народа, которая сформировалась из представителей самого народа, что привело 

к существенному видоизменению национального характера украинцев. 
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ANNOTATION 

Bogomolets O.V. The phenomenon of Ukrainian home icons.  On the right 

of manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 09.00.12 – 

Ukrainian Studies (Philosophical Sciences). Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

In the dissertation, for the first time in Ukrainian intellectual thought in general 

and in Ukrainian science, in particular, the scientific consideration of the home icon 

was proposed as a unique phenomenon of Ukrainian folk culture, which over the 

centuries reflected the highest values of the Ukrainian people, determined the 

peculiarity of customary practices while laying the foundations for the development 

of Ukrainian ethnic identity. The attention in the dissertation research is given to 

highlighting the place and role of the home icon in the ritual practice of Ukrainians 

and to substantiate the idea of the unlawfulness of its unequivocal identification with 

either folk iconography or professional iconography, since the home icon is a 

syncretic phenomenon of the Ukrainian material and spiritual culture that arises as 

the result of organic development, on the one hand, Ukrainian professional and folk 

icons, and on the other hand – the religious outlook of the Ukrainian people. It was 

emphasized that the home icon in the artistic form reflected the peculiarities of the 

historical and socio-cultural development of the people, his ideas and values, the 

family lifestyle and features of economic activity, the originality of housing and 

clothing, and the level of involvement of the people in the Christian culture as a 

whole. However, inheriting the universal character of the church icon, the home icon 

appeared in a world-view that, in the difficult political, social and economic 

conditions of the life of the Ukrainian people, allowed to rise above the "township" of 

family life, without destroying primordial superstitious traditions, and to be involved 

in the construction a new world-view and cultural space – ethnic and national 

cultures. 

Particular attention is paid to highlighting the causes, stages and consequences 

of the anti-religious policy of Soviet government in the 20-30's of the twentieth 

century aimed at destroying collective memory and national identity in order to 

introduce a new value system. 
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