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АНОТАЦІЯ 

 

Попенюк Ю. А. Образ Різдва Христового в українському малярстві XV 

— XVIII ст: аспекти інтерпретації та художнього втілення — Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 — образотворче мистецтво. — Львівська національна 

академія мистецтв, Львів, 2020. 

Різдво Христове — одна з головних подій у світовій історії, що розподіляє 

людську історію на дві ери: до та після Різдва Господнього; одне з найбільших 

свят літургійного року й одне з найглибших таїнств християнської віри. Велика 

кількість звичаїв, обрядів і народних традицій пов’язана із цим святом. Чи не 

найяскравіше різдвяна тематика висвітлена в іконописі, який малярськими 

засобами розкриває глибокий символічний зміст євангельської події. Іконографія 

Різдва Христового, що розвинулася в Україні під впливом візантійської традиції 

та західноєвропейських зразків, набула яскравої національної самобутності. 

Різдво Христове було зазвичай іконою празничного ряду іконостаса або 

храмовим образом у церквах Собору Пресвятої Богородиці (це свято припадає на 

наступний день після Різдва Христового).  

Сучасні пріоритетні напрямки дослідження українського церковного 

мистецтва спрямовані на систематизацію творів, опрацювання іконографії, 

аналізу образно-символічного наповнення. Це дозволить синтезувати мистецьке 

вивчення української ікони з культурологічним аналізом. Для сучасного 

українського мистецтвознавства тема Різдва Христового маловивчена, тому 

видається доцільним і виправданим проаналізувати українські ікони XV — 

XVIII ст. під таким кутом зору. Окреслений період в історії українського 

іконопису позначений доволі радикальними змінами стилю творів, новаціями в 

іконографії, поглибленням змісту. Ці тенденції ставлять перед дослідниками 

низку завдань щодо з’ясування того, як вдавалося митцям кожного конкретного 

середовища реагувати на нові художні виклики та узгоджувати їх з усталеною 

традицією. 
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Дисертація має на меті на широкому історико-культурному матеріалі, у 

взаємодії з найсуттєвішими художніми проблемами доби визначити принципи 

формування іконографії та особливості художнього втілення теми Різдва 

Христового в українському іконописі XV — XVIII cт. Для досягнення 

поставленої мети необхідно визначити богословське підґрунтя образу Різдва 

Христового на підставі аналізу канонічних Євангелій та апокрифів; з’ясувати 

ґенезу образу Різдва Христового та особливості іконографії сюжету в 

християнському мистецтві; простежити самобутність іконографії теми Різдва 

Христового в українському малярстві досліджуваного періоду; розглянути 

стилістичні особливості українського іконопису XV — XVIII cт.; висвітлити 

аспекти символічного втілення релігійного сюжету Різдва Христового в 

українському іконописі; охарактеризувати особливості хронотопу в іконах 

Різдва Христового. 

Встановлено, що зв’язок між суто візуальним втіленням сюжету Різдва 

Христового та його ідейно-концептуальним підґрунтям має різні форми вияву в 

українському іконописі XV — XVIII cт. В українському середньовічному 

мистецтві іконографія сюжету Різдва Христового формувалася на ґрунті 

візантійського канону. Митці дотримувалися лаконізму та схематизму 

композиційних побудов, виразності та промовистості поз і жестів, канонічності 

художньої мови, що сприяло створенню цілісних за звучанням і візуально 

впізнаваних символічних образів, у прочитанні яких велике значення мають 

формальні засоби. У другій половині XVI — першій половині XVII ст. 

відбувається поступовий відхід від візантійської іконографії та значний вплив 

західноєвропейського мистецтва. У цей період зміцнюється діяльність 

провінційних малярських осередків, які вносять власні характерні риси в 

стилістику ікон. Набуває поширення незвичне трактування євангельського 

сюжету, ікона наповнюється світськими елементами, святі отримують риси 

ментально близькі для українців. Символіка ікони наповнилася знайомими 

знаками рідної природи як Божого раю на землі. Українські іконописці 

втілювали в усталену символічну канонічну мову абстрактних понять прості й 
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зрозумілі форми, наближуючи ікону до народного сприйняття. У процесі 

збагачення традиційної ікони значна роль належала впливу західних гравюр. Це 

не було дослівне запозичення композиції, використовували головні композиційні 

принципи іконографії «Поклоніння пастухів» і «Поклоніння волхвів». 

Осучасненим прочитанням євангельського сюжету Різдва Христового 

виділяються перш за все ікони І. Рутковича та кола Й. Кондзелевича. 

Характерною особливістю трактування сюжету «Різдва Христового» в 

українському іконописі другої половини XVII — початку XVIII ст. була 

поступова зміна стилю з тривалим і глибоким проникненням елементів традиції 

у новий стиль. Перевірене практикою, вкорінене в естетичні вподобання народу, 

залишалося в іконі надовго. 

У другій половині XVII — XVIII ст. українські митці прагнуть органічно 

синтезувати православну іконографію та принципи образотворення 

західноєвропейського мистецтва. Вони впроваджують в іконописне зображення 

схеми прямої та повітряної перспективи, елементи портретного психологізму, 

динамізму другорядних постатей, реалізм пейзажу, побутових деталей, 

драматичні світлотіньові ефекти. 

Від 30-х рр. XVIII ст. художнє звучання ікон «Різдва Христового» 

наповнюється бурхливим рухом, світло-тіньовими контрастами, патетикою 

зрілого бароко. Декларується прагнення здивувати та вразити глядача 

запаморочливими спіритуалістичними ефектами. Разом з посиленням 

експресивної тональності в іконі з’являються нові типи образності зумовлені 

суспільним розвитком і розширенням мистецьких зав’язків України з іншими 

країнами. Центральна проблема у художньому вирішенні сцени «Різдва 

Христового» — це втілення реалістичного образу в рамках традиційної 

сюжетики. Таким чином митці (Я. Глинський, Л. Долинський, Т. Спалинський, 

С. Строїнський та ін.), скориставшись об’ємним академічним рисунком і 

законами повітряної перспективи, реалізували нагромаджений попередніми 

українськими іконописцями досвід спонтанного переростання релігійного у 

світське. 
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Виявлено, що ікона «Різдво Христове» за своєю суттю — художній 

феномен з розвинутою художньо-образною системою, сформованою 

іконографічною традицією та стилістичними особливостями. Водночас як 

іманентне явище сакральної художньої культури України вона нерозривно 

пов’язана зі світоглядними уявленнями та ментальністю українців. Інваріантна 

іконографія сюжету народження Ісуса відображає світосприйняття, ідеологію та 

переконання конкретного історичного періоду, що в художньому вияві 

ґрунтується на синтетичній єдності образу та символу. 

В образній семантиці ікони «Різдво Христове» виразно окреслені дві 

домінантні протилежності — сакральні та профанні персонажі. Коло сакральних 

образів обмежене (Марія, Ісус, Йосип, ангели, зрідка — Анна), вони німбовані та 

чітко виділені більшим масштабом. Упродовж століть сакральні образи 

модифікувалися стилістично й іконографічно, але семантично здебільшого 

залишалися незмінними. Образ Ісуса Христа в іконографії «Різдва Христового» 

XV — XVIII ст. належить до найбільш консервативних і в різних сюжетах 

вирішується стереотипно (сповите немовля). У композиції чільне місце належить 

Богородиці, чиє зображення зі знака-емблеми на середньовічних іконах 

поступово трансформується на стриманий образ звичайної жінки. Характерне 

візуальне втілення має іконографія Йосипа як сивобородого старця. Профанні 

образи більш численні — це пастухи, волхви та повитухи. Саме в групах 

профанних персонажів впроваджуються нові художні засоби та стилістичні 

особливості, натомість сакральні персонажі більш строго підпорядковані 

іконографічному канону. 

В іконі «Різдво Христове» групи персонажів діють як одне ціле. Зокрема, 

незважаючи на відмінності в колориті убрання ангелів, персоніфікації міміки 

обличчя і жестів, їхні фігури сприймаються цільним, компактним образом 

ангельської присутності. Схожу цільну групу втілюють також пастухи або 

волхви, що прийшли вклонитися Спасителеві. Сакральні персонажі на іконах 

другої половини XVI — XVIII ст. об’єднані в іконографічну композицію «Свята 

Родина». Таким чином, вирішення сюжету вимагає трактування однотипних 
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персонажів як композиційної єдності, своєрідного узагальненого знаку 

Божественної присутності або поклоніння. 

В іконах «Різдво Христове» виділено два протилежні топоси. Земний 

топос, у якому відбулося народження Ісуса Христа, втілений у багатому 

хроматизмі та наповнений ментальними категоріями-символами гори, печери, 

кошари, Божого саду. Бачення небесного простору асоційоване в релігійній 

свідомості з матеріальною присутністю Бога, у художній інтерпретації мало 

буквальний вияв — іконописці зображали Божу волю, втілену гемісферою 

Вифлеємської зорі або сегментом відкритого неба з ангелами в ньому. Топос 

Царства Небесного представлений золотим тлом або архітектурними кулісами 

Небесного Єрусалима.  

Уперше простежено символічність художніх образів у іконі «Різдво 

Христове», що зазвичай розкривається завдяки введенню характерних деталей 

або використанню в композиції конкретних предметних зображень. Ілюструючи 

атрибути, які приписують Богородиці церковні гімни та Акафист, автори 

вводили в пейзаж церкву з високими банями, замок, острови, ріку, містки, 

широке плесо водойми, гори, суху пустинну землю і зелень, що вкриває скелі. 

Інколи це стилізоване зображення відомих споруд, наприклад, вежі Корнякта у 

Львові. Руїни ордерних будівель, зламаний стовп, порожній кам’яний цоколь 

втілювали перемогу істинної віри над язичництвом. Таким чином, у семантиці 

архітектурних форм ікон «Різдво Христове» переплітаються поняття 

Священного Граду (Небесного Єрусалима), Небесної Церкви (храму) та громади 

вірних (кошара). Серед символів, пов’язаних з Богородицею, слід назвати 

драбину, трон. Атрибутом Йосипа є пальма, рубанок і палиця з бруньками. 

Простежено, що в іконі «Різдво» постійно акцентується на двох моментах: 

перше — це втілення, друге — підкреслення зв’язку між втіленням і жертвою 

Христа. Це зумовило використання уніфікованих ментальних символів, які є 

спільними для іконографії христологічних ікон на сюжет Різдва, Преображення, 

Зішестя в пекло, Тайна вечеря, Розп’яття, Воскресіння, Вознесіння (відкрите 

небо, хмара, печера, потир, Голгофський хрест, ясла-саркофаг, гора, мандорла). 
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Українські митці XV — XVIII ст. свідомо використовували в композиції 

«Різдво Христове» традиційні художні засоби, що втілюється у поділі 

зображення на окремі сцени, значною мірою умовно пов’язані між собою 

формально, у повній невідповідності між глибиною простору пейзажу та 

абстрактною площиною золотого тла, розташуванням фігур, що не виходять за 

межі замкнутої в собі просторової зони та зосереджені на передньому плані. 

Площинність і простір, спокій і динаміка неподільно переплітаються між собою 

в художньому відтворенні події. Площинне та нерухоме сприймається як 

символічне втілення одвічного, просторове та динамічне — як реальність 

земного буття. Втілюючи абстрактні ідеї, композиція ікони «Різдва Христового», 

в якій неподільно переплелися надприродне і реальне, зображає чудесне як 

близьку для людей і зрозумілу подію. 

Зазначено, що в Україні сюжет Різдва Христового вийшов за межі 

образотворчого мистецтва та став складовим елементом художньої культури. 

Окрім релігійного мистецтва, він знайшов своє відображення у фольклорі, 

художній літературі, театрі. Риторичний, догматичний канон візантійського 

мистецтва став своєрідною канвою для формування власної іконографії сюжету 

Різдва Христового в українському мистецтві XV — XVIII ст. У випадку, коли 

форму прагнули запозичувати безпосередньо з євангельського оповідання, 

українські митці наповнювали твір справжнім релігійним настроєм і народним 

світовідчуттям, зуміли переплавити ментально далекі запозичені елементи в 

одну органічну цілість. Таким чином змогли з’явитися справді самобутні 

зразкові ікони, твори високої художньої вартості, якими би пишалася кожна 

культура світу, твори, які впевнено витримують порівняння з найкращими 

мистецькими пам’ятками. 

Ключові слова: українське релігійне малярство, іконографія Різдва 

Христового, художньо-стилістичні особливості, іконопис, символіка художнього 

образу 
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Popenyuk Yu.A. The Image of the Nativity of Christ in Ukrainian Painting 

of the 15
th

 - 18
th 

centuries: Aspects of Interpretation and Artistic Presentation - 

Qualified scientific work on the manuscript copyright.  

Thesis for the academic degree of Ph.D. in Art History in the specialty 17.00.05 

— Fine Arts. — Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2020. 

The Nativity of Christ is one of the major events in world history that divides the 

human history into two eras: before and after the Nativity of Christ; one of the greatest 

feast days of the church year and one of the deepest sacraments of the Christian faith. 

A large number of customs, rituals and folk traditions is associated with this holiday. 

Perhaps, the brightest Christmas theme is covered in the icon painting, which by 

painting means reveals the deep symbolic meaning of the Gospel event. The 

iconography of the Nativity of Christ, developed in Ukraine under the influence of the 

Byzantine tradition and Western European models, has gained a striking national 

identity. The Nativity of Christ was usually a festival tier of the iconstand or the 

temple image in the churches of the Cathedral of the Most Holy Mother of God (this 

holiday falls on the next day after the Nativity of Christ).  

The current priority research areas of the Ukrainian church art are directed to the 

systematization of works, the elaboration of iconography, the analysis of figurative and 

symbolic content. It will allow synthesizing the artistic study of the Ukrainian icon 

with cultural analysis. For modern Ukrainian art history, the theme of the Nativity of 

Christ is understudied, so it seems appropriate and justified to analyse Ukrainian icons 

of the 15
th
 — 18

th
 centuries from that point of view. The indicated period in the history 

of Ukrainian icon painting is marked by rather radical changes in the style of works, 

innovations in iconography, deepening of content. These trends pose a number of 

problems for researchers to find out how artists of each specific environment react to 

new artistic challenges and align them with established traditions. 

The dissertation aims, on a wide historical and cultural material, in cooperation 

with the most significant artistic problems of the epoch to determine the principles of 

iconography formation and peculiarities of artistic presentation of the theme of the 
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Nativity of Christ in the Ukrainian icon painting of the 15
th
 — 18

th
 centuries. In order 

to achieve the desired goal, it is necessary to determine the theological basis of the 

image of the Nativity of Christ based on the analysis of the canonical Gospels and 

Apocrypha; to find out the genesis of the image of the Nativity of Christ and 

peculiarities of the iconography of the subject in Christian art; to trace the originality 

of the iconography of the theme of the Nativity of Christ in the Ukrainian painting of 

the researched period; to consider stylistic peculiarities of the Ukrainian icon painting 

of the 15
th
 — 18

th
 centuries; to cover aspects of the symbolic presentation of the 

religious subject of the Nativity of Christ in the Ukrainian iconography; to characterize 

the features of chronotope in icons of the Nativity of Christ. 

It is established that the connection between the solely visual presentation of 

the subject of the Nativity of Christ and its ideological and conceptual basis has 

different forms of expression in Ukrainian icon painting of the 15
th
 — 18

th 
centuries. In 

the Ukrainian medieval art, the iconography of the subject of the Nativity of Christ 

was based on the Byzantine canon. The artists adhered to the laconicism and 

schematism of compositional constructions, expressiveness and significance of poses 

and gestures, canonicity of the artistic language, which contributed to the creation of 

holistic in sounding and visually recognizable symbolic images, in which formal 

means are of great significance in reading. In the second half of the 16
th

 — the first 

half of the 17
th

 century there was a gradual diversion from the Byzantine iconography 

and a significant influence of the Western European art. During this period the 

activities of provincial painting centres, that made their own characteristic features in 

the style of icons, strengthened. The unusual interpretation of the Gospel subject was 

spreading, the icon was filled with secular elements, and the saints were getting 

mentally close features for Ukrainians. The symbolism of the icon was filled with 

familiar signs of native nature as a God's paradise on earth. Ukrainian icon painters 

embodied simple and comprehensible forms in the established symbolic canonical 

language of abstract concepts, bringing the icon closer to the popular perception. In the 

process of the traditional icon enriching, the influence of Western prints played a 

significant role. It was not a literal borrowing of the composition, the basic 
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compositional principles of the iconography of «The Adoration of the Shepherds» and 

«The Adoration of the Magi» were used. First of all, the icons of I. Rutkovych and 

circles of Y. Kondzelevych are distinguished by an up-to-date reading of the Gospel 

subject of the Nativity of Christ. The characteristic feature of the interpretation of the 

subject of «The Nativity of Christ» in the Ukrainian iconography of the second half of 

the 17
th 

— beginning of the 18
th

 centuries was a gradual change of the style with a long 

and deep penetration of the elements of tradition into a new style. Proven by the 

practice, enrooted in the aesthetic preferences of the people, it remained in the icon for 

a long time. 

In the second half of the 17
th
 — 18

th
 centuries Ukrainian artists strived to 

synthesize the Orthodox iconography and principles of the image creation of Western 

European art organically. They introduced schemes of direct and aerial perspective, 

elements of portrait psychologism, dynamism of minor figures, realism of landscape, 

household details, dramatic effects of light and shade into the iconic depiction.  

Beginning from the 30's of the 18
th

 century, the artistic sounding of the icons of 

the «Nativity of Christ» was filled with rapid movement, light-shadow contrasts, and 

pathetics of the High Baroque. The desire to surprise and amaze a viewer with 

dizzying spiritualistic effects was declared. Together with the increasing of expressive 

tonality, new types of imagery appeared in the icon due to the social development and 

extension of artistic ties of Ukraine with other countries. The central problem in the 

artistic solution of the scene of «The Nativity of Christ» is the embodiment of a 

realistic image within the traditional plot. In this way, artists (Ya. Glynskyi, L. 

Dolynskyi, T. Spalynskyi, S. Stroinskyi, etc.), using the volumetric academic drawing 

and the aerial perspective laws, realized the experience of spontaneous development of 

religious into secular, gained by previous Ukrainian icon painters. 

It is revealed that the icon «The Nativity of Christ» is by nature an artistic 

phenomenon with a developed artistic and figurative system, formed by an 

iconographic tradition and stylistic peculiarities. At the same time, as an immanent 

phenomenon of the sacral artistic culture of Ukraine, it is inextricably linked with the 

worldviews and mentality of Ukrainians. The invariant iconography of the subject of 
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birth of Jesus reflects the worldview, ideology, and beliefs of a particular historical 

period, which in artistic expression is based on the synthetic unity of image and 

symbol. 

In the figurative semantics of the icon «The Nativity of Christ», two dominant 

opposites are clearly outlined - sacred and profane characters. The circle of sacred 

images is limited (Mary, Jesus, Joseph, angels, occasionally Anna), they are nimbi and 

clearly distinguished by a larger scale. Over the course of history, sacral images have 

been modified stylistically and iconographically, but have mainly remained 

semantically unchanged. The image of Jesus Christ in the iconography of «The 

Nativity of Christ» of the 15
th
- 18

th
 centuries belongs to the most conservative and is 

solved stereotypically in various subjects (swaddled baby). In the composition the 

centrepiece belongs to the Blessed Virgin, whose image from the sign-emblem on the 

medieval icons is gradually transformed into a restrained image of an ordinary woman. 

The iconography of Joseph as a grey-bearded old man has a typical visual 

embodiment. Profane images are more numerous, these are shepherds, magi and 

midwives. It is in groups of profane characters that new artistic means and stylistic 

peculiarities are introduced, while sacred characters are more strictly subordinated to 

the iconographic canon. 

In the icon «The Nativity of Christ», groups of characters act as one. In 

particular, despite the differences in the colour of the angels' attire, the personification 

of facial expressions and gestures, their figures are perceived as a well-rounded, 

compact image of angelic presence. A similar well-rounded group is also embodied by 

the shepherds or magi who came to worship the Saviour. Sacred characters on icons of 

the second half of the 16
th

 — 18
th
 centuries are united in the iconographic composition 

«Holy Family». Thus, the decision of the subject requires the interpretation of 

characters of the same type as a compositional unity, a kind of generalized sign of the 

Divine presence or worship. 

There are two opposite topos in the icons «The Nativity of Christ». The earthly 

topos, in which the birth of Jesus Christ took place, is embodied in rich chromaticism 

and filled with mental categories - symbols of a mountain, cave, sheepcote, and the 
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garden of God. The vision of celestial space is associated with the material presence of 

God in religious conscience, in artistic interpretation there is a little literal expression - 

icon painters depicted the will of God embodied by the hemisphere of the star of 

Bethlehem or by the segment of the open sky with angels in it. The topos of the 

Kingdom of Heaven is represented by the golden background or architectural 

background of the Heavenly Jerusalem.  

For the first time, the symbolism of artistic images in the icon «The Nativity of 

Christ» is traced, which is usually revealed by the introduction of characteristic details 

or the use of concrete-objective images in the composition. Illustrating the attributes, 

ascribed to the Blessed Virgin, hymns and Akathist, the authors introduced into the 

landscape a church with high domes, a castle, islands, a river, bridges, a large pond, 

mountains, a dry desert land and verdure covering the rocks. Sometimes it was a 

stylized depiction of famous buildings, such as the Kornyakt tower in Lviv. The ruins 

of the order buildings, the broken pillar, and the empty stone plinth embodied the 

victory of true faith over paganism. Thus, in the semantics of the architectural forms of 

the icons «The Nativity of Christ», the notions of the Holy City (Heavenly Jerusalem), 

Holy Church (temple) and the community of believers (sheepcote) are intertwined. 

Among the symbols associated with the Blessed Virgin, one shall include a ladder and 

a throne. The attribute of Joseph is a palm tree, plane and a stick with buds. 

It is observed that the icon «Christmas» constantly emphasizes two moments: 

the first is the incarnation, and the second is the emphasis on the connection between 

the incarnation and the sacrifice of Christ. This led to the use of unified mental 

symbols that are common to the iconography of Christological icons for Christmas, 

Transfiguration, Descent into Hell, Last Supper, Crucifixion, Resurrection, Ascension 

(open sky, cloud, cave, chalice, Golgotha Cross, day nursery-sarcophagus, mountain, 

mandorla). 

Ukrainian artists of the 15
th
 — 18

th 
centuries deliberately used the traditional 

artistic means in the composition «The Nativity of Christ», which are embodied in the 

division of the image into separate scenes, to a great extent conditionally linked to 

each other formally, in complete discrepancy between the depth of the landscape space 
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and the abstract plane of the golden background, the plant of figures which are within 

limits of the confined space area and centred in the foreground. Flatness and space, 

tranquillity and dynamics are inseparably intertwined in the artistic reproduction of the 

event. Planar and immovable are perceived as a symbolic presentation of the eternal, 

spatial and dynamic — as the reality of earthly life. Embodying abstract ideas, the 

composition of the icon «The Nativity of Christ», in which the supernatural and real 

are inseparably intertwined, depicts the wonderful as a close and comprehensible event 

to humans. 

It is noted that in Ukraine the subject of the Nativity of Christ transcended the 

fine arts and became an integral element of artistic culture. In addition to the religious 

art, it was reflected in folklore, fiction, and theatre. The rhetorical and dogmatic canon 

of the Byzantine art became a kind of plot for the formation of its own iconography of 

the subject of the Nativity of Christ in Ukrainian art of the 15
th
 — 18

th
 centuries. When 

the form was sought to borrow directly from the Gospel narrative, Ukrainian artists 

filled the work with true religious sentiment and folk sensation of the world, and were 

able to melt the mentally distant borrowed elements into one organic integrity. In this 

way, truly original icons, works of high artistic value could appear that would have 

been a pride of every culture of the world, works that could surely stand comparison 

with the best artistic monuments. 

Keywords: Ukrainian religious painting, iconography of the Nativity of Christ, 

artistic and stylistic peculiarities, icon painting, symbolism of artistic image. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Різдво Христове — одна з головних подій у 

світовій історії, що розподіляє людську історію на дві ери: до та після Різдва 

Господнього; одне з найбільших свят літургійного року й одне з найглибших 

таїнств християнської віри. Велика кількість звичаїв, обрядів і народних 

традицій пов’язана із цим святом. Чи не найяскравіше різдвяна тематика 

висвітлена в іконописі, який малярськими засобами розкриває глибокий 

символічний зміст євангельської події. Іконографія Різдва Христового, що 

розвинулася в Україні під впливом візантійської традиції та західноєвропейських 

зразків, набула яскравої національної самобутності. Різдво Христове було 

зазвичай іконою празничного ряду іконостаса або храмовим образом у церквах 

Собору Пресвятої Богородиці (це свято припадає на наступний день після Різдва 

Христового).  

Актуальність дослідження визначена контекстом сучасних пріоритетних 

напрямків дослідження українського церковного мистецтва, спрямованих на 

систематизацію творів, опрацювання іконографії, аналізу образно-символічного 

наповнення. Це дозволить синтезувати мистецьке вивчення української ікони з 

культурологічним аналізом. Для сучасного українського мистецтвознавства тема 

Різдва Христового маловивчена, тому видається доцільним і виправданим 

проаналізувати українські ікони XV — XVIII ст. під таким кутом зору. 

Окреслений період в історії українського іконопису позначений доволі 

радикальними змінами стилю творів, новаціями в іконографії, поглибленням 

змісту. Ці тенденції ставлять перед дослідниками низку завдань щодо з’ясування 

того, як вдавалося митцям кожного конкретного середовища реагувати на нові 

художні виклики та узгоджувати їх з усталеною традицією. 

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

дисертації узгоджена з темою наукових досліджень і планом підготовки 

наукових кадрів кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва 

та реставрації (2013—2023 рр.) Прикарпатського національного університету 
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імені Василя Стефаника «Образотворче мистецтво Прикарпаття» (Номер 

державної реєстрації роботи: 0113UOO5917). Дослідження проводилося 

відповідно до основних напрямів фундаментальних досліджень науково-

дослідного відділу Львівської національної академії мистецтв за темою: «Західні 

теорії та українське мистецтвознавство ХХ століття: інтелектуальні інновації, 

особливості методології, мистецтвознавчий дискурс» (Реєстр. номер 

0111U005313, ДБ № ІТМ 02-2010). Напрямок дисертаційної роботи є складовою 

частиною державних наукових програм, спрямованих на створення об’єктивної 

картини історико-культурного процесу в Україні.  

Мета дослідження — на широкому історико-культурному матеріалі, у 

взаємодії з найсуттєвішими художніми проблемами доби визначити принципи 

формування іконографії та особливості художнього втілення образу Різдва 

Христового в українському іконописі XV — XVIII cт. Для досягнення 

поставленої мети в дисертації вирішуються наступні завдання: 

 опрацювати історіографію, визначити сучасний стан наукового 

вивчення теми; систематизувати джерельну базу дослідження з урахуванням 

творів, що зберігаються у церквах, пам’яток з музейних і приватних збірках; 

 визначити богословське підґрунтя образу Різдва Христового на 

підставі аналізу канонічних Євангелій та апокрифів; 

 з’ясувати ґенезу образу Різдва Христового та особливості іконографії 

сюжету в християнському мистецтві; 

 простежити самобутність іконографії теми Різдва Христового в 

українському малярстві досліджуваного періоду; 

 розглянути стилістичні особливості українського іконопису XV — 

XVIII cт.; 

 висвітлити аспекти символічного втілення релігійного сюжету Різдва 

Христового в українському іконописі; 

 охарактеризувати особливості хронотопу в іконах Різдва Христового. 

Об’єкт дослідження — тема Різдва Христового в українському малярстві 

XV — XVIII cт.  



20 

 

 

Предмет дослідження — особливості іконографії та символіки образу 

Різдва Христового в українському малярстві XV — XVIII cт. 

Методичною основою дисертації є системний підхід до вивчення об’єкта в 

контексті тих явищ і процесів, які мали найбільший вплив на його розвиток. Для 

реконструкції ґенези та історичного процесу еволюції малярства України 

окресленого періоду використано метод історичного аналізу. Хронологічний 

метод застосований для послідовного викладу фактичного матеріалу та 

окреслення основних етапів розвитку іконографії сюжету; ретроспективний — 

для пошуку джерел і художньо-стилістичних особливостей мистецьких 

пам’яток. Логічним продовженням попереднього є історична компаративістика, 

яка дозволила виявити загальноєвропейський контекст розвитку іконографії та 

стилістики ікон Різдва Христового XV — XVIII cт. Одним з найважливіших у 

контексті нашого дослідження виявився формально-стилістичний аналіз. 

Візуальне дослідження дозволило зафіксувати технічні особливості та виявити 

мистецьку цінність окремих пам’яток. 

За основу взято метод іконографічного аналізу зображень, також 

використано елементи іконологічного та семіотичного підходів. Застосовано 

структурно-типологічний метод, який допомагає виявити і класифікувати 

художні образи в культурній та ментальній системі координат українського 

суспільства. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дослідження є першою 

спробою цілісного відтворення розвитку іконографії теми Різдва Христового в 

українському малярстві XV — XVIII ст. Обґрунтовано самобутність образно-

символічного трактування євангельського сюжету в українському мистецтві, 

сформованого на стику східної та західної художніх традицій. 

Особистий внесок здобувача:  

 уперше простежено ґенезу образу Різдва Христового в українському 

малярстві XV — XVIII ст. у контексті загальноєвропейського культурного 

простору; 
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 виявлено особливості іконографії образу Різдва Христового в 

українському мистецтві XV — XVIII ст.; 

 проаналізовано систему символіки в іконографії сюжетів «Різдво 

Христове», «Поклоніння пастухів» і «Поклоніння волхвів»; 

 простежено семантичне навантаження часопросторової побудови 

ікон на сюжет Різдва Христового. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження 

можуть використати спеціалісти різних гуманітарних галузей науки — 

мистецтвознавці, культурологи, теологи, філософи, етнологи. Факти, 

узагальнення, висновки, опрацьовані в дисертації, можуть бути використані при 

підготовці навчально-методичних посібників, програм, лекцій, семінарів з історії 

українського сакрального мистецтва, культурології, богослов’я, теології. 

Методологічна спорідненість іконопису на сучасному етапі розвитку, яка 

виявляється у спробах поєднання індивідуального з доцільним, раціонально 

обґрунтованим, зумовлює правомірність звернень сучасних архітекторів до 

архітектурної спадщини цього періоду. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

досертації були апробовані на наукових конференціях: «Історія релігій в 

Україні» (Львів, 2011, 2013, 2014); «Конференція викладачів, докторантів, 

аспірантів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника» 

(Івано-Франківськ, 2011, 2012); «Художня творчість Григорія Крука в контексті 

світового мистецтва» Всеукраїнська науково-практична конференція (Івано-

Франківськ, 2011, 2014); Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє (до 30-річчя кафедри 

образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя)» (Івано-Франківськ, 2013). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладені в 5-ти 

статтях, які опубліковані у збірниках наукових праць, що входять до фахових 

видань, акредитованих ДАК України, та введені до наукометричних баз. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (177 позицій), списку 

ілюстрацій (74 найменування) і додатків. Основний зміст роботи (текст) 

викладено на 197 -и сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Українська ікона «Різдво Христове» вирізняється багатим образним 

змістом, своєрідністю втілених у ній релігійних поглядів, відображає 

національну свідомість народу. В образах на іконах ми бачимо соціальні та 

психологічні настрої, радість і драматизм. Невипадково ікони часто називали 

«образами», оскільки вони синтезували ідеї та традиції, що віддзеркалювали 

культурно-духовне буття українського народу.  

Для об’єктивного, різнобічного наукового вивчення української ікони на 

сюжет «Різдва Христового» проаналізовано праці відомих українських і 

зарубіжних науковців. Такий аналіз поставленого питання неможливий без 

звернення до певних узагальнювальних видань з історії культури України Ю. 

Асєєва (1989) [9], Я. Ісаєвича (2001) [43], Г. Логвина (1963) [61].  

Важливими для написання дисертації виявилися роботи українських 

авторів, які порушували проблеми художньо-стилістичних особливостей 

українського мистецтва. Володимир Овсійчук звертався до історії українського 

мистецтва доби Ренесансу «Українське мистецтво другої половини XVI — 

першої половини XVII століття. Гуманістичні та визвольні ідеї» [82]. Дослідник 

дав конструктивну характеристику пам’яткам іконопису та найвизначнішим 

майстрам окресленого періоду. Бароко в Україні характеризувалося збереженням 

і подальшим розвитком досягнень епохи Відродження. У низці праць українські 

дослідники В. Свєнціцька, С. Кримський, В. Овсійчук аналізували передумови 

формування духовного клімату, який став основою культури та живопису 

українського бароко [52; 77; 115]. До проблем української барокової філософії та 

ментальності, особливостей українського бароко звертався А. Макаров у праці 

«Світло українського бароко» (1994) [65]. Автор, зокрема, порушував такі 

питання: людина Бароко, розум і раціоналізм, лицарі, утопія, козацтво і краса 

доби Бароко. Не менш вагома праця В. Овсійчука «Класицизм і романтизм в 
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українському мистецтві» (2001). У другій половині  ХVIII ст. два стилістичні 

напрями — бароко і класицизм — стали провідними, могли між собою 

переплітатись або межувати. На думку автора, барокова декоративна 

репрезентативність відходила в минуле, натомість яскраво проявлялися засади 

класицизму — об’ємне ідеалізоване відтворення образу на основі реальності 

[77]. 

Незаперечним фактом є вплив західноєвропейської ренесансної культури 

на українське мистецтво. Зокрема, мистецтво Нідерландів, яке ще в XIV ст. 

набуло великої популярності в Західній Європі. Нідерландські художники 

відвідували культурні осередки інших держав у пошуках багатих і знатних 

замовників. Українські митці мали можливість познайомитися з працями 

іноземних майстрів доби Ренесансу в колекціях магнатів, з репродукціями 

рукописних книг, оформленими мініатюрами. Важливим у цьому напрямку є 

доробок Н. Нікуліна (1981), який фундаментально аналізує мистецтво 

Нідерландів доби Ренесансу [76]. 

До проблем художньо-стилістичних особливостей українського іконопису 

ХV — ХVІІІ ст. звертається низка дослідників. Одним з перших був І. 

Свєнціцький, який заклав початки систематичного вивчення іконопису, про що 

свідчить його праця «Ікони Галицької України XV — XVI ст.» (1928; 1929) 

[109—110]. Розгорнута характеристика українського ікономалярства подається у 

доробку В. Свєнціцької. Зокрема, дослідниця брала участь у створенні 

комплексної праці «Історія українського мистецтва» (1967), у якій узагальнила 

результати досліджень творчості галицьких іконописців жовківського осередку, 

майстрів львівського кола XIV — XVI століть та ін. [111]. В альбомі 

«Український середньовічний живопис» В. Свєнціцька у співавторстві з Г. 

Логвином і Л. Міляєвою (1976) дослідила спадщину Київської Русі, яка була 

міцною підвалиною для формування українського мистецтва, розвиток якого мав 

безперервний історичний шлях. Дослідниця у праці «Спадщина віків. Українське 

малярство XIV — XVIII ст.» у співавторстві з О. Сидором (1990) окреслює 

основні стилістичні групи та напрями, глибоко аналізує творчість Ф. 
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Сеньковича, М. Петраховича, І. Рутковича, І. Кондзелевича й багатьох 

маловідомих українських митців доби ренесансу та бароко [114]. Альбомне 

видання «Світ очима народних майстрів. Українське народне малярство XII — 

XX ст.» (1991) авторства В. Свєнціцької і В. Отковича дає змогу по-новому 

побачити українське народне малярство як глибоке та багатогранне явище. В 

цьому виданні чи не вперше в українському мистецтвознавстві простежено 

взаємодію професійного і народного малярства, їх взаємовплив і оригінальний 

симбіоз [113]. У дослідженні «Український живопис XVI — XVII й XVIIІ ст.» у 

контексті візантійських мистецьких традицій і західноєвропейського бароко 

проаналізовано художньо-стилістичні особливості українського бароко, народну 

течію українського іконопису, зокрема риботицького осередку [115]. 

До теми народного ікономалярства звертався Василь Откович у працях 

«Народна течія в українському живопису ХVII — ХVIII ст.» (1990) та 

«Українська народна ікона» (2010). Автор досліджував осередки народного 

іконопису, творчість окремих майстрів, особливості іконографії та стилістики 

народного малярства, а також проводив паралелі іконопису з українським 

фольклором, що, на думку автора, тісно переплітаються [84; 86]. В. Откович 

досліджував українську ікону, прагнучи виокремити реґіональні та типологічні 

групи. Зокрема, у праці «Народна течія в українському живопису ХVІІ — ХVІІІ 

століть» автор розглянув пам’ятки іконопису західних областей України. Для 

порівняльного аналізу науковець відібрав твори, які походять із місцевостей, що 

є частинами сучасних Польщі, Словаччини та інших територій, де були давні 

візантійські центри іконопису [84]. Поміж іншими автор розглядає також ікони 

на сюжет Різдва Христового. Окремі праці цього автора присвячені передумовам 

виникнення та розвитку народного іконопису [86]. В окремих розвідках 

дослідник проаналізував ікони Закарпаття [83], видатні іконописні комплекси 

[87; 88]. Важливо, що автор розглядає ікону як неодмінний чинник духовно-

естетичного зростання і становлення самобутності українського народу.  

Важливими для дослідження є праця В. Овсійчука «Майстри українського 

бароко. Жовківський художній осередок» (1991). Автор фундаментально 
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дослідив творчу спадщину жовківського осередку, який репрезентував 

своєрідний синтез українського барокового мистецтва. На його думку, цей 

осередок став виразником художніх проблем західних земель України. Завдяки І. 

Рутковичу та Й. Кондзелевичу національні традиції українського іконопису були 

збагачені високою емоційністю, одухотвореністю образу, збереженням 

монументальності та возвеличеним поданням людини. Як вважає дослідник, 

жовківських майстрів слід вважати великими представниками національної 

традиції [77]. 

Існує пласт наукової літератури, у якій автори розглядають концептуально-

мистецький феномен іконопису. Важливою для розвідки є праця В. Овсійчука 

«Українське малярство Х — ХVIII ст. Проблеми кольору» (1996). Уперше в 

українському мистецтвознавстві дослідник характеризує колористичні 

особливості пам’яток українського станкового мистецтва Х — ХVIII ст.. На 

думку автора, величні історичні епохи не тільки мали своє кольорове бачення, а 

й мислення, що є показником духовного та культурного рівня, естетичних і 

духовних досягнень. Колір — це основний засіб вираження, у якому 

відображається людська діяльність, зокрема — історико-культурні особливості, 

погляди та звичаї, вірування та прогрес цивілізації. Автор досліджував 

малярство Київської Русі, яке стало міцним фундаментом для подальшого 

розвитку українського малярства. ХІV — ХV ст. є періодом передренесансного 

мистецтва, протягом якого набув розвитку іконопис, де колір відігравав глибоко 

змістовну роль завдяки символіці, духовній силі та високій гармонії. Володимир 

Овсійчук вважає, що в ренесансному та бароковому малярстві роль кольору 

дещо видозмінюється, вона пов’язана з новими малярськими тенденціями — 

об’ємом, світлом, перспективою — й ототожнюється з красою натури. 

Науковець розглядає специфічні тенденції художнього мислення, притаманного 

народним майстрам. Зокрема, краєвид в українських іконах XV — XVIII cт. — 

цілком реальне місце дії та відображає навколишнє буття [81, с. 119]. У цій 

монографії автор основний акцент робить на розкритті образної мови в іконі, її 

змістовності, висвітлює взаємовплив мистецтва та суспільних процесів [81]. 
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Також до теми української ікони зверталися Д. Степовик у монографії 

«Історія української ікони Х — ХХ століть» (2008) [129], В. Александрович 

«Студії з українського мистецтва. Українське малярство XIII — XV ст.» (1995) 

та «Західноукраїнські малярі ХVІ століття» (2000) [3; 5], М. Гелитович «Ікони 

Старосамбірщини XIV — XVІ століть зі збірки Національного музею у Львові 

імені Андрея Шептицького» (2010) [21].  

Важко переоцінити значення двотомного видання Патріарха Димитрія [90] 

— наукової праці вченого-богослова, написаної на основі багаторічного 

дослідження західноукраїнських ікон, що походять із державних і приватних 

збірок України, Польщі, Словаччини, Росії, Німеччини тощо. Автор переконливо 

систематизує ікони за стилістичними особливостями, іконографією. У роботі 

ґрунтовно проаналізована діяльність іконописних шкіл (київської, перемиської, 

волинської. Автор подає широку богословську програму творів іконопису, 

простежує розвиток іконостаса. 

Окремі польські вчені мають дещо інший погляд на українську ікону, ніж 

українські мистецтвознавці, зокрема Я. Клосінська, яка окреслює українську 

ікону як «ікона карпатська», як ширше поняття, що не вказує на національну 

приналежність. Ця дослідниця не схильна бачити в українській іконі 

продовження іконописних традицій Київської Русі, а вважає, що український 

іконопис швидше розвивався під південно-балканськими впливами [165]. Міхал 

Яноха у праці «Українські та білоруські святкові ікони у Давній Речі 

Посполитій. Проблема канону» (2001) дослідив еволюцію канону в українських і 

білоруських іконах празничного чину. Автор намагався поєднати науково-

історичний та релігійно-філософській підхід до вивчення ікони [164]. Він 

звернувся до апокрифічних і літургійних текстів, які стали грунтом для 

композиційної основи ікони «Різдва Христового», проаналізував іконографічні 

елементи та їхнє символічне значення. Ведучи мову про богословський зміст 

ікони «Різдва Христового», автор звернув увагу на відмінності візантійської на 

західноєвропейської традиції, що було зумовлене особливостями православної та 

католицької христології та екклезіології. 
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У сучасній вітчизняні науці появляється все більше праць, присвячених 

теоретичним проблемам християнського мистецтва: особливостям іконографії, 

семантики та символіки ікони, її місця в сакральному просторі храму, а також 

філософського та богословського змісту ікони, її догматичної складової. Серед 

них слід відзначити дослідження, що вивчають філософський зміст ікони, її 

зв’язки з інтелектуальною та духовною культурою. Низка вчених досліджували 

іконографію Різдва Христового, зокрема: В. Овсійчук і Д. Крвавич «Оповідь про 

ікону» (2000) [80], Я. Креховецький «Богослов’я та духовність ікони» (2000) 

[53], І. Іванчо «Ікона та літургія» (2009) [42]. Дослідники зупинялися на аналізі 

дванадцяти празників церковного року, розкривали їхній богословський 

контекст, зокрема і Різдва Христового. І. Іванчо детально дослідив кожний 

елемент іконографічної композиції Господнього Народження, проаналізував — 

канонічні Євангелія і апокрифічні тексти, прослідкував взаємодію літургії та 

ікономалярства, а також  вплив церковних пісень на іконопис.   

Важливим для дослідження є праця О. Сидора «Во Вифлеємі нині 

новина...», у якій автор дослідив іконографію Різдва Христового від 

ранньохристиянського мистецтва до доби Бароко в українському мистецтві 

[117]. Олег Сидор створив реєстр ікон Господнього Народження в колекції 

Національного музею у Львові (близько 70-ти одиниць), яка й була предметом 

розгляду в його праці. 

У науковій літературі від ХІХ ст. проводяться дослідження змістового 

осмислення іконописних образів. Один з основоположників іконографічного 

методу Н. Кондаков на широкому матеріалі вивчав сюжетну основу 

іконописного образу Різдва Христового та заклав міцний фундамент для 

виявлення її основних елементів. Наукова праця «Іконографія Богородиці» 

(1919) містить іконографічний аналіз різдвяних сцен у пам’ятках 

ранньохристиянського часу. 

Ключовою для дослідження іконографії євангельських образів є робота Н. 

Покровського (1892). В аналізі конкретних пам’яток автор спирається на 

літературні та історичні джерела, ретельно аналізує основні теми релігійного 
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мистецтва на основі багатьох найдавніших візантійських і слов’янських 

пам’яток: живопису катакомб, ікон, фресок, рукописів та ін. Зокрема, автор 

приділяє значну увагу іконографії Різдва Христового.  Праця «Євангеліє в 

пам’ятках іконографії» є актуальною до сьогодні та не втратила своєї наукової 

вартості [93]. 

Низка інших науковців зверталися до тлумачення іконографії сюжету 

Господнього Народження — Е. Луковникова [63], С. Липатова [59], А. Кураєв 

[55], Н. Чугрєєва [153] та ін. Безпосередньо зачіпає тему нашого дослідження Р. 

Косів, яка розглянула особливості іконографії ікони «Різдва Христового» 

риботицького осередку [48—49]. Авторка зазначає, що риботицькі майстри, 

звертаючись до теми Різдва Христового, зображали ікону на сюжет Поклоніння 

волхвів, яка була храмовим образом у церквах, посвячених Собору Пресвятої 

Богородиці. Р. Косів стверджує, що більшість ікон «Різдва Христового з 

Поклонінням волхвів» має підпис «Собор Пресвятої Богородиці». Дослідниця 

аналізує іконографію Господнього народження, зазначаючи, що на іконах 

«Різдва Христового з історією дитинства» Богородиця зображена напівлежачи на 

червоному ложі, що було характерне для ікон даного сюжету до кінця XVI ст. 

Авторка стверджує, що риботицькі майстри не перейняли іконографію пам’яток 

західноєвропейського мистецтва. 

Особливою сферою духовної та одночасно матеріальної творчої діяльності 

людини, що є символом і втіленням культурної атмосфери суспільства, є 

сакральне малярство. Ікону слід аналізувати, водночас, і як предмет культу, і як 

зразок художньої творчості. Виходячи із цього, сучасний дослідницький інтерес 

становить не лише релігійно-художній концепт ікони, а й те, що він виступає як 

вічна категорія культури, і не тільки художньої. Узагальнення, яке містить цей 

концепт, його непроминальне значення дозволяють вважати ікону та іконічне 

категорією, яка розкриває глибинні основи людської духовності. 

Вагомий внесок у дослідження іконічного належить українським 

дослідникам Д. Степовику [128] та С. Кримському [52], які розробили 

методологію дослідження художнього образу, а також зарубіжним ученим В. 
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Лєпахіну [58], Р. Кареліну [107], Б. Успенському [141], А. Традіго [132], що 

склали загальну картину розвитку цієї категорії в різних культурних традиціях 

як способу узагальнення світоглядних вимірів тієї чи іншої епохи. Значний 

внесок у вивчення цього явища зробили праці про іконічність як парадигмальне 

узагальнення характерних рис сакральної культури (В. Лєпахін «Ікона та 

канонічність» [58]), про його світоглядність, якщо мова йде про мистецьку 

діяльність (Т. Шпіндлік [156]). Термін «іконічність» В. Лєпахін трактує 

надзвичайно широко, не обмежуючи філологічним або теологічним значенням. 

Іконічність має категоріальний сенс, властива всім проявам людського буття й 

визначається як внутрішня якість і здатність окремої людини, сім’ї, колективу, 

часу, простору, місця, події, явища, дії, речі, тексту, предмета мистецтва, навіть 

думки й наукової або філософської теорії бути двоєдиністю небесного й земного, 

здатність бути відображенням першообразу. У контексті української історії роль 

ікони та її рефлексивні функції щодо формування національної свідомості 

розглянув Д. Степовик.  

Зразком проникнення у храмову теологію та філософію є праці П. 

Флоренського «Іконостас» та «Поняття Церкви в Святому Писанні» [145; 147]. У 

книгах цього автора знаходимо зрозумілі та точні раціонально-теологічні 

пояснення проблеми символічного образу храму, здійснені на основі канонічних 

християнських текстів. Водночас дослідник звертається до метафізики, видінь, 

застосовує ніцшеанський поділ духовної культури на діонісівський та 

аполлонівський первні. 

Символічну перспективу вивчали численні дослідники середньовічної, 

насамперед давньоруської ікони — П. Флоренський, Б. Успенський та ін. 

Більшість праць, що містять аналіз художніх форм символічної перспективи, 

тісно пов’язані з богослов’ям ікони [141; 146]. Об’єктом дослідження вчених ХХ 

ст. було обрано давньоруський іконопис: територіальні межі цього поняття 

захоплюють також українські території. Проте у вказаних роботах не знаходимо 

жодного звернення до українських пам’яток для висвітлення символічної 

перспективи їхнього простору. В українському мистецтвознавстві такі звернення 
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виявляє низка праць, присвячених проблемам іконографії та символіки 

середньовічного іконопису [18; 41; 71]. 

Теорію зворотної перспективи ґрунтовно розробив П. Флоренський. Він 

довів, що перспектива виникає передусім у галузі ужиткового мистецтва, 

театральної техніки, загалом театрального мистецтва, яке використовувало 

живопис, підпорядковуючи його своїм завданням. У міркуваннях про 

перспективу, пряму чи зворотну, з одним або кількома центрами, П. 

Флоренський врахував символічні завдання живопису та інших образотворчих 

мистецтв, розглянув гносеологічні та культурологічні засади просторовості, 

аспекти фізики та геометрії, елементи художнього відображення світу залежно 

від певного стилю чи доби, особливості художнього сприйняття (теоретико-

пізнавальні, психологічні, фізіологічні, діяльність органів чуття) [146]. 

У системі комплексного дослідження художньої мови православної ікони 

Б. Успенський диференціює два рівні аналізу часопросторових особливостей 

твору. На першому вивчають загальні способи передання просторових і часових 

взаємовідношень, зумовлених обраною перспективною системою. Другий 

передбачає виявлення специфіки їх використання щодо об’єктів різного 

семантичного порядку чи розташованих у різних частинах структурованого 

простору [141, с. 243]. На відміну від геометричних перспектив, що в іконописі 

характеризують форму окремого предмета, ця символічна перспектива охоплює 

всю цілість композиції. 

В українській культурі святкування Різдва Христового пов’язане з 

символічною обрядовістю і звичаями ще дохристиянських часів. До одного з 

найбільших релігійних свят — Народження Сина Божого — приурочені 

величальні обрядові пісні зимового циклу — колядки, які тісно пов’язані з 

євангельськими сюжетами, апокрифічними текстами та з іконографією Різдва 

Христового. Ілларіон Свєнціцький як етнограф дослідив виникнення українських 

колядок і щедрівок у праці «Різдво Христове у поході віків» (1933) [116], а також 

І. Франко присвятив цій темі розвідку «Наші коляди» (1980) [149]. Важливою 

для написання роботи була праця І Франка «Апокрифи і легенди з українських 
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рукописів» [148]. Автор подає детальні переліки українських апокрифічних 

джерел, що присвячені історіям Господнього народження і дитинства. 

Апокрифічні тексти включали в Учительне Євангеліє — збірник проповідей на 

весь рік на теми євангельських притч, переважно рукописні, які використовували 

у своїх проповідях українські богослови, а також служили джерелом для 

іконописців XVI — XVIII ст. 

Значну увагу обрядовості, звичаям приділив Ю. Катрій у праці «Пізнай 

свій обряд» [44], де автор не тільки ретельно аналізує історію вшанування 

християнських празників, рідний обряд та українські традиції. Розглянути 

українську ікону в контексті проблем богослов’я нам допомогли праці патріарха 

Йосипа [91]. 

У практичному плані розроблення проблеми вартими уваги є альбоми та 

каталоги, що є уточнювальними джерелами роботи та дозволяють класифікувати 

галицькі ікони за іконографією, стилістикою, художніми характеристиками. 

Альбом «Сакральне мистецтво Галичини XV — XX століть» [67] розкриває 

основні іконописні роботи цього реґіону. 

Важливим візуально-теоретичним матеріалом наповнені видання, 

присвячені великій колекції ікон Національного художнього музею України [56; 

139]. У великому, ошатно ілюстрованому виданні «Українське сакральне 

мистецтво з колекції «Студіон» [137] охопленото широкий комплекс питань: 

ікона як явище світової культури; її богословський, духовний, мистецький 

виміри; ікона в українській культурі; роль музейників і духовенства у порятунку 

і збереженні творів сакрального мистецтва. 

Монументальне видання М. Гелитович «Ікони Старосамбірщини XIV — 

XVІ століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького» 

[21] становить найповніший досі здійснений огляд ікон з винятково багатої 

своєю мистецькою спадщиною Старосамбірщини. Ще одне видання М. 

Гелитович «Українські ікони ХІІІ — XVI ст. зі збірки Національного музею у 

Львові ім. А. Шептицького» репродукує значну частину пам’яток уперше після 

проведення повного комплексу реставраційних робіт. Автор здійснила вдалу 
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спробу систематизувати ікони відповідно до хронології, стилістики, тематики. 

Масштабний альбом української ікони XI — XVIII ст. авторського колективу (Л. 

Міляєва та Б. Гелитович) [70] представляє пам’ятки значного періоду, що 

містить іконопис несхожих історичних епох, світоглядних переконань, життєвих 

реалій, стилістичних тенденцій. Однак, незважаючи на всю різноманітність, яка 

чітко проявилася в художній мові пам’яток і їхній образності, автори намагалися 

показати українську ікону як національний феномен, який з часів Середньовіччя 

до ХVIII ст. завдяки своїй релігійній функції служив справі об’єднання етносу.  

Багатий матеріал містять альбоми, присвячені окремим видатним 

іконописним ансамблям. У цьому контексті слід згадати видання «Сорочинський 

іконостас» присвячене одній з найвидатніших пам’яток українського бароко 

доби гетьманства та значному символу української культури [30]. Видання В. 

Мельника «Церква Святого Духа в Рогатині» знайомить з художнім ансамблем 

видатного іконостаса [151]. Видання Г. Скоп-Друзюк є результатом багаторічних 

досліджень і реставрації мистецької пам’ятки XVI — XVIII cт. — іконостаса 

церкви Архістратига Михаїла села Стара Скварява Львівської області [122]. 

Джерелами дослідження є, перш за все, релігійні тексти. Іконографія 

Різдва Христового сформувалася передовсім на основі канонічних Євангелій від 

Луки і Матвія. Народна уява прагнула збагатити ці скупі факти про народження 

Ісуса Христа більш барвистими подіями, що доповнювали канонічні тексти 

цікавими подробицями. Так з’явилися апокрифічні оповідання про Різдво 

Христове, унаслідок чого іконописці зверталися не тільки до Євангелія від 

Марка і Луки, а й до апокрифічних Євангелій як одного з найважливіших 

джерел. Подробиці народження Ісуса є у двох апокрифічних джерелах — 

«Протоєвангелії Якова» та «Євангелії Псевдо-Матвія». На ускладнення 

іконографії «Різдва Христового» значний вплив мали 90 Псалом «Похвальна 

пісня Давида», тропарі та кондаки «Різдво Христове», Акафист до Пресвятої 

Богородиці, стихир «Надвечір’я Христового Різдва», гімни Єфрема Сирина 

тощо. Передбачили народження нової ери пророки Ісая, Даниїл і Валаам. 

Вирішальна роль у впровадженні окремого свята Різдва Христового на Сході 



34 

 

 

належить Отцям Церкви — Василію Великому, Григорію Богослову, Йоану 

Златоустому. Службу на свято Різдва Христового уклали Роман Сладкопівець і 

Йоан Дамаскин. А відтак у написанні роботи для нас важливими були тексти цих 

авторів. 

Візуальною джерельною базою для написання роботи стали твори, що 

зберігаються в українських і зарубіжних музеях. Це, зокрема, Львівський музей 

історії релігії, Львівська національна галерея мистецтв, Музей волинської ікони, 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара», Музей мистецтв 

Прикарпаття, Микалаївський обласний художній музей, Музей сакральної 

барокової скульптури Пінзеля, Національний музей у Львові, Національний 

художній музей України, Краєзнавчий музей «Острозький замок» Комунального 

закладу «Державний історико-культурний заповідник м. Острога» Рівненської 

обласної ради, Рівненський обласний краєзнавчий музей, Червоноградська філія 

Львівського музею історії релігії Червоноградський музей «Палац Потоцьких», 

Історичний музей Сянока, Музей ікон Ланьцута, Національний музей у Кракові, 

Національний музей Перемишльщини. 

Методологічна база дисертаційної роботи містить методи класичної та 

некласичної методології, підходи та принципи, які застосовувалися у процесі 

наукового пошуку. За основу змістового визначення використані розробки та 

інтерпретації сучасних методологів науки. 

Блок теоретичних методів складають аналіз, синтез, узагальнення, 

абстрагування, індукція, дедукція, аналогія, класифікація, моделювання, 

історичний, «генеалогічний» та логіко-гносеологічний методи.  

Застосування методу класифікації ставило за мету впорядкування і 

структуралізацію категоріально-понятійного апарату відповідно до їхнього 

значення для нашого дослідження і, відтак, галузевої приналежності.  

Дисертаційна робота виконувалася з урахуванням таких принципів 

наукового пошуку як детермінізм, плюралізм, об’єктивність. 

1. Комплексний підхід дозволяє розглянути образ Різдва Христового в 

тісному взаємозв'язку з церковним предметом і його функціональним 
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призначенням, релігійним текстом і елементами святкового богослужіння. 

Комплексний метод передбачає вивчення предмета дослідження в 

найважливіших аспектах, як, наприклад, релігійно-богословський, 

філософський, етнокультурний, етнографічний, філософсько-мистецький, 

художньо-технологічний, функціонально-типологічний. Застосування цього 

комплексного методу дослідження дає можливість усебічного та ґрунтовного 

висвітлення феномену української ікони. За допомогою цього методу можна 

отримати найбільш точні результати дослідження.  

2. Суть системного методу полягає в дослідженні ікони на окремий сюжет 

як цілісної складової системи сакрального мистецтва, що складається із суми 

традиційних форм, характерних для певного реґіону та періоду. Системний 

аналіз допомагає виявити в іконі елементи фольклору, побутової та обрядової 

символіки в поєднанні з іконографічними канонами, віднайти етнічні відмінності 

та закономірності українського ікономалярства. Ікону «Різдво Христове» 

проаналізовано як певну систему, яка об’єднує колористичні, семантичні, 

іконографічні та технологічні особливості, притаманні її зразкам у різних 

реґіонах України.  

3. Порівняльний метод складається з порівняльно-територіального аналізу 

щодо визначення подібності або відмінності стильових і типологічних 

особливостей, властивих окремим реґіонам України, а також із порівняльно-

типологічного аналізу щодо класифікації ікон за типологічними групами. Цей 

метод дослідження також передбачає визначення певних художньо-стилістичних 

особливостей пам’яток іконопису.  

4. Історичний аналіз дає змогу розглядати предмет дослідження в 

історично-культурних умовах різних періодів розвитку іконопису України, 

виникнення та становлення релігійного малярства в контексті явищ і процесів, 

що мали найбільший вплив на розвиток українського іконопису. Передбачається 

визначити, які чинники вплинули на розвиток, трансформацію іконопису в 

Україні, з’ясувати ставлення Церкви до народного ікономалярства.  
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5. Типологічний метод дослідження окреслює певні групи пам’яток на 

сюжет Різдва Христового, які розрізняються за матеріалом, технологією, 

впливами іконопису сусідніх країн, іконографією тощо.  

6. Структурно-семіотичний метод дає можливість виявити внутрішній 

смисл і символіку ікони, типологію художньої структури української ікони в 

соціокультурному контексті. За допомогою цього методу можна розглядати 

ікону «Різдво Христове» як систему релігійних символічних кодів, 

інтерпретувати її семантику, вплив на світогляд і духовне зростання людини, 

визначити її роль у розвитку культури та ідентичності нації.  

7. Іконографічний метод передбачає дослідження твору з позиції наявності 

в ньому певного загальнокультурного змісту. Об’єктом інтерпретації стали 

метафізичний (трансцендентний), художній (суб’єктивний) та фізичний 

(об’єктивний) вимір феномену ікони. Іконографічний метод застосовується 

також при вивченні закладених в ікону іконографічних канонів, визначенні міри 

їх дотримання чи порушення.  

8. Герменевтичний метод своїм корінням сягає ще часів Середньовіччя, 

зокрема традицій екзегетики (розділу теології, який тлумачить Святе Письмо). 

Метод охоплює систему різноманітних засобів пояснення сакральних текстів, 

творів Отців Церкви, релігійних авторів минулого, релігійних процесів і явищ 

загалом, іконописних символів. Послуговуючись цим методом, ми порівнювали 

розуміння сакральних першоджерел різними поколіннями з їхньою авторською 

інтерпретацією, виявляли зв’язок тексту з певним соціокультурним 

середовищем. Герменевтичний метод сприяє не простому поясненню, а 

розумінню, виявленню сутнісних ознак і властивостей іконописної символіки.  

9. Мистецтвознавчий формальний аналіз передбачає розкриття художніх 

особливостей ікономалярських творів і використовувався при систематизації 

творів іконопису, зокрема за такими принципами: сюжетно-іконографічним, 

композиційним, колористичним, технологічним. 

Обрана методика наукового дослідження визначила характер і напрямок 

наукового пошуку. У дослідженні використано низку визначень і понять: 
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 Поняття «Іконографічний тип» дисертантка визначає як сюжет, 

зображений та оформлений для передачі одного або кількох повідомлень. 

В іконографічному типі можуть виникати зміни в окремих компонентах, 

які при цьому не змінюють зміст повідомлення. 

 «Іконографічний варіант» визначається як один з різновидів канонічного 

іконографічного типу. 

 У дисертації простір інтерпретується не тільки як фізичне та філософське 

визначення, а як літургійний простір і просторово-образна система ікони. 

 Образ Різдва Христового розглядається в дослідженні не тільки як 

іконописне, а також як символічне зображення. Положення про 

Першообраз, відоме з часів Отців Церкви, приймається в роботі a-priori.  

Висновки до розділу 1 

1. Встановлено, що в сучасній українській науковій літературі історія 

іконопису достатньо простежена. Проте подальшого дослідження потребують 

питання, які залишилися поза увагою науковців, пов’язані з іконографією та 

іконологією окремих релігійних сюжетів. 

2. Повноцінно висвітлити тему було б неможливо без ознайомлення з 

працями, які розкривають проблеми розвитку української художньої культури, 

присвячені окремим іконописним ансамблям або музейним колекціям. Зважаючи 

на те, що одним з основних акцентів нашого дослідження є питання стилю 

українського іконопису XI — XVIII ст., значну увагу ми присвятили вивченню 

ґрунтовних наукових праць, у яких автори аналізують стилістичні особливості 

мистецтва окресленого періоду.  

Ікона як духовний феномен зосереджує на собі увагу вчених різних 

напрямків. Науковці розглядають поняття «образ» у різних аспектах, тому в 

дослідженнях української ікони можна виділити кілька теоретичних спрямувань: 

мистецтвознавчий, богословський, філософський.  

3. Візуальними джерелами для дисертації є ікони «Рідва Христового», що 

зберігаються в багатьох українських і зарубіжних музеях, а також приватних 

збірках. До письмових джерел належить богословська література. 
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4. Основними міждисциплінарними методами дослідження у дисертаційній 

роботі є історичний, хронологічний та порівняльний. Одними з найважливіших у 

сучасному мистецтвознавстві є системний підхід і структурний метод. 

Ідеографічний (описовий) метод дозволив свідомо зосередити увагу на 

головному та найхарактернішому. Особливо ефективними у нашій роботі 

виявилися іконографічний метод, методи герменевтики, іконології, семіотики, 

художньо-стилістичний аналіз. Охарактеризувати специфіку художньої мови 

ікони допоміг мистецтвознавчий формальний аналіз. Метод спостереження 

(натурних досліджень) дозволив упевнитись у достовірності бібліографічних 

досліджень. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕМА РІЗДВА ХРИСТОВОГО В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ: 

ІКОНОПИС І ЦЕРКОВНА СЛОВЕСНІСТЬ 

 

Різдво Ісуса Христа є однією з найвизначніших подій християнського 

світу, оскільки, за християнським світоглядом, на світ Спаситель прийшов, щоб 

відкупити людство від первородного гріха, дав надію усім грішникам на щасливе 

і вічне життя. Бог «так полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав» за нього 

(Йн. 3,16). Йоан Золотоустий зазначав, що свято Різдва Христового «можна без 

помилки назвати матір’ю всіх празників», оскільки воно започатковує низку 

інших свят: Богоявлення, Воскресіння і Вознесіння та ін. [44, с. 278]. 

Народження Сина Божого належить до дванадцяти великих свят у літургійному 

році, які зображають у празничному ряді іконостаса. Незбагненне таїнство 

Народження Сина Божого від Пречистої Діви Марії посідає виняткове місце на 

сторінках канонічного Євангелія і в апокрифічних текстах також [44, с. 278].
 
 

З погляду християнства, Різдво Христове має неоціненне й незбагненне 

значення — це не тільки народження Ісуса Христа як людини, а прихід у світ 

Сина Божого, однієї із трьох іпостасей Пресвятої Трійці, який з’єднав у своїй 

Особі дві природи: Божественну і людську. Син Божий прийшов на землю і став 

Чоловіком від Духа Святого і Марії Діви, зазнавши всього, крім гріха, помер на 

хресті, але воскрес і вознісся на небо [42, с. 14]. Без Христового Воскресіння 

немає ні церкви, ні християнства. Апостол Павло у зв’язку із цим, стверджує: 

«Якщо Христос не воскрес, то віра ваша даремна, — ви в своїх ще гріхах…» (1 

Кор. 15, 17). Отже, якби не прийшов на світ Син Божий, християни не мали би 

спасіння і життя вічного. Оскільки Господь створив людину на свій образ і свою 

подобу (Бут. 1, 26-27; Йов 10,8). Грішивши, людина затерла в собі Божий образ і 

уподібнилася до істот, які її оточували. Бог не хотів, щоб його подоба несла 

пошкоджений образ і подбав про неї своїм величним планом спасіння. Таємниче 

втілення Господа Ісуса Христа на землі від Духа Святого і Марії Діви (Мт. 1, 18-

25; Лк. 1, 26-38) відкриває глибину милосердя Божого до занепалої людини. 
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Сповіщене ангелом ім’я Сина Божого у плоті — Ісус, означає Спаситель, бо 

врятує він покликаних Богом людей від їхніх гріхів [153]. Григорій Богослов із 

цього приводу висловився так: «Христос прийняв на себе мою плоть, аби спасти 

подобу і вчинити безсмертним тіло» [42, с. 114]. Згідно з євангелістом Йоаном: 

«Слово стало плоттю і жило з нами, повне благодаті й істини» (Йв. 1, 14). 

Схожий зміст є у фразі з Євангелія від Луки: «Зміст Різдва — Боговтілення: 

втілення Бога, чисто духовної Сутності. Отже, «Слово стало плоттю». Горішній 

світ поєднався із земним. «...прийшло до вас Царство Боже» (Лк. 11, 20) [55].  

Іконографія Різдва Христового сформувалася передовсім на основі 

канонічних Євангелій від Луки і Матвія. Євангеліє від св. Луки досить лаконічно 

розповідає про священну подію: «І породила вона свого Первенця Сина, і повила 

Його, і до ясел поклала, — бо в заїзді місця не стало для них… 8 А в тій стороні 

були пастухи, які перебували на полі, і вночі вартували отару свою. 9 Аж ось 

ангел Господній з’явився коло них, і слава Господня їх осяяла. І великий страх 

огорнув їх… 10 Та ангел промовив до них: «Не лякайтеся, бо я звіщаю вам 

велику радість, що буде радістю усім людям. 11 Бо сьогодні в Давидовому місті 

народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. 12 А ось вам ознака: 

Дитину повиту ви знайдете, що в яслах лежатиме». 13 І ось раптом з’явилася з 

ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: 14 «Слава 

Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!» 15 І сталось, коли ангели 

відійшли від них в небо, пастухи заговорили один до одного: «Ходімо до 

Вифлеєму й побачимо, що сталося там, про що сповістив нам Господь». 16 І 

пішли вони, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та Дитинку, що в 

яслах лежала. 17 А побачивши, розповіли про все те, що їм було сказано про цю 

Дитину. 18 І всі, хто почув, дивувалися тому, що їм пастухи говорили… 19 А 

Марія оці всі слова зберегла, роздумуючи в своїм серці. 20 Пастухи ж 

повернулися, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так як 

їм було сказано» (Лк. 2, 7—20). 

У Євангелії від святого Матвія розповідається про подорож трьох 

волхвів-мудреців, що прийшли поклонитися Спасителеві і принесли йому дари: 
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«Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейськім, за днів Ірода царя, мудреці 

прийшли в Єрусалим зі Сходу. 2 і спитали: Де цар юдейський, що оце 

народився? Бо ми бачили його зорю на Сході й прийшли йому поклонитись». 

Почувши це, цар Ірод стривожився, і ввесь Єрусалим з ним. 4 Зібравши всіх 

первосвящеників та книжників народних, він випитав у них, де Христос має 

народитися. 5 Вони йому сказали: «У Вифлеємі Юдейськім, бо так написано 

пророком: 6 І ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не менша між містами Юди, бо з 

тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ, Ізраїля». 7 Тоді Ірод, покликавши 

тайком мудреців, випитав у них пильні і про час, коли зоря з’явилась, 8 і відіслав 

їх у Вифлеєм, кажучи: «Ідіть та розпитайте пильно про дитя, і коли знайдете, 

оповістіть мені, щоб я теж пішов йому вклонитись». 9 Вислухали вони царя і 

пустились в дорогу. І ось зоря, що її бачили на Сході, йшла перед ними, аж поки 

не підійшла і стала зверху, де було дитятко. 10 Побачивши зорю, зраділи радістю 

вельми великою. 11 Увійшли до хати й побачили дитятко з Марією, матір’ю 

його, і, впавши ниць, поклонились йому; і потім відкрили свої скарби й піднесли 

йому дари: золото, ладан і миро. 12 І попереджені вві сні до Ірода не завертати, 

пустились іншою дорогою у край свій» (Мт. 2, 1—12). 

Незважаючи на те, що останнім часом з’явилося чимало робіт, 

присвячених дослідженню синтезу слова і зображення в храмовому просторі, 

залишається до кінця невизначеним питання про взаємодію іконографії, 

семантики елементів образу Різдва Христового і змісту богослужбових текстів 

на Різдво. Адресацією до образу Різдва Христового служать слова Святого 

Письма, молитов, тексти гімнографії, що наповнюють храмову службу. Різдвяні 

богослужби в українських церквах наповнені радістю і веселістю з нагоди 

Народження Спасителя, про що свідчать такі слова: «Сьогодні веселяться ангели 

на небі і радіють люди на землі, грає все створіння, бо народився у Вифлеємі 

Спаситель Господь, і вся злоба ідольська зникла, і царствує Христос на віки»
 
[44, 

с. 292]. Святі Отці у різдвяних проповідях возвеличують таїнство Народження 

Сина Божого, зокрема, Святий Йоан Золотоустий каже: «Чи може щось 

рівнятися з цим празником? Бог на землі, а людина на небі, ангели служать 
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людям, люди спілкуються з ангелами і прочими небесними силами; демони 

втікають, смерть побита, рай отворений, клятва знята, гріх зник, провини 

прогнані, істина зійшла на землю. Природа, перед котрою херувими берегли рай, 

сьогодні злучилася з Богом» [44, с. 288]. Зміст, точно переданий словом, 

відкривається в іконографічній конкретиці. Канон на Різдво Хрестове зі 

звертанням до Бога за «всіх, що складають церковні пісні» належить Йоану 

Дамаскину. 

З наближенням празника Різдва Христового у стихарях, канонах та 

тропарях церковних Богослужінь щораз частіше згадується про Народження 

Сина Божого від Діви Марії у яслах, про святого Йосипа, Вифлеємську зірку, 

поклін пастухів і волхвів [44, с. 270].
 
 Тропар — це короткий піснеспів, який 

розкриває значення празника і оспівує цю священну подію і виконується під час 

Богослужінь, а кондак — доповнює і розкриває основну тему тропаря. «Тропарі 

та кондаки — це словесні ікони празників, а тому вони особливо тісно пов’язані 

з живописними іконами»
 
[58, с. 160]. Зміст тропарів базований на Євангелії, вони 

прославляють ті головні події, які відбувалися на сторінках Біблії, що зазвичай 

стає предметом іконописного зображення [58, с. 160]. Кондаки і тропарі Різдва 

Христового укладав святий Роман Сладкоспівець. У кондаку Різдва Христового 

більш детально оспівується Народження Ісуса Христа: «Діва десь преістотного 

родить і земля вертеп неприступному приносить. Ангели з пастирями 

славословлять, а волхви зо звіздою подорожують, бо ради нас родилося Дитя 

мале — Предвічний Бог» [91, с. 238]. Тут оспівуються ті моменти, які увійшли в 

іконографію композиції середньовічної ікони Різдва Христового: червоне ложе 

Богородиці, що символізує Неопалиму Купину, тобто Непорочне зачаття Діви 

Марії, ангели з пастирями, що прославляють і оспівують Христа, волхви і 

Різдвяна зірка [58, с. 161]. 

Похвально-догматичний спів до Пресвятої Богородиці – Акафист – своєю 

літургійною поетичною мовою зумовив формально-композиційні особливості та 

семантику українських ікон іконографічних типів «Поклоніння пастухів» і 

«Поклоніння волхвів». Складна композиційна та метрична побудова, насиченість 



43 

 

 

тексту тропами античної поетики та риторики значною мірою визначила 

художню вишуканість Акафисту Пресвятої Богородиці. У кожному слові та римі 

твору закладений певний сенс, який втілений не тільки в звуковій сутності, а й у 

виразному візуальному образі через іконографію. В Акафисті чітко виділені 

проповідницькі основи, прикрашені похвалою, зверненою до Богородиці. Такий 

структурний поділ дуже важливий, оскільки він має велику схожість з поділом 

ікон на дві великі групи: священно-історичну та символіко-догматичну. 

В ілюстраціях історичної частини всі сюжети мають оповідний характер, 

вони передають історію Різдва. У цій групі з’являються різні символічні 

елементи, які змінюють звучання традиційних іконографічних сюжетів. У 

догматичній переважають сцени поклоніння образу Богородиці, переважно 

символічного плану. 

Перші дванадцять строф гімну, виключаючи вступну строфу 

«Непереможній Владарці», втілюють послідовні події євангельської історії, що 

розпочинаються Благовіщенням та завершуються Принесенням у храм. До 

Акафисту Богородиці належать сюжети: «Благовіщення» (в трьох композиціях), 

«Зішестя Святого Духа на Богородицю», «Зустріч Марії та Єлизавети», з Різдвом 

Христовим пов’язані сюжети «Сумніви Йосипа», «Різдво з полонінням 

пастухів», «Подорож волхвів» (у трьох композиціях «Приїзд волхвів», «Різдво з 

поклонінням волхвів» і «Від’їзд волхвів»), «Втеча в Єгипет» і «принесення у 

храм». Хоча тематика композицій вповні традиційна, однак інтерпретація 

збагачена догматичним уславленням божественної благодаті, яка зійшла на 

землю через Марію. В ілюстраціях до Акафисту не виділяються стійкі типи 

зображення, незмінним тільки залишається тематичне спрямування образів. 

Важливо відзначити, що ні в одному циклі не порушений порядок відтворення 

послідовності тексту гімну Акафисту. В ілюструванні історичної частини 

сюжети мають оповідний характер, вони передають історію Різдва. Ця частина 

доповнюється різними символічними елементами, які змінюють звучання 

традиційних іконографічних сюжетів. У догматичній переважають сцени 

поклоніння образам Христа та Богородиці, переважно символічного рівня. 
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Народна уява прагнула збагатити скупі факти про народження Ісуса 

Христа більш барвистими подіями, що доповнювали канонічні тексти цікавими 

подробицями. Так з’явилися апокрифічні оповідання про Різдво Христове і, як 

стверджує І. Свєнціцький: «Багатий у подробиці зміст цих літературних творів 

вияснював чимало неясних місць канонічних оповідань про появу Месії, а через 

те апокрифи про Різдво Христове стали дуже поширені між масами вірних 

християнської церкви всіх націй» [116, с. 2]. Таким чином, іконописці зверталися 

не тільки до канонічних християнських текстів, а також до апокрифів, як до не 

менш важливого джерела.  

Християнське богослужіння пронизане глибоким змістом, в якому особливу 

роль відіграє ікона. Маючи літургійний сенс, вона становить єдність з 

богослужбовими діями в храмовому просторі. Водночас існує зв’язок між 

елементами богослужіння і предметним змістом, зображальністю, втіленої в 

іконографії конкретного іконного образу. Різдвяне богослужіння загалом і 

водночас кожним своїм словом, предметом і священнодійством уподібнене до 

євангельської події Різдва Христового. Богослужбовий текст розкривається в 

«азбуці» іконографічних елементів. Взаємопов’язаність священнодійства і 

іконографії образу Різдва Христового втілене не тільки на феноменальному – 

«образотворчому» рівні, а й через символіку окремих літургійних предметів, що 

знаменують події Різдва Христового. Зіставлення елементів святкової літургії з 

іконографією Різдва Христового дозволяє належно усвідомити образотворчий 

діапазон образу. 

Взаємодія елементів богослужіння як єдиної системи формувалося в період 

«становлення ранньохристиянської культури» [27, с. 9.]. Про символіку 

церковної служби, храму, літургійних предметів не раз згадували Отці Церкви і 

християнські діячі. Наприклад, Кирило Єрусалимський та Григорій Декаполіт 

говорять про явлення Христа на місці Євхаристійних Дарів, а Йоан Златоустий 

вказує на вівтар як на «духовну колиску» Христа, а на простір жертовника – як 

на Вифлеємську печеру.  



45 

 

 

Давню традицію поміщати над жертовником ікону Різдва Христового, а на 

самому жертовнику Хрест з Розп’яттям богословські тексти пояснюють 

дуалістичним значенням жертовника, пов’язаному з Різдвом і похованням. Так, 

на місце народження і печеру Гробу Господнього вказує Григорій Богослов: 

«Різдво Народженого також і поховання Страдника». Про це свідчать також 

слова священика Германа: «Апсида відповідає Вифлеємській печері, де 

народився Христос, і печері, де Він був похований». Атанасій, архієпископ 

Олександрійський, в «Слові на Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 

Христа» порівнює події Різдва Христового з наступною символікою: «де 

народила Діва, приймає образ церкви, туму жертовник втілює ясла, служитель – 

Йосип, диякони же – пастирі, священики – ангели, архієрей – Господь, престол – 

Діва, чаші – соски, одяг – втілення, рипіди – херувими, дискос – Дух Святий» 

[66, с. 278]. 

Наведені приклади, що розкривають значення сакральних предметів, 

виявляють особливості богослужіння і виявляють втілення образу Різдва 

Христового в реальний літургійний простір храму. Показово, що адресація до 

візуального образу Різдва Христового в богослужінні відбувається за допомогою 

включення його в образну структуру служби в якості сакральної складової 

церковного обряду, комунікативної дії. За словами Йоана Дамаскина, поклоніння 

є знаком смирення і поваги. Поклоніння (виражене в поклоні) 

священнослужителів і прихожан апелює до поклоніння волхвів і пастирів перед 

Богонемовлям і унаочнює візуальний образ Різдва Христового, частково 

реконструюючи при цьому вказаний спосіб у просторово-часовому середовищі 

храму. Істотним є і те, що передається і відтворюється образ через найменування 

події, предмета та зображення: ім’я Спасителя на просфорі, назва свята – 

«Різдво», назва предмета – «звіздиця» або «зірка». 

Іконографія «Різдва Христового» започатковується в період раннього 

християнства, про що свідчать перші пам’ятки на цю тему — це рельєфні 

зображення, що прикрашають стінки давньоримських саркофагів, і фрескові 

розписи в ранньохристиянських катакомбах. Композиційне вирішення цих 
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сюжетів досить лаконічне: зображали лише сповите Немовля, що лежить у 

яслах, поруч з ним — Богородиця Діва, а біля ясел стоять віл і віслюк. Дуже 

часто зображали поруч з «Різдвом Христовим» пов’язані з ним сцени 

«Поклоніння волхвів» і «Поклоніння пастухів» [93, с. 139].
 
У X — XІ ст. 

остаточно сформувалася іконографічна концепція сюжету Різдва Христового. 

Вона полягає у своєрідній площинній композиції, що розгортається у трьох 

горизонтальних ярусах: гористий пейзаж, на тлі якого зображено Богородицю на 

ложі та сповите Немовля в яслах, над яким сяє зоря, також зображення волхвів з 

дарами і пастухів, що прийшли поклонитися Дитяті. У верхній частині 

композиції розташоване зображення ангелів, а внизу — сцена купання 

Немовляти і постать Йосипа [80, с. 200].
 
 

Композиційним стрижнем у сцені Різдва Христового є гора, якій можна 

надавати кілька значень. Гори, які займають значну частину композиції, мають 

дуалістичне трактування. Перш за все, вони сповіщають про те, що подія 

Народження Сина Божого відбувається на землі, що Ісус Христос, будучи Богом, 

став людиною, народившись від Діви Марії, зійшов саме на землю. В 

іконографічній композиції Різдва Христового три гори постають із землі, що 

символізує Пресвяту Трійцю, оскільки до звершення Народження Ісуса Христа, 

тобто до Боговтілення, причетні три Божі особи [42, с. 115].
 
 

Колись вона мала дві вершини, які символізували дві подоби Христа: 

людську і божественну [167, с. 224], що втілює основний догмат символу віри — 

догмат Боговтілення, що було прийнято на першому Нікейському соборі (325 р.): 

«Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з 

Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком» [91, с. 11], тобто втілення другої 

Божої особи, справжнього Бога і справжньої людини [42, с. 114].
 
 На думку О. 

Сидора, гора трактується і як символ Христа, і як знак Богородиці, оскільки у 

пророцтві Даниїла Марія порівнюється з горою, від якої відколеться наріжний 

камінь [117, с. 140].  

Це гора месійна, про що неодноразово згадується в пророцтві Ісаї, який 

пророкує народження нової ери, з приходом на землю Сина Божого — Ісуса 
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Христа. «…Гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься 

понад пагорби. Усі народи поспішають до неї» (Іс. 2,2). А тоді «на всій моїй 

святій горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання 

Господа, як води покривають море» (Іс. 11,9). У центральній частині композиції 

на тлі месіанської гори відпочиває Богородиця, яка символізує Божу гору, яку 

вподобав Господь, щоб оселитися в ній. Отож, Богородиця — гора, а Христос — 

наріжний камінь, який народився від Діви Марії і Святого Духа без будь-якого 

людського втручання. На думку І. Іванчо: «Христос водночас і «камінь 

спотикання», і «скеля падіння» (Рим. 9,33), а також камінь, який розбиває того, 

на кого впаде, або того, хто впаде на нього (див.: Мт. 21, 44). Бо Христос 

символізує кінець того часу, у якому панує князь цього світу, і початок часу 

спасіння, часу Месії [42, с. 115]. 

У центрі композиції «Різдва Христового» видніється чорна печера. У 

жодному з Євангелій немає згадки про печеру як місця народження Ісуса 

Христа, а згадується про цю чорну заглибину в землі в апокрифах: у Євангелії 

від Псевдо-Матвія, у Протоєвангелії Якова та ін. [63]. Апокрифічне Євангеліє 

оповідає, що під час подорожі до Вифлеєму «Марія сказала Йосипові: «Здійми 

мене з осла, бо той, хто в мені, попереджує, що виходить». І він зняв її з осла і 

сказав їй: «Куди тебе повести, щоб заховати твій сором, Бо це місце пустеля? І 

найшов там печеру, і привів її, і залишив з нею своїх синів, і пішов шукати 

повитуху в окрузі Вифлеєма» [104].
 
Оскільки, згідно з Євангелієм, «не було їм 

місця в заїзді» (Лк. 2, 7). У євангелії від Псевдо-Матвія розповідається, що коли 

ангел явився Йосипові та сповістив, що настав час пологів, Йосип відвів Марію в 

підземну печеру, куди ніколи не потрапляло сонце, і темрява постійно там 

панувала. А коли з’явилася там Марія — вся печера наповнилася яскравим 

світлом, немов зійшло сонце [108]. Як стверджує М. Покровський, у пам’ятках 

ранньохристиянського періоду сцену Різдва Христового зображають під 

навісом-дашком [93, с. 139]. Уже в пам’ятці Господнього Народження, яка 

прикрашає ампулу із церкви св. Йоана в Монци (VI — VII ст.), що служила для 

освяченої води або олії, яку паломники привозили із Святої Землі, художник 
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відмовився від зображення дашка, натомість на задньому плані видніється вихід 

із печери [59].
 

Відтоді у візантійських пам’ятках печера стає звичайною 

складовою частиною композиції. Печера на іконі «Різдва Христового» — це 

подоба світу, в глибінь якого входить Бог, подібно до зерна, яким засівають 

поле. Ісус Христос стверджує: «...Бо царство Боже всередині вас є» (Лк. 17, 21). 

У святому Письмі Царство Небесне «...подібне до чоловіка, що посіяв добре 

насіння на полі своїм; ... до гірчичного зерна; ... до скарбу, закопаного в полі; ... 

до закваски, ... на три мірки борошна; ... до невода, закинутого в море» (Мт. 13). 

Отже, Царство Небесне має властивість міститися посеред кожної стихії. У 

згаданих рядках розкривається головний зміст Нового Завіту: Бог прийшов у світ 

і зруйнував стіну боговідчуження, споруджену людьми між ними і Богом. 

«Печера — це серцевина землі, осередок матеріальності. І в це середовище 

добровільно входить Той, про Кого сказано: «Бог є дух» (Йо. 4, 24) [55]. 

Чорна печера з повитим Дитятком, яке лежить у яслах, є важливим для 

Середньовіччя символом світла, оскільки Христос є світло світу, яке розвіює 

темряву (Йо. 1Ю 9) [53, с. 146]. Вона також була втіленням світу, зануреного в 

темряву після гріхопадіння, що очікує на відкуплення Месії [165, с. 224].  

Гора, в якій зображена печера, традиційно асоціюється з Богородицею, 

печера, у такому випадку, може трактуватися як її лоно [63]. На думку В. 

Овсійчука, символіка печери пов’язана з ідеєю плодовитості та животворчої 

сили землі: все живе на землі має померти, щоб потім знову відродитися [80, с. 

200].
 
 

У центральній частині композиції, перед печерою, на яскраво-червоному 

ложі відпочиває Богородиця, «…бо ж Вона стала Матір’ю Царя Христа. Нова 

Єва — гідна і поважна у своєму материнстві нового, відродженого людства» [53, 

с. 146]. І. Свєнціцький стверджує, що Діва Марія була центральною фігурою 

різдвяної тематики в перших зображеннях Різдва Христового на саркофагах, і в 

піснях величального канону, і в церковних чинах — поклоніння пастухів і 

волхвів, колихання дитяти тощо [116, с. 30]. Богородиця є предметом великої 

уваги не тільки в церковній словесності, а й в образотворчому мистецтві, 
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зокрема в іконописі, де зображали Діву Марію з усіма почестями, віддаючи їй чи 

не найбільшу шану. Первісно східна і західна церква знали одну нескладну 

композиційну схему зображення Різдва Христового з центральною фігурою 

Марії, проте митці XIV ст. сприймають цю схему як реальну дійсність, що 

виливається у реалістичну композицію, наповнену реаліями життя [116, с. 30].  

В іконі «Різдва Христового» Богородиця займає найпочесніше місце та 

набуває найбільшого значення, оскільки вона відіграла визначальну роль у 

таїнстві Боговтілення [153]. Ісая, якого називають євангелістом Старого 

Заповіту, пророкував: «Ось Діва прийме в утробі та народить Сина, і наречуть 

Його — Еммануїл, що значить — з нами Бог (Іс. 7, 14).  

Її постать заперечує первородний гріх, адже «вона — Мати царя, 

обдарованого довір’ям Бога: Господь вибрав її «матір’ю життя і заступницею» 

[42, с. 119].
 
Святий Йоан Золотоустий у проповіді про Богородицю Діву Марію 

каже: «Нікого не можна знайти між людьми такого, як Богородиця Марія. 

Перейди, чоловіче, думкою всі сотворіння і поглянь, чи є що рівне або більше, як 

свята Богородиця Марія? Обійди землю, досліди море і повітря, переглянь 

думкою небо, подумай про всі невидимі сили, і скажи, чи є подібне чудо між 

усіма сотворіннями?... Того, що Його все сотворіння зі страхом і трепетом 

славило, то вона єдина дивно зачала у своєму лоні. Блаженні через неї жінки, бо 

жіночий рід уже не є під прокляттям. Вона зродила таку Дитину, задля котрої 

перевищила славою ангелів… Тому скажемо їй: Благословенна ти між жінками. 

Ти одна зцілила печаль Єви, Ти одна втерла сльози плачучої. Ти одна принесла 

викуп світу, Тобі одній була повірена прецінна Перла, ти одна родила Емануїла 

по Його вподобанні» [44, с. 299]. У тропарях і кондаках величається Народження 

Сина Божого від Діви Марії, підкреслюючи її Непорочне зачаття: «Готуйся, 

Вифлеєме, розкрийся всім Едеме, красуйся Євфрате, бо Дерево життя 

розквітнуло в вертепі з Діви. Її лоно явилося духовним раєм, в якому — 

божественний сад. Тому, ївши з нього, будемо жити, і не помремо, як Адам…» 

[91, с. 325]. Тут також підкреслюються слова про спасіння і життя вічне, тобто 

про місію Христа на землі.  
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Богородиця зображена праворуч від ясел, вірніше праворуч сповитого 

дитятка згідно зі словами псалмів: «…по правиці Твоїй стала цариця…» (Пс. 45, 

10). Марія може бути зображена сидячи, лежачи або напівлежачи. Різні пози 

Марії відповідають різним поняттям про пологи. М. Покровський стверджує, що 

в усіх пам’ятках ранньохристиянського мистецтва Марія зображена сидячи, у 

зв’язку з тим, що панувало переконання про безболісне народження Немовляти 

[93, с. 167].
 
Згідно з догматом про втілення Сина Божого від Діви Марії, 

Богородиця народила Ісуса Христа, не пізнавши чоловіка, про що наголошує 

Церква. У Старому Завіті неодноразово зустрічаються пророцтва про 

народження Спасителя світу саме від Діви: «Ось Діва в утробі зачне і народить 

Сина» (Іс. 7, 14). Про непорочне народження Христа від Діви говорить пророк 

Єзекіїль: «І привів мене назад до зовнішніх воріт святилища, що звернені на схід, 

і вони були закриті. І сказав мені Господь: «ворота ці будуть закриті, не 

відкриються і ніяка людина не увійде ними, бо Господь, Бог Ізраїлів, увійшов 

ними, і вони будуть закриті» (Єз. 44, 1—2) [143]. 

Вчення Церкви про Приснодівство Божої Матері заперечують 

припущення про болісне народження Немовляти під час природних пологів. У 

той час побутували апокрифічні сказання про повитух, що були при Богородиці. 

У цьому контексті Блаженний Єронім (340—420) — християнський теолог, 

відомий як перекладач тексту Біблії говорив, що Діва не мала потреби в послугах 

повитух [93, с. 167].
 
За словами Йоана Дамаскина (675—749 або 753) — знаного 

візантійського богослова і філософа: «Христос народився у звичайний час, після 

закінчення дев’яти місяців, за звичайним законом природного виношування, але 

безболісно, вище закону народження» [93, с. 167]. Шостий Вселенський собор, 

що відбувся в Константинополі 691 р., засудив і заборонив звичай, згідно з яким 

на другий день після Різдва вірні обмінювались печивом, нібито на честь болю 

Пресвятої Богородиці при народженні Сина. Собор таку практику засуджує і 

забороняє: «Божественне з Діви народження, що було безсіменним, ми визнаємо 

за безболісне, і це проповідуємо всім вірним. Цим способом хочемо направити 

тих, що через незнання робить щось невідповідне… Бо не приносять честі Діві, 
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коли її невимовне родження означають і представляють наче звичайне і властиве 

для нас родження, тому що вона понад усяке розуміння і вислів тілом породила 

невмістиме Слово…» [44, с. 296—297]. 

Незважаючи на ці одноголосні свідчення теологів і богословів східної та 

західної церков про безболісне народження Богоматері, мистецтво візантійське 

не зберегло первісної форми зображення Богоматері сидячи [93, 167]. У 

візантійських пам’ятках від VI ст. почала переважати концепція про людську 

подобу Христа, а Богородицю зображали лежачи. Така поза збереглася в 

іконописі до ХVIІ ст., пізніше під впливом західноєвропейського мистецтва на 

іконах Марія сидить біля ясел зі сповитим Немовлям [93, с. 168].
 
 

Для іконографії Богородиці традиційним є зображення трьох зірок: одна 

над чолом Марії, а дві інші — на раменах, що символізує її Приснодівство й 

освячення Святим духом.
 
«Отже, Марія не належала жодній людині, не пізнала 

мужа, бо через неї у світ увійшов сам Бог» [42, с. 492]. Церква возвеличує 

таїнство дівоцтва Марії, величаючи її «Приснодівою». Латеранський собор 649 

р. сповідує «приснодівство» як дівоцтво перед, під час і після народження 

Христа. У богослужінні є такі слова: «Невмістимий у лоні вмістився, а мати й по 

народженні далі залишилась Дівою, бо вона Бога породила, що з неї воплотився» 

[42, с. 493]. Зокрема, під дівочістю вчення церкви розуміє не просто стан 

природи, відсутність статевого досвіду, а насамперед — цнотливість, цілісність 

особи, сповненої благодаті. Тілесна дівочість тут виступає не як самоціль, а як 

зовнішній знак духовної цілісності й чистоти серця [102].
 
 Йоан Дамаскин 

вважає, що «це означає, що Марія була Дівою у дусі, душі та тілі» [42, с. 493].
 

Пологи Богородиці відбулися надприродним способом: «Діва породила і нею 

залишилася по народженні, як і раніше, бо Бог народився, тому й змінив закон 

природи» [42, с. 493].
 
Праобразом непорочного зачаття Богоматір’ю Христа є 

Неопалима купина, про яку є описи в Старому Завіті (Вих. 3 ,2). «Як терновий 

кущ горить вогнем, але не згорає, так і дівоцтво Пресвятої Богородиці не 

переривається Її непорочним зачаттям» [143]. «Через це ми і вчимося таїнству, 

явленому в Діві, від якої в народженні Світло Божественне осяяло людське 
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життя і нетлінним зберегло палаючий кущ, так само, як і квітка її непорочності 

не зів’яла при народженні»
 
[42, с. 120]. Нетлінною у дівоцтві була смерть Марії, 

названа Церквою Успінням Богородиці. Марія, «плоттю уснувши», була Своїм 

Сином «пробуджена» до життя у славі: «Переставилася до життя, бувши 

Матір’ю Життя» [102]. Архетип Богородиці візантійські теологи часто 

порівнюють з образом Червоного моря: «У Червонім морі, образ непорочної 

невісти написано колись… Море по переході Ізраїля лишилось непрохідне: 

Непорочна після народження Еммануїла зосталась нетлінною» [42, с. 120]. 

Нерідко у сцені Різдва Христового зображають Марію, яка однією рукою 

підпирає голову. Вважають, що це один з виявів єдності таємниць Зцілення і 

Відкупу, про яку наголошували грецькі отці [167, с. 224].
 
Вона відвертає обличчя 

від Дитини, що є невластивим для матері, адже Богородиці відомі пророцтва про 

страждання і смерть Сина (Іс. 52, 13—53). «Її задума говорить про те, що Марія 

зберігала всі Божі тайни у своєму серці» (Лк. 2, 19).
 
Як стверджує І. Іванчо: лик 

Богородиці свідчить про людський смуток матері, котра хотіла принести своєму 

синові щось більше: «Коли Сара народила немовля, їй дістався великий наділ 

землі, а мені — ані нори. Я зайняла печеру, в якій з волі своєї оселився Ти, дитя 

нове, предвічний Бог» [42, с. 120].  

Позаду Богородиці, на тлі печери зображено немовля, що лежить у яслах. 

Ясла мають форму ящика, що нагадує саркофаг, а дитина повита в саван, як 

мрець, передбачаючи смерть Спасителя. «Це чітко вказує на триденний 

спочинок Христа у гробі. «Через тих, хто колись одягнув шкіряну одіж (див.: 

Бут. 3, 21). Він сповитий у саван мерців, для Нього був приготовлений печерний 

гріб через тих, які замість наказу Божого прислухалися до власного бажання, 

ставши через це на шлях згуби» [42, с. 121]. На думку Я. Креховецького: «Ісусові 

ясла нагадують гробницю, а пелени — погребальний саван, бо своєю смертю Він 

має перемогти темряву, гріх і смерть» [53, с. 146]. Отже, одяг сповитого Ісуса 

символізує той саван померлого, який жінки-мироносиці, а згодом Петро та 

Йоан знайшли в порожньому гробі. Голова Ісуса Христа прикрашена 

хрестоподібним німбом, що символізує іконографічний атрибут Божества — 
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другої особи Пресвятої Трійці. Ісус Христос прийняв на себе людське тіло, щоби 

перемогти смерть: «знищить смерть навіки і повитирає Господь з усіх облич 

сльози…» (Іс. 25 ,8). Паралель зустрічається у богослужбовому тексті: «Господи, 

Твоє народження від Отця не має літ і є вічне, Твоє воплочення з Діви людям 

незбагненне і невимовне, і Твоє в ад зішестя страшне дияволу і ангелам його, бо 

ти здолав смерть і на третій день воскрес, даючи людям нетління і велику 

милість» [42, с. 121]. Чорна печера символізує пекло, перед яким 

новонароджений Спаситель постає, як принада, щоби пекло поглинуло його. 

«Ісус Христос зійшов у черево Аду, до померлих, але не тому, що був 

переможений, а для того, аби віднайти вівцю, яка заблукала, щоб відшукати 

загублену перлину, — людський рід» [42, с. 121].
 
 

На тлі чорної печери, поруч з яслами виглядають голови вола та віслюка. 

Згадку про перебування цих тварин біля місця народження Ісуса немає в 

канонічних Євангеліях (у Євангелії від Луки тільки згадується про те, що 

Богородиця поклала сповиту дитину в ясла (Лк. 2, 7). В апокрифічному Євангелії 

від Псевдо-Матвія розповідається про те, що Діва Марія положила 

новонароджене немовля в ясла, а «віл та віслюк поклонилися йому» [108]. На 

думку В. Овсійчука, сюжетна ґенеза іконографії вола та віслюка інспірована 

пророцтвом Ісаї: «Віл знає господаря свого, а віслюк — ясла пана свого. Ізраїль 

нічого не знає, народ мій не розуміє» (Іс. 1, 3) [80, с. 184].
 
Отже, навіть тварини 

впізнали свого Творця — Боже Слово. І. Іванчо вважає, що насправді ці тварини 

мають символічне значення та символізують поганство: «Віл — символ 

ідолопоклонства, а віслюк — розпусти» [42, с. 121].
 
На думку дослідників, 

зображення вола та віслюка є творчим доповненням художників, пов’язані зі 

словами євангеліста Луки про ясла. Творча уява митців прагнула доповнити і 

збагатити іконографію Різдва Христового появою цих тварин. Це були ті свійські 

тварини, присутність яких біля ясел була цілком природною, оскільки віл — 

одна з найстаріших приручених в’ючних тварин, яких використовували для 

перевезення незначних вантажів, а віслюк — тварина для верхової їзди. На 

віслюкові Марія вирушила в Єгипет, на ньому Ісус тріумфально в’їхав у 
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Єрусалим. Основні підстави цього твердження, припускає науковець, полягають 

у хронології: Євангеліє від Псевдо-Матвія, в якому згадується про вола і 

віслюка, стає відомим лише у V ст., а датоване зображення із цими фігурами 

належить до 343 р. [93, с. 161].
 
На думку М. Покровського, випадкове явище в 

іконографії, яке не спирається на канонічні Євангелія, тобто творче доповнення 

художників навряд чи могло б бути настільки стійким і незмінним протягом 

століть. Науковець вважає, що фігури віслюка і вола в іконографії Різдва 

Христового, яка сформувалася в ІІІ ст., з’явилися під впливом пророцтва Ісаї й 

протрималися в мистецтві протягом такого довгого часу завдяки цьому 

символічному поглядові [93, с. 162].
 
Можна зіставити слова з Євангелія від 

Псевдо-Матвія, де розповідається про те, що на шляху у Вифлеєм Марія 

говорить Йосипові: «Я бачу перед собою два народи — один плаче, а інший 

сміється… Народ, що плаче, — юдеї, які відступили від Бога, а ті, що сміються, 

— язичники, тому що прийшов час долучитися до благословення Авраама всім 

язичникам» [108]. Отже, віл — юдеї, а віслюк — язичники, перші з’явилися на 

поклоніння Народженому Спасителеві в особі пастирів, а другі — волхвів [93, с. 

163].
 
 

Апокрифи в описі Різдва Христового не узгоджуються з відповідними 

текстами канонічних Євангелій. В апокрифічних Євангеліях про Різдво Христове 

розповідається з пафосом і славою, натомість у Євангеліях від Луки і Матвія — 

зі скромністю та простотою. Старозавітні пророки, говорячи про народження 

Месії, зіставляють його зі світлом, яке освічує людям шлях, що пролягає у 

темряві: «Народ, який в темряві ходить, Світло велике побачить, і над тими, хто 

сидить у краю тіні смерті, Світло засяє над ними!» (Іс. 9, 1). В іконі символіка 

світла надзвичайно важлива. Оскільки Євангелія насичені світлом і світловими 

образами, відповідно мова ікони теж не може бути іншою. «Я світло світові; хто 

піде вслід за Мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя» (Йн. 8, 

12). «У Ньому було життя, і життя було світлом людям» (Йн. 1, 4). «Доки Я в 

світі, Я світло світові» (Йн. 9, 5). Тропар Різдва прославляє Христа Спасителя, 

називаючи його Сонцем правди, джерелом всякого світла і знання: «Різдво твоє, 
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Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння: в ньому бо ті, що звіздам 

служили, від звізди навчалися поклонятися тобі, сонцю правди, і пізнавати тебе 

— схід з висоти, Господи, слава тобі» [91, с. 327]. Ймовірно тому Ісуса в іконах 

Різдва Христового зображали у білих пеленах, що символізувало «Світло 

розуміння» і «Сонця правди» [58, с. 161]. 

 
Апокрифи, не задовольняючись оповіданням справжнього Євангелія, 

доповнюють подію Різдва Христового чудесами і використовують для цього 

символ світла: «Марія ввійшла в печеру, у яку ніколи не проникало світло й де 

була постійна темрява. При вході Марії печера освітилася, як би сонцем, засіяло 

божественне світло й залишалося там безупинно вдень і вночі, поки була там 

Марія... По народженні Спасителя жінки не могли ввійти в печеру через яскраве 

світло. Звечора й до ранку над печерою блищала велика зірка, якої не було від 

початку світу. І пророки, що були в Єрусалимі, говорили, що ця зірка вказує на 

Народження Христа, що відновить обітниці не тільки для Ізраїлю, але й для всіх 

язичників» [93, с. 163].  

У верхній частині ікони Різдва Христового у сегменті неба зображена 

зірка, що має має дефінітивну форму: з гемісфери (півкулі) небес у верхній 

частині композиції виходить промінь, який розходиться нижче на три частини, 

що символізує присутність Пресвятої Трійці [53, с. 146]. Інколи цей промінь 

поєднаний з голубом, що означає Святого Духа і нагадує про Богоявлення, що 

його колись святкували в один день з Різдвом [117, с. 140]. Зображення зірки у 

сегменті неба, промінь якої спадає на землю, вказуючи на Немовля, символізує 

древнє прагнення людства, яке сформулював Ісая: «О, коли б небеса Ти роздер і 

зійшов» (Іс. 64, 1) [42, с. 115].
 
Господь відповів на це прохання народженням 

Сина Божого — Спасителя. Часто увагу персонажів ікони Різдва Христового 

привертає саме зірка: на неї вказують волхви як на свій дороговказ до Христа, їй 

дивуються пастирі, навколо неї славословлять ангели. У акафисті до Пресвятої 

Богородиці про зірку сказано так: «Богопровідну зірку побачивши, мудреці 

пішли за її світлом, немов за світильником, Царя могутнього шукаючи, а 

знайшовши, приступили до Недоступного й закликали з радости: Алілуя!»
 
 [91, 



56 

 

 

с. 468]. Зірка таким чином визначає вісь композиції, і промінь, падаючи на ясла 

Немовляти, вказує на найважливіший момент ікони — Народження «Сущого 

споконвіків» [63]. 

У ранньохристиянських пам’ятках зірку неодмінно тлумачили як 

дороговказ для волхвів (Мт. 2). Вона супроводжує волхвів практично на всіх 

пам’ятках Різдва Христового. Таким чином, цей елемент настільки міцно 

укорінився в іконографії Різдва, що художники почали зображати зірку навіть на 

тих іконах, де не було постатей волхвів. Прийом цей засвоїли візантійські 

художники, які, уводячи зірку в схему Різдва Христового, розмістили її над 

печерою, з’єднали з небом і опустили вертикальні промені на Дитину, що лежить 

у яслах. До цієї зірки наближаються волхви, на неї вказують вони своїми руками, 

пильно дивляться, міркують про неї — ясно, що ця зірка вказує дорогу волхвам, 

але вона залишається тут, не змінюючи ні форми, ні розташування, навіть у тих 

зображеннях Різдва Христового, де немає волхвів [93, с. 164].
 
 

У різдвяній стихирі урочисто оспівують подію Народження Сина Божого 

на вечірні Різдва Христового: «Величне і преславне чудо звершилось нині: Діва 

народжує, її ж лоно не зотліває, Слово воплочується і від Отця не відлучається. 

Ангели з пастирями славлять і ми з ними взиваємо: слава в вишніх Богу, і на 

землі мир!» [42, с. 116]. Зображення ангелів і пастухів є складовою іконографії 

композиції Різдва Христового. Ангелів, що славословлять, розташовують у 

верхній частині складної композиції на задньому плані, зазвичай на 

протилежних схилах гори. Ангелів зображають у двох функціях: одні 

розважають Бога співом гімнів, інші — звертаються до пастухів з Божою місією. 

«Ангели з подивом споглядають Боже слово у Людській природі. Вони 

оспівують цю незбагненну подію та виявляють готовність служити Йому» [53, с. 

147]. На думку І. Іванчо, ті ангели, які дивляться на зірку, джерело світла, 

вказують на безнастанне уславлення Бога, на небесну літургію. Ангел, який 

схиляється до пастуха, символізує служіння людству [42, с. 116—117].
 
 

Зображення ангелів зумовили слова св. Луки, що, розповідаючи про цю подію, 

зауважує, що «раптово з’явилося з ангелом воїнство небесне, що славить Бога й 
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співає: слава Богові на висоті й на землі мир, у людях добра воля» (Лк. 2, 13—

14). Численність ангелів втілює велику силу небесного війська, яке звершує 

місію служіння людині. 

Постать пастуха символізує народ, що перебуває у темряві: «Народ, що в 

пітьмі ходить, уздрів світло велике; над тими, що живуть у смертній тіні, світло 

засіяло» (Іс. 9, 1). Пастухи — представники простого люду, першими з усього 

ізраїльського народу прийшли поклонитися народженому Месії, який прийшов 

на цей світ, щоби відкупити все людство від первородного гріха [63].
 
 Це прості, 

невибагливі душі, які Господь після пришестя підніс на високий щабель, 

сказавши про себе: «Я є Пастир добрий». Пастирі в зображеннях Різдва 

Христового втілюють безпосереднє захоплення дивом народження Сина Божого, 

на що здатні лише чисті серцем і вбогі духом [63]. У акафисті до Пресвятої 

Богородиці Поклоніння пастухів оспівується так: «Почули пастирі, як Ангели 

величають Христа, що в людському тілі прийшов на світ, і поспішили до Нього, 

як до Пастиря, а побачивши Його, як те ягня непорочне, вигодуване в лоні Марії, 

привітали Її словами: Радуйся, Мати ягнятка і Пастиря; Радуйся, кошаро овець 

духовних…» [91, с. 467]. 

Услід за Євангелієм зображали одного пастуха з отарою овець, якому 

ангел сповіщав благу вість (Лк 2, 8—16). Пастух грає у ріг, або тримає його у 

руках. Ріг — один з найдавніших сигнальних інструментів, згадки про нього є в 

Старому Завіті, де цей інструмент фігурує як ритуальний. У давні часи це був 

примітивний, грубої обробки баранячий ріг (шофар), на ньому можна було 

видобути два-три звуки, але люди вірили, що цей інструмент наділений 

магічною силою, і що його звуки долинають до самого Господа [152].
 
Цей мотив 

може здатися простою жанровою сценою, але в іконописному зображенні 

музику, спів пастухи приносять у дар Богу, присвячують на славу Божу. 

Дослідники припускають, що пастух грає на сурмі, бо він виражає своє 

здивування від таємниці Христового народження. У Протоєвангелії від Якова 

розповідається про цю подію від імені Йосипа: «Звівши очі на небозвід, я 

побачив полюс неба, де він зупинився, і небесних птахів на ньому, які застигли у 
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польоті; потім глянув на землю і побачив, що … вівці завмерли, ставши на 

одному місці; пастух простягнув руку, щоби нагнати їх палицею, але його рука 

заклякла у повітрі; я подивився в бік швидкоплинного потоку, побачив над ним 

овечі отари, які, припавши до води, не пили, а завмерли» [104].
 
 

У правій нижній частині композиції Різдва Христового розташовані дві 

постаті: святий Йосип і пастух-спокусник, утворюючи сцену «Сумнівів». 

Постать Йосипа з’являється зазвичай у образі старця, він сидить, глибоко 

задумавшись, що втілює глибінь людської драми — людську таємницю. Йосип 

звернений у профіль до глядача, накритий плащем, зі схиленою на долоні 

головою [42, с. 124]. Мовою жестів це означає особу, що занурена у власні 

думки. Це випливає з контексту занепокоєння, вагання св. Йосипа, про що 

говорять Євангелія і розлого тлумачать апокрифи. Євангеліст Матвій розповідає: 

«18 Народження Ісуса Христа відбулося так: Марія, його мати, була заручена з 

Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від 

Святого Духа. 19 Йосиф, її чоловік, бувши праведним і не бажаючи її ославити, 

хотів тайкома її відпустити. 20 І от, коли він це задумав, ангел Господній 

з’явився йому уві сні й мовив: «Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію, 

твою жінку, бо зачате в ній, походить від Святого Духа. 21 Вона народить сина, і 

ти даси йому ім’я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх» (Мт. 1, 18—21). У 

Протоєвангелії від Якова значно доповнено розповідь: «XIII Проходив вже 

шостий місяць вагітності Марії, і Йосип, повернувшись після теслярських робіт, 

і, увійшовши у дім, побачив її вагітною. І ударив себе по обличчю, і упав ниць, і 

плакав гірко, говорячи: «Як тепер буду звертатися до Господа Бога мого, як буду 

молитися за дівчину оцю, тому що я привів її із храму дівчиною і не зумів 

зберегти? Хто обдурив мене? Хто спричинив зло дому моєму і знеславив 

дівчину?... І встав Йосиф, і покликав Марію, і сказав: «Ти, що була на Піклуванні 

Божому, що ж ти зробила? Забула Господа Бога свого? Чому осквернила свою 

душу, ти, яка виросла у Святая Святих, і їжу приймала від ангелів?» Вона тоді 

заплакала гірко і сказала: «Чиста я і не знаю мужа». І сказав їй Йосиф: «Звідкіля 

ж плід у череві твоєму?» Вона відповіла: «Живий Господь Бог мій, не знаю я 
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звідкіля». XIV І Йосиф злякався, і заспокоєним був нею, і став думати, як з Нею 

поступити. І говорив Йосиф: «Якщо я затаю гріх її, то стану порушником Закону, 

а якщо розповім про нього синам Ізраїлю, то передам невинну кров на смерть. 

Що ж мені робити з нею? Відпущу її таємно (з дому)». І наступила ніч. І ангел 

Господній з’явився йому у сні і сказав: «Не бійся за діву: тому що це, що в ній, 

від Духа Святого: родить вона Сина, і ти назвеш його Ісусом. Тому що він спасе 

народ свій від покарання за гріхи». І пробудився Йосиф, і прославив Бога 

Ізраїлю, котрий послав йому благодать, і залишив її (Марію)» [104]. 

У Різдвяній стихирі знаходимо такі слова: «Так промовляє Йосип до Діви: 

Маріє, що це сталось з тобою? Не розумію, дивуюся і жахаюся… бо від 

священиків, із храму Господнього, я прийняв тебе непорочною, а нині що це я 

бачу?» [42, с. 123]. Хвилями суперечливих думок пошарпаний, як буря, 

хвилювався і розгубився Йосип, виношуючи припущення про потаємні зв’язки 

Марії [167, с. 226—227]. Акафист до Пресвятої Богородиці так характеризує 

поведінку Йосипа: «Бурею глибоких сумнівів охоплений, збентежився 

праведний Йосиф і, знаючи Тебе Дівою, подумав, що Ти, Непорочна, була 

кимось зведена; але пізнавши, що Ти зачала від Духа Святого, промовив: 

Алілуя!» [91, с. 166—167]. Йосип зазвичай відвернутий від Богородиці, що 

виразно підкреслює те, що він не є природним батьком Ісуса, зрідка він ніби 

звертається до дружини, що підкреслює глибокий духовний зв’язок [167, с. 

226—227]. 

 У візантійському мистецтві поруч з Йосипом зображають пастуха-

спокусника, який одягнений у шкуру звіра. Сумніви у серце Йосипа вселяє 

спокусник, намагається довести, що немає іншого світу, окрім видимого, що 

дитина може народитися тільки природним шляхом.
 
Злий дух хоче перешкодити 

людині збагнути, що до Господа слід іти не розумом, а серцем [42, с. 125]. Однак 

Йосип, як ми знаємо зі Святого Письма, залишився вірним Богові. Тому для нас 

обручник Йосип є прикладом віри, покори та відданості Господові [53, с. 147]. 

Згідно з традицією, спокусника, якого часто зображають в одязі з волосу, з 

рогами і з хвостом, звуть Тирзус, як палицю Діоніса або сатира, отже він — 
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втілення поганства і раціоналізму [42, с. 125].
 

Палиця в руці пастуха є 

ілюстрацією його слів: «Так, як ця палиця не може зацвісти, так ти, старче, не 

можеш дати життя, з іншого боку жінка не може зачати». Відповіддю на закид 

пастуха може бути зелена гілка, яка виростає з пня біля Йосипа [167, с. 226]. 

Постать пастуха-спокусника дуже часто інтерпретують як пророка Єсея, адже 

деревце, що росте перед ним, натякає на Єсеєве дерево [80, с. 200]. «1 І вийде 

паросток із пня Єсея, і вітка виросте з його коріння. 2 Дух Господній спочине на 

ньому, дух мудрості й розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху 

Господнього. 3 Він дихатиме страхом Господнім; Він судитиме не як око бачить, 

і не як вухо чує присуд видаватиме. 4 Він буде по справедливості судити убогих, 

по правді оголошуватиме присуд для бідних в країні. Гнобителя вдарить 

палицею — своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст» ( Єс. 11, 1—4).
 
 

А церква висловлює таку думку про це в молитві: «Паростком з Євсеєвого 

кореня і квітом від нього, Христе, від Діви проріс єси» [42, с. 126]. 

Від XVI ст. у релігійній патристиці з’являється твердження, що дівоцтво 

святих батьків, збережене навіть після народження Ісуса, вказує на 

одухотворення відносин між чоловіком і жінкою, яке відбудеться у вічному 

житті. На підтвердження цієї думки наводять слова Євангелія: «У царстві 

небесному Вони не будуть одружуватися, але будуть подібні до ангелів на 

небесах» (Мт. 22, 30). Адже шлюб — це не лише єднання тіл, а союз душі з 

душею. Йосип, хоча жив з Марією як її наречений, «він не взнав її» (Мт 1, 25), 

він пізнав її духовно. Це перше свідчення форми майбутнього зв’язку в Царстві 

Божому. Із цієї точки зору невинність Йосипа і Марії — це не знецінення 

сексуальності, а характерні риси есхатологічного майбутнього, в якому людські 

відносини увійдуть у новий, вищий світ. Таким чином, патристична література і 

пізніша церковна думка підкреслювали, що шлюб, хоча сам по собі тимчасовий і 

минущий, готує подружжя до більш досконалого, невинного союзу в «спільноті 

святих». «Існує любов, яка не розділена випадком, який не тільки не може 

відокремити і знищити відстань або час, але навіть сама смерть не перериває», 

«Любов ніколи не зникає» (1 Кор. 13, 8). 
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Моральна думка католицької церкви навчає, що Святе Сімейство слід 

трактувати як об’єкт поклоніння, його чесноти (непохитна віра і надія, ідеальне 

батьківське і подружнє кохання, тотальний послух Богу, терпіння і довіра до 

Божого Провидіння, виконання закону, бідність, аскеза, працьовитість, 

гостинність) слід наслідувати. Усе це зумовило, що Марія та Йосип стали 

зразком християнського життя. 

Від початку XVII cт. у католицькій проповіді з’явилися твердження, що 

Йосип був морально і духовно найбільш досконалою людиною серед 

народжених у гріху. Він поступався тільки безгрішному Ісусу та Непорочній 

Марії. Це зумовили, перш за все, випробування, які Бог послав за його 

посвячення (Мт. 1, 19), постійна близькість Ісуса як усиновленого сина та 

милість Марії як жінки «повної благодаті» (Лк. 1, 28), «Бо чоловік освячується 

через жінку» (1 Коринтян 7, 14). Йосип був єдиною людиною, яка в очах Бога 

виявилася гідною для догляду за Сином і Марією. Водночас церковна література 

підкреслює той факт, що Святе сімейство прожило скромне життя, приховане від 

світу. На його прикладі християни можуть протистояти різним життєвим 

труднощам. Святе Сімейство є розрадою в смутку, надає людству надію і віру в 

Божий захист. 

У нижньому ярусі композиції відтворено сцену «Омивання» з двома 

жінками, що омивають дитину в купелі. Сюжет походить з апокрифічного 

Євангелія від Якова, у якому зі слів Йосипа розказано історію: «І побачив я 

жінку, що спускається з гори, яка сказала мені: «Чоловіче, куди поспішаєш?» На 

що я відповів їй: «Шукаю повитуху». У відповідь вона запитала мене: «Ти з 

Ізраїлю?» — «Так», відповів я. А вона й питає: «А хто та, що тепер народжує в 

печері?» Я відказав: «Вона заручена зі мною». А жінка провадила далі: «Хіба 

вона не дружина тобі?» «Це — Марія, — відказав я, — яка виросла в 

Господньому храмі, і я за жеребкуванням отримав її в дружини, але все ж вона 

не дружина мені, а зачала від Духа Святого». Тоді повитуха запитала: «Чи 

правда це?» І відповів Йосип: «Прийди та побачиш…» І от світла хмара осінила 

печеру, і повитуха вигукнула: «Величайся душа моя сьогодні, порятунок 
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народився Ізраїлю». Раптова хмара відійшла від печери і засіяло яскраве світло, 

з’явилася дитина й взяла груди своєї матері Марії. Повитуха викликнула: 

«Великий день для мене цей, тому що я бачила нове чудо». І вийшла вона з 

печери, і зустріла Соломію, і звернулася до неї з такими словами: «Соломіє, 

Соломіє, я хочу розповісти тобі нову чудесну подію: народила Діва і зберегла 

дівоцтво своє». А Соломія вигукнула їй: «Як живий Господь, Бог мій, якщо не 

вкладу туди свого пальця і не перевірю дівоцтва її, не повірю, що Діва 

народила!» І тільки простягнула Соломія палець, як, спохватившись, заголосила: 

«Горе моєму невірству, бо я наважилася спокушати Бога. І ось позбулася я руки 

у вогняному полум’ї». І впала на коліна перед Господом, кажучи: «Господь Бог 

батьків моїх, згадай, що я з насіння Авраама, Ісака та Якова, не осором мене 

перед синами Ізраїлю, хіба не зробиш мені ласку задля бідних, бо все Ти знаєш, 

що я служила Тобі в ім’я Твоє і від Тебе хотіла прийняти нагороду». І тоді 

постав перед нею ангел Господній, і сказав їй: «Соломіє, Соломіє, Господь 

вислухав тебе, піднеси руку свою до Немовляти і потримай його, і це оздоровить 

тебе і принесе тобі радість». І підійшла Соломія, і взяла немовля на руки, 

сказавши: «Поклонюся йому, бо народився великий цар Ізраїлю. І відразу ж 

видужала Соломія і відійшла оправданою» [104].
 
Отже, одна із зображених 

жінок на іконографічній композиції Різдва Христового — Соломія. 

Іштван Іванчо стверджує, що в одному з апокрифічних Євангелій одна із 

жінок представляється сама: «Я — Єва, перша матір усіх людей, і прийшла, щоб 

на власні очі побачити, як відбулося моє спасення… Йосиф і наша праматір, 

прибувши, впали долілиць, благословляли і голосним словом прославляли Бога: 

«Будь благословенним, Господи, Боже отців наших, Боже Ізраїлю, хто сьогодні 

цією подією довершив спасіння цього людства, хто повернув мені цей добрий 

стан, піднявши мене з падіння, і повернув мені мою колишню гідність! Радіє 

тепер душа моя, і ликує моя надія, що покладена була на Бога і Спаса Мого…». 

Наша праматір узяла на руки немовля, і почала ніжно Його голубити й обіймати, 

бо дитя було надзвичайно гарним, з обличчям, яке щось випромінювало. Потім 

сповила і поклала його в яслах» [42, с. 128]. Отже, на іконі Різдва Христового 



63 

 

 

може бути зображена Єва — праматір всього людства, оскільки через неї 

прийшла смерть на землю. А коли спокусив її змій — вона була Дівою, бо 

пізнала Адама вже після вигнання з раю. Отож, життя мало з’явитися через Діву 

і відкупити людство від первородного гріха [42, с. 128]. У стихирі різдвяній 

співається, що «…нині розв’язано давні окови засуду Адамового, рай нам 

відкрився, змій втратив силу: бо ту, котру він першою обманув нині, побачив як 

Матір Творця… бо дитя народжується з неї, Вседосконалий Бог, і різдвом 

дівство запечатує, окови гріховні розв’язуючи пеленами, і дитинством своїм 

зцілює Єву від скорботних мук народження» [42, с. 127]. 

Патріарх Теофіл Александрійський (385—412 рр.) згадує слова Марії, які 

прозвучали у з’явленні: «Підійдемо на гору до цього порожнього будинку і 

зайдемо в нього… Знайдемо криницю з водою, щоб змогли ми обмити мого 

сина… Коли ми зайшли до будинку і посідали: я, Йосип, Соломія, і мій Син, 

Соломія оглянулася і знайшла миску і мийницю, ніби приготовлену для нас. 

Відтоді Соломія завжди купала мого Сина, тоді як я годувала його молоком» 

[167, с. 226].
 
 

Сцена купелі Новонародженого Немовляти, з одного боку — це типова 

побутова деталь, пов’язана з народженням дитини. З давніх-давен прийнято було 

мити новонародженого, утім, як і зараз. Звідси і купіль, і глечик з водою. У 

візантійських пам’ятках купіль Ісуса — один з обов’язкових елементів у 

композиції Різдва Христового. Святі отці та богослови, зокрема Кипріян 

Карфагенський, одноголосно вважають, що Марія не потребувала сторонньої 

допомоги, бо її пологи були безболісні, що народження Ісуса Христа відбулося 

до того, як Йосип привів повитуху. Проте присутність повитух не означає 

хворобливі пологи Богородиці, а навпаки, вони могли бути уведені в 

апокрифічну розповідь саме для доказу безболісних пологів Діви Марії [93, с. 

170—171]. Розповідь про повитух повторена в Євангелії Псевдо-Матвія з тією 

відмінністю, що одна з них Соломея, а інша — Гелома.  

Сцена купелі дитятка часто зустрічається у візантійських іконах різдва 

Марії, Івана Хрестителя, св. Миколая і багатьох інших. Сцена омивання 
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новонародженого Ісуса має глибокі теологічні засади: ванна з водою часто 

нагадує посуд для хрещення, а також келих месійний — потир, що символізує 

таїнство Хрещення і Євхаристію. Вона підкреслює правдивість народження 

Христа в людському тілі [167, с. 226].
 
У сцені купелі новонародженого присутній 

прототип хрещення, смерті та сходження у пекло. Купання символізує 

поховання у гробі швидкоплинного Йордану, що характерно для ікони на сюжет 

Богоявлення [42, с. 129].  

В іконі Різдва Христового доби Середньовіччя трьох волхвів зазвичай 

зображали в середньому ярусі композиції — ліворуч або праворуч від 

Богородиці. Волхви підходять або під’їжджають з дарами в коштовних раках до 

Ісуса. Волхви дивляться на зірку або їх проводить ангел. Ще старозавітний 

пророк Ісая описував цю подію: «Устань, засяй! Зійшло бо твоє світло, слава 

Господня засяяла над тобою! Бо темрява окриває землю, і темнота народи, а над 

тобою Господь сяє: слава з’явилась над тобою. Народи йдуть до твого світла, 

волхви до сяйва твого блиску. Поглянь навколо твоїми очима й подивися: усі 

вони збираються, йдуть до тебе! Сини твої здалека прибувають..» (Іс. 60, 1—4). 

Поклін волхвів виступає як самостійна тема в ІІІ ст. у малярстві катакомб, а в IV 

ст. — у різьбі саркофагів. «Мотив цей був перейнятий з тріумфального 

римського мистецтва, що ілюструє пошану, складену цареві варварами. 

Християнство надало цій сцені новий сенс: це поява Царя царів, якому віддають 

почесть королі нижчих рангів, представляючи всі народи поганські» [164, с. 

227—228].
 

Поклоніння трьох волхвів як самостійна ікона була невідома в 

українській іконографії до XVI ст. Христа зображали у віці приблизно двох років 

на руках у Марії, яка сидить на троні.  

Межа між канонічними і апокрифічними текстами майже непомітна, 

частина апокрифічних легенд, якщо вони не порушували основних догм віри, 

увійшли у пізніші твори отців церкви і в богослужбові книги [149, с. 28].
 
Відомо, 

що тільки Євангеліст Матвій розповідає про прихід волхвів і страту дітей. 

Більше відомостей немає — ні звідки прийшли волхви, ні імен, ні числа убитих 

дітей. З апокрифів дізнаємося, що волхви називалися Каспар, Мельхіор і 
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Балтазар, що походили один — з Ефіопії, другий — з Персії, а третій — з Греції, 

проте ці оповідання основані не на Святому письмі, отже — неканонічні [149, с. 

30].
 
 

У тропарі згадується поклоніння волхвів, які від Вифлеємської зірки 

отримали благовіщення поклонятися Народженому Спасителеві, тобто сама 

природа їм вказала, що Народився Син Божий, підкреслюючи цим надзвичайно 

велике значення того, що відбулося для всього світу та людства: «Різдво Твоє, 

Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння, в ньому бо ті, що звіздам 

служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі — Сонцю правди, і пізнавати 

Тебе — Схід з висоти, Господи, слава Тобі» [58, с. 161].
 
Волхви або маги 

символізують язичницьку релігію, яка відійшла в минуле, а як звіздарі 

представляють світських вчених і мудреців, які увірували в пророцтво про 

прихід Христа. Отже, оспівування Поклоніння волхвів є найбільш іконічним 

свідченням про початок нової ери [58, с. 161].  

Волхви символізують освічене людство, представляють ізраїльській та 

інші народи [53, с. 147]. 
 
Йоан Золотоустий у «Бесіді про Євангеліє від Матвія» 

пише про причини, чому саме волхвів зоря привела до Христа: «Так як мета 

пришестя Христа була та, щоб скасувати стародавні правила життя, закликати 

весь всесвіт на поклоніння Собі і приймати це поклоніння на землі і на морі, то 

Христос від самого початку відкриває двері язичникам, бажаючи через чужих 

навчити своїх. Так як юдеї, невпинно чуючи пророків, що сповіщають про 

пришестя Христа, не звертали на те особливої уваги, — Господь переконав 

варварів прийти з далекого краю, розпитувати про Царя, який народився в юдеїв, 

і вони від персів першими дізнаються про те, чого не хотіли навчитися у 

пророків» [40].
 
Оскільки волхви дійшли до Вифлеєму вслід за світлом зірки, то 

здійснилося пророцтво Валаама: «Зійде бо зірка з Якова, здійметься берло з 

Ізраїля» (Чис. 24, 17). Волхви одними з перших прийшли поклонитися Синові 

Божому, хоча вони не належали до вибраного народу. Це свідчить про те, що всі 

люди для Господа однаково цінні та дорогі.  
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Виникає багато запитань щодо хронології самої події Поклоніння волхвів. 

У Євангелії від Матвія розповідь про Поклоніння волхвів продовжує опис події 

Народження Ісуса Христа. Одні ранньохристиянські автори стверджують, що ця 

подія сталася відразу після народження Ісуса. Йоан Золотоустий вважає, що 

зірка з’явилася волхвам задовго до народження Христа: «Волхви ні при пологах 

Матері не були, ні часу, коли народила, не знали, а тому не мали підстави 

пророкувати майбутнє за течією зірок. Навпаки, задовго до народження, 

побачивши зірку, що з’явилася в їхній землі, вони йдуть дивитися на 

Народженого…» [40]. Протоєвангеліє Якова прямо вказує на поклоніння волхвів 

новонародженому Ісусові. «І пішли маги. І зірка, яку вони бачили на сході, йшла 

перед ними, аж поки не прийшли вони до печери, і зупинилася перед входом у 

печеру. І побачили маги Дитятко з матір’ю Його Марією, і, відкривши скарби 

свої, піднесли Йому в дар золото, ладан і миро. І, отримавши одкровення від 

ангела не повертатися до Юдеї, пішли в країну свою іншим шляхом» [104]. Інші 

давні автори вважають, що поклоніння волхвів відбулося приблизно на другому 

році життя Христа. Зокрема в Євангелії Псевдо-Матвія: «Коли маги пішли, зірка 

з’явилася їм і була провідником у дорозі, поки вони прямували до місця, де було 

Дитятко. Маги, побачивши зірку, надзвичайно зраділи. Увійшовши в будинок, 

вони побачили Немовля Ісуса, лежачого на руках Марії. Тоді вони відкрили свої 

скарби й запропонували багаті дари Марії і Йосипу. І кожен з них приніс 

Немовляті особливі дари. Один запропонував золото, інший — ладан і третій — 

миро» [108].
 
Судячи з тексту Євангелії від Псевдо-Матвія, що волхви прийшли 

поклонитися Ісусові Христові в будинок, а не в печеру, і Дитя було на руках у 

Марії, а не в яслах, можна зробити висновок, що іконографічна композиція 

Поклоніння трьох волхвів бере за основу текст цього апокрифа. 

Як ми вже згадували, в апокрифічних переказах три волхви мають свої 

імена: перший цар Мельхіор, другий — цар індусів Каспар, третій — цар арабів 

Балтазар [42, с. 130].
 
У добу Середньовіччя волхвів сприймали як символи трьох 

відомих у той час частин світу — Європи, Азії та Африки, а молодого царя 

Каспара часто зображали темношкірим [64]. Принесені волхвами дари мають 
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символічне значення, а саме: золото — це царський дар, який символізує те, що 

Ісус Христос був Людиною, що він народився, щоби бути Царем цього світу, а 

також символ Царства Христового; ладан — смола, один з найдавніших пахощів, 

це — дар, принесений священикові, оскільки Ісус прийшов стати новим 

Вчителем і Первосвящеником, а також символ Божественності Христа; миро — 

у християнстві спеціально приготовлена і освячена ароматична олія, що 

використовується в таїнстві миропомазання для помазання тіла людини; це дар 

тому, хто повинен померти, оскільки миро вживали для бальзамування тіла 

померлого [40]. У літургійному тексті також розкривається символізм 

подарунків: «… Чисте золото, як цареві віків, і ладан, як Богові всіх, і миро 

безсмертному, як тридневному померлому». Мудреці ж піднесли свої дари, 

поклоняючись: «Прийми дар цей потрійний, ніби пісню трисвятую серафимів» 

[42, с. 132]. 

В Акафисті до Пресвятої Богородиці оспівується зустріч волхвів із 

Христом: «Коли сини халдейські побачили на руках Діви Того, Хто руками 

своїми людей сотворив і, Владику в Ньому пізнавши, хоч і прийняв Він вигляд 

людський, поспішили дарами Його вшанувати, а Благословенну між жінками 

привітали: Радуйся, Мати Зорі незаходимої …» [91, с. 468]. Від VI ст. 

поширюється тенденція зображати волхвів різного віку. Процесію веде старець 

із сивою бородою, а завершує юнак. У цей спосіб пошану Господу віддають 

представники трьох або всіх поколінь [164, с. 229].  

У стихирі «Надвечір’я Христового Різдва» підкреслюється те, що Ісус 

Христос прийшов на землю «заради нас», не задля людства взагалі, а саме 

«заради нас», і все Боже творіння приносить Йому дари — ангели, волхви, 

пастирі та ін. «Що Тобі принесемо, Христе, що явився єси на землі заради нас як 

людина? Усе творіння Твоє благодарення Тобі приносить: ангели — спів, небеса 

— звізду, волхви — дари, пастирі — подив, земля — вертеп, пустиня — ясла, ми 

ж — Мати Діву. Предвічний Боже, помилуй нас» [58, с. 162]. Ця стихира стала 

словесною іконою, канвою для іконографії празника Собору Богородиці, 

основна ідея якої — возвеличення Богородиці, яка є композиційним і смисловим 
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центром цього сюжету. Марію зображають на престолі в «славі» з Немовлям 

Ісусом на колінах, з обох боків стоять навколішках волхви і приносять дари 

Христові, що нагадує іконографічну композицію Різдва Христового [63]. 

Прикладом такої іконографії є ікона Поклоніння волхвів середини XVI століття з 

с. Цевкова. 

У другий день Різдва Христового християни відзначають свято Собору 

Пресвятої Богородиці, славлячи гідність Богоматеринства. Оскільки завдяки 

Пречистій Діві Марії, яка стала матір’ю Сина Божого, здійснився величний план 

Господній — відкуплення людського роду. Без Богородиці не народився б 

Христос, і Божі плани не стали б дійсністю. Церковний письменник о. М. 

Мешлер висловлювався так про Святу Богородицю: «О пречудне і піднесене 

створіння! В її руки і серце зложив Бог наше спасіння! Без неї ми б не мали 

Ісуса, без неї ми не були б відкуплені. Вона дала свою згоду, і дала її свобідно з 

безграничної любові до нас…Безпосередній наслідок воплочення для Марії був 

такий, що вона справді стала Богородицею. Марія є дійсно Мати Божа якраз 

тому, що вона є Мати Христова» [58, с. 162]. Втілення Ісуса Христа через Діву 

Марію — це факт, який підтверджується Першим Нікейським собором — 

Вселенським собором християнської церкви, що відбувся 325 р. у місті Нікеї 

(нині Ізник, Туреччина), на якому було утверджено Символ віри: «Він задля нас, 

людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і 

Марії Діви, і стався чоловіком». Іменування Діви Марії «Матір’ю Господа» (Лк. 

1, 43) пояснює христологічне вчення Православної Церкви. «... Ми Її знаємо як 

Матір Бога, — стверджує Йоан Дамаскин, — тому що Бог втілився з Неї». У 

Боговтіленні відбулася єдність Божественної та людської природи в одній особі 

— Ісусі Христі. Це не означає, що Бог як Слово народився в часі, оскільки для 

Бога вічного ніякого народження в часі бути не могло [66].
 
 

На Ефеському соборі — Вселенському соборі християнської церкви, що 

відбувся умісті Ефесі (Мала Азія) 431 р., постановою собору було надано Марії 

титул «Богородиці». Приводом для скликання Собору був конфлікт між 

Константинопольським Патріархом Несторієм, який проповідував відокремлене 
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існування божественного та людського у Христі та називав Марію 

«Христородицею», та архієпископом Кирилом Александрійським, який 

проповідував з’єднання цих двох начал в Ісусі Христі та називав Марію 

«Богородицею», що знайшло більшу підтримку, оскільки церква від створення 

шанує Діву Марію як матір Ісуса [155].
 
Святий Кирило Александрійський (помер 

444 р.) пояснює текст, прийнятий на соборі: «Якщо хтось не визнає, що 

Еммануїл — справжній Бог, а, отже, свята Діва — Богородиця, яка тілом 

породила Слово, що воплотилося, що походить від Бога Отця, — анатема на 

нього … Оскільки тепер дехто заперечує факт Його народження у тілі, яке для 

спасіння всіх сталося від Святої Діви, і не це вважаємо початком Його існування, 

що сталося через людину, аби спасти її від смерті і тління. Тому наша перша 

анатема б’є по хибному налаштуванню перших, а визнає, натомість, те, що 

правдиве, істинним Богом вважаючи Еммануїла, і отже, Богородицею називаючи 

Святу Діву» [42, с. 485—486].
 
 

Святий Йоан Дамаскин однозначно стверджує: «Усю історію спасіння 

містить у собі єдине ім’я: Теотокос, Богородиця» [42, с. 485—486]. Ім’я 

«Богородиця» підкреслює, що Народжений від Марії — не проста людина, не 

людська особистість, а Єдинородний Син Божий, Один зі Святої Трійці. Марія є 

началом материнського дівоцтва Церкви. Тому святий Кипріян (помер 258 р.) 

стверджував: «Бог не може бути Отцем того, кому Церква не є Матір’ю» [42, с. 

486]. Гідність Діви Марії походить з її богородичної сутності, оскільки в ній 

поєдналося вічне дівоцтво і дівиче материнство [42, с. 485—486]. У різдвяних 

гімнах святий Єфрем Сирин (помер 373 р.) возвеличує Дівоцтво і 

Богоматеринство Марії: «Ніхто не знає, як слід назвати Твою Матір, о Господи! 

Назве її Дівицею, але ж вона має Дитину. Назве її Замужньою, але ж ніхто її не 

знав! Коли ж Твою Матір не можна збагнути, то хто в силі Тебе збагнути!» 

«Твоя Мати — це чудо! Увійшов у неї Господь і став слугою. Увійшов Могучий 

словом і став німий. Увійшов Володар громів і Його голос замовк. Увійшов 

найвищий Пастир і став у ній ягнятком, яке з плачем вийшло на денне світло!» 

[44, с. 297].
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У Х ст. на Русі було запроваджене християнство, і відтоді свято Різдва 

Христового стало неодмінною частиною нашої культури. «Наша церква ті гарні 

звичаї — рештки первісної культури — врешті прийняла, але, як і мусить бути, 

вклала в усе це християнські ідеали, християнську мораль, нові ідеї — правди, 

любові, всепрощення, щедроти, удосконалення»
 
[44, с. 294].

 
Разом із вірою 

Христовою в Україні набули поширення такі народні традиції, як колядування 

— оспівування і прославлення Народження Спасителя цього світу. 

В українській культурі святкування Різдва Христового пов’язане із 

символічною обрядовістю і звичаями ще дохристиянських часів. До одного з 

найбільших релігійних свят — Народження Сина Божого, приурочені величальні 

обрядові пісні зимового циклу — колядки, які тісно пов’язані з євангельськими 

сюжетами, апокрифічними текстами та з іконографією Різдва Христового.  

В українській фольклористиці кінця ХІХ — початку ХХ ст. чітко 

виділялися два типи колядкових пісень — народні та церковні коляди [68]. 

Народні коляди ніколи не співали у церкві, їх виконували лише під вікнами хат. 

До народних колядок належать ті пісні господарського змісту, які склали прості 

люди, тематика їх пов’язана з язичницькими святкуваннями різдва 

непереможного сонця. Зокрема, оспівувалося у колядках: «господарям і родові 

— побажання урожаю і приплоду, молоді — побажання переходу в стан 

подружжя, як ступінь незалежного хазяйнування»
 
[116, с. 131]. Ідеалістичну 

частину гімнів цього культу переосмислили перші християнські поети, взявши за 

основу церковні богослужби Різдва Христового. Таким чином збереглися в 

українських колядках мотиви побажання родинно-господарського успіху, що 

стало необхідною складовою церковних коляд. Колядники старалися 

возвеличити господаря, оспівати його з якнайкращого боку, щоб одержати від 

нього якнайбільшу нагороду за увагу, пошану й побажання «діждати до Різдва, 

до Василія і до Нового року» [116, с. 131]. Тематичний мотив колядок і щедрівок 

— побажання доброї долі.  

У церковних колядках оспівувалася тема Різдва Христового та пов’язані з 

нею події, їх виконували переважно в церкві. Колядники охоче приймали 
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церковні колядки до власного репертуару, таким чином пісні набирали 

народного колориту і поступово починало забуватися церковне походження 

коляд. Із часом коляди набули широкого розповсюдження, а давні колядки 

забулися, таким чином «більшість населення України знає і співає на Різдво 

лише церковні коляди, які стали вже народними» [68]. 

Церковні колядки пов’язані з історично-догматичною пісенністю, яка 

присвячена величанню Богородиці й Ісуса Христа [116, с. 173]. Головним 

джерелом українських колядок були церковні та богослужбові книги, зокрема, 

канони, стихирі й антифони, писання отців церкви, прологи та житія, акафисти 

та тлумачення життя святого, а також апокрифічні легенди, які користувалися 

повагою нарівні з канонічними писаннями. Тільки в окремих випадках колядка 

черпала зміст прямо з євангельського оповідання, а форму з пісні народної, що 

органічно зливалося в одне ціле [149, с. 22]. Основне місце в колядці займає 

догматична основа. Догмати — положення християнського віровчення, які 

складалися протягом багатьох століть, сформульовані у Біблії та постановах 

християнських вселенських соборів. Їхня сутність викладена у Символі Віри, 

який, як уже згадувалося, прийняли на Нікейському (325 р.) та 

Константинопольському (381 р.) Вселенських Соборах. Один з найважливіших 

догматів Християнської віри  — догмат спокутування, «згідно з яким своїми 

стражданнями і смертю на хресті Ісус Христос приніс себе у жертву Богу-Отцю 

за гріхи людей — спокутував їх» [62, с. 240]. Першою складовою цього догмату 

є гріх Адама — гріх первородний, який перенісся на всіх людей. Унаслідок того 

гріха Адам і все людство, аж до приходу Ісуса Христа, перебували в полоні злого 

Духа. Різдво Христове було першою вісткою про те, що праведники будуть мати 

прощення гріхів і життя вічне [149, с. 22]. Слова радості зустрічаються у рядках 

пісні: «Нині, Адаме, розвеселися, прамати Єво від сліз отрися. Той, котрого ви 

ожидали, із тугою так виглядали, нині з Діви народився, в Вифлеємі появився, 

родився, явився» [46, с. 22].  

Ще одна з найважливіших засад християнства — догмат Боговтілення, 

згідно з яким Ісус Христос, будучи Богом, став людиною, народившись від Діви 
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Марії і Святого Духа [62, 240].
 
Основна теза колядок, що Христос — Бог, Син 

Бога Отця, перший з усіх живих істот, разом із Богом Отцем творець світу, 

християнський люд бачить в ньому Царя віків і усього людства [149, с. 27]. У 

колядці співається: «Син Божий від Отця з неба приходить, Діва Марія нині 

Ісуса родить. Ласку приносить, хто Його просить, грішним прощає, гріхи змиває, 

Боже, Ти незбагненний, труд Твій спасенний» [46, с. 28]. Народження Христа — 

це перемога над злим духом, у якого Спаситель має вирвати здобич — рід 

людський, і тому зустрічається в колядках, що злі духи жалібно плачуть [149, с. 

27].
 
Христос, ставши чоловіком, не перестає бути Богом і володарем світу: 

«Ангели служать своєму королю і во вертепі творять його волю» [149, с. 27].  

Сюжет Поклоніння волхвів поширений в іконографії Різдва Христового, а 

також дуже часто зустрічається в колядках, де розповідається про те, що троє 

волхвів-царів прийшли поклонитися і принесли дари Христові-Спасителеві: 

«Ладан, миро, злото в дари як принесли тріє царі, народженому Цареві, 

Вселенної Господеві віддають, віддають умильно» [46, с. 7]. Також один з 

найпоширеніших сюжетів — Поклоніння пастухів, про що оповідає євангеліст 

Лука у Євангелії, як явився ангел Господній пастухам і сповістив їм про 

Народження Месії. Оспівується в одній із найпоширеніших сучасних колядок 

так: «Пастушки з ягнятком перед тим Дитятком на колінця припадають, царя-

Бога вихваляють» [46, с. 42]. Зокрема, оспівування вола і віслюка, що зігрівають 

Христа: «А у ясел віл і віслюк, як стояли, так пізнали всіх рода — Господа!», 

також зображають в іконографії Різдва Христового, мають апокрифічне 

походження, оскільки в євангельських текстах про них не згадується [149, с. 30].  

В українських колядках знаходить місце сюжет як Ірод віддає наказ убити 

всіх невинних хлопчиків віком до двох років у Вифлеємі та його околиці. 

Зокрема, оспівується в колядці про плач Рахилі, яка тужить за своїми вбитими 

дітьми: «Рахиле, твоїх чад убитих престани плакати! «Ах, як я маю престати 

плакати, я печальная мати! Ірод чада убиваєт, во мне серце умлєваєт, — 

сердобольная аз мати, як не маю ридати?»
 
[149, с. 31]. Прикладом іконографії є 

пам’ятки риботицької школи, що зберігаються в НМЛ, зокрема ікони Різдва 
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Христового із сіл Торки, Березівка, Коросне, датовані кінцем XVII — початком 

XVIIІ ст., де присутній епізод, який змальовує, як Ірод віддає злочинний наказ 

вбити всіх хлопчиків у Вифлеємі віком до двох років, а також зображена 

жорстока розправа над немовлятами, і як нещасні матері оплакують своїх 

синочків. В. Откович цитує таку колядку: «Поганий Ірод дуже си взлостив, 

поганий Ірод так си порадив, все у два роки діти потратив, він діте збирав, у ріку 

метав, у ріку метав, у воді топив, і тогди були великі плачі», і стверджує про 

спільність образного мислення творців з народу [85, с. 15]. 

У колядках є такі візуальні образи, які вказують на те, що ці мотиви 

базувалися на запозиченнях з українського іконопису. Народний автор, стоячи 

навколішки перед мальованим образом, перейнявшись емоційним ладом, 

написав поетичні рядки про «умильність», «крисані», «на колінцях» тощо. І. 

Франко у праці «Наші коляди» окреслює групу церковних коляд, які належать до 

категорії наївних. Колядки цього типу беруть за основу євангельські тексти, 

проте догматичні положення не ставлять на перше місце, а вживають лише для 

доповнення основного змісту пісні. Наївна поезія змальовує конкретні речі, а не 

заглиблюється у суть явищ, намагається якомога пластичніше виявити почуття. 

«Простота композиції і тону і заразом тепле чуття — ось головні характеристики 

тих пісень»
 
[149, с. 32]. Зазначимо, що ці риси властиві для великої групи 

народних ікон. 

Розглядаючи різдвяну словесність, не можна обминути того, що 

традиційні різдвяні свята українців є складним переплетенням різноманітних 

звичаїв, уявлень, обрядів і вірувань. Поруч із традицією колядування, існували 

обрядові обходи з вертепом, що мають вигляд новорічних ігор та обрядів з 

масками «Коза» і «Маланка», які беруть за основу дохристиянські вірування. 

«Народ наш любив театральні вистави ще давно, в XVI й XVII віках, в часі 

першого пориву нашого національного розбудження; це доказують живі ще досі 

останки вертепів і велика популярність церковних колядок, що розвивалися під 

впливом давньої релігійної драми» [148, с. 288]. 
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Найяскравішим з відомих інсценувань на євангельську тему є вертеп. 

Український вертеп — театралізоване різдвяне дійство, насичене піснями, 

короткими виставами, веселощами, став вагомою частиною українського 

національного мистецтва. На розвиток української вертепної словесності 

надзвичайно вплинув фольклор, зокрема пісні, прислів’я і приказки, народне 

образне слово [138].
 
Існує кілька версій щодо походження вертепного театру. 

Одна з найпоширеніших стверджує, що з давніх часів християни під час 

святкування різдвяних свят виставляли зображення ясел з фігурками Діви Марії 

та Дитяти, Йосипа, ангелів, царів, пастухів і ягнят. Потім ті нерухомі фігури 

немов ожили й почали оповідати подію народження Ісуса Христа, набули 

вигляду театральної дії [138]. «Історія вертепу-яслів з фігурками різдвяного 

циклу тісно пов’язана з колишньою богослужбою, а розвій цього роду різдвяної 

гри був тим сильніший, чим жвавішими були людові осередки, з яких вони 

вийшли» [116, с. 31]. Вертепні вистави існують у багатьох країнах Європи і 

опираються вони на традиції народної творчості. «Вертепна словесність 

переняла з різдвяного дійства тільки більше яскраві частини, як — дійство 

Пастухів, Трьох царів, Ірода. Нового вона не давала нічого, зате використала всі 

первістки комізму, що були скриті в поодиноких образах різдвяної фабули» [116, 

с. 33].  

Вертепна скриня, що схожа на будиночок, слугувала сценою для 

євангельської оповіді. Вона має два поверхи, які за християнським звичаєм 

символізують небо і землю. Вертепне дійство складалося також з двох частин: 

перша, так звана канонічна складова, оповідала про історію Народження Ісуса 

Христа. Тут оспівувалося про поклін трьох волхвів, пастухів, а також про 

жорстокого Ірода, який вбив безневинних дітей. За це Ірода Смерть карала, 

знявши йому голову, яку чорт відносив до пекла. Друга частина вертепу більш 

світська, яка оповідала різні побутові сцени, насичені національним духом і 

народним гумором [138]. 

Слід зазначити, що авторами вертепів були українські малярі, які 

виконували церковні ікони. Ця традиція в Україні збережена до сьогодні. Таким 
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чином саме наукове дослідження теми «Різдва Христового» доповнить матеріал 

стилістичної еволюції народної шопки. 

Висновки до розділу 2 

1. Різдво Христове — одне з найбільших свят церковного року та одне з 

найглибших таїнств християнської віри. Народження Ісуса Христа посідає 

виняткове місце у Священній історії. Ікона «Різдва Христового» покликана 

відтворити конкретну історичну подію, проте в ній закладено глибокий 

богословсько-символічний зміст. Іконографія сюжету сформована передовсім на 

текстах канонічних Євангелій від Матвія та Луки. Подробиці народження Ісуса є 

в двох апокрифічних джерелах — «Протоєвангелії Якова» та «Євангелії Псевдо-

Матвія». На ускладнення іконографії «Різдва Христового» значний вплив мали 

90 Псалом «Похвальна пісня Давида», тропарі та кондаки «Різдво Христове», 

Акафист до Пресвятої Богородиці, стихир «Надвечір’я Христового Різдва», 

гімни Єфрема Сирина тощо. 

Перший Нікейський Вселенський собор християнської церкви 325 р. 

прийняв Символ Віри з догматом про втілення Ісуса Христа через Діву Марію. 

Рішення про святкування Різдва Христового з наданням Марії титулу Богородиці 

прийняли на Третьому Вселенському Ефеському соборі 431 р. Вирішальна роль 

у впровадженні окремого свята Різдва Христового на Сході належить Отцям 

Церкви — Василію Великому, Григорію Богослову, Йоану Золотоустому. 

Службу на свято Різдва Христового уклали Роман Сладкопівець та Йоан 

Дамаскин. 

Для свята Різдва Христового характерні згадування на хвалу Богородиці, 

звані «Собором». Цей Собор був найдавнішим зі свят на Її честь і став джерелом 

усіх інших празників на честь Богородиці. Поєднання урочистих спогадів про 

Різдво Христове і хвалу Богородиці засвідчує їхню єдність та 

взаємозумовленість і, спричинило, хоча і опосередковано, те що згодом 

з’явилися цикли христологічних і богородичних ікон, об’єднаних у празничному 

ряді іконостасу. 
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2. Згідно з канонічними текстами, Ісус Христос народився в юдейському 

місті Вифлеємі в часи правління імператора Августа в сім’ї теслі Йосипа з 

Назарету та Діви Марії, які прибули до Вифлеєму для участі в переписі 

населення. Першими прийшли поклонитися Христу пастухи, які охороняли свою 

отару. Їм з’явився ангел і оповістив про Народження Спасителя. Під час Різдва 

Христового над печерою зійшла Вифлеємська зірка, яка вказала про цю подію 

трьом волхвам (царям-мудрецям), які піднесли Христу дари — золото, ладан і 

смирну. Однак українські майстри прагнули доповнити ці скупі факти 

християнських текстів яскравішими деталями літературно-оповідального 

характеру.  

3. Іконографія Різдва Христового започаткована в ранньохристиянський 

період у композиціях схематичних рельєфів на стінках саркофагів 

давньоримських катакомб. У X — XІ ст. у візантійському мистецтві 

сформувалася стійка концепція священно-історичної іконографії Різдва 

Христового. До неї належать: зірка, Немовля в яслах, віл і віслюк, волхви, що 

підносять дари та вказують на зірку, ангели та пастухи, Йосип і Богородиця. 

Зображення сюжетів репрезентують християнські ідеї: «благовіщення» – через 

зірку, що явилася волхвам та ангелам, які принесли благу вість пастухам, 

«поклоніння» – через звертання волхвів з дарами і тварин, що схилилися над 

яслами, «сумнівів і віри» – через зображення Йосипа та Соломії. В «Омиванні» 

розкривається земна природа Христа, його майбутнє хрещення і євхаристійна 

символіка. Відчути символічну глибину образу допомагає зображення ангелів, 

що втілюють волю Божу, а також теофанійний символ зірки. Немовля в яслах і 

Богородиця є головними смисловими елементами образу Різдва Христового. Їхні 

зображення займають центральне місце на іконах, а інші сцени вибудовуються 

симетрично навколо ядра. Зображення Богородиці можна назвати основним, 

воно є прямим вказуванням на саме «народження». Основні ідеї «різдвяної» 

сцени, елементи іконографії, а також семантичний зв’язок образу Різдва 

Христового з іконами на інші сюжети має паралелі в богослужбовому обряді.  
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                                                          РОЗДІЛ 3 

СЮЖЕТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО В УКРАЇНСЬКОМУ МАЛЯРСТВІ    

ХV —  ХVІІІ ст.: 

                       ЕВОЛЮЦІЯ СВЯТОГО ОБРАЗУ 

3.1. Іконографія сюжету Різдва Христового в українському

мистецтві пізнього Середньовіччя 

Іконографія Різдва Христового в українському іконописі започаткована в 

мистецтві Київської Русі. З відомих давньоукраїнських малярських пам’яток 

«Різдва Христового» хронологічно першою є книжкова мініатюра з Трірського 

Псалтиря, чи Псалтиря Ґертруди (музей в м. Чівідале, Італія), який виготовили 

для архієпископа Трірського Еґберта (977—993), а пізніше перейшов у власність 

Ґертруди (між 1078 і 1087 рр.) — польської князівни, що була дружиною 

великого князя київського Ізяслава Ярославовича і матір’ю його сина Ярополка 

[91, с. 28]. Згадана мініатюра близька до стилістики східнохристиянського 

мистецтва (іл. 3.1.1.). Це засвідчує візантійська іконографія: типи ликів, втілення 

людської фігури, трактування драперій, орнаментика і колорит. Для рами «Різдва 

Христового» використано храмовий переріз, увінчаний трьома куполами, та 

розкішні орнаменти візантійського емальєрства [46, с. 208]. Водночас у 

художній мові Псалтиря, що сконцентрувала великі цінності українського 

мистецтва, у його кольоровій системі втілені живописні засади, насамперед 

іконопису, які були чинними в кінці XIV — на початку XV ст. [80, с. 176]. 

Конструктивні елементи храму відповідно з традиційною іконографією 

стінопису «заповнені» окремими композиціями. Зокрема, у верхньому люнеті 

зображені ангели на зразок золотої смальти конхи апсиди. Синтезуючи в одній 

композиції зображення храму та сюжету «Різдва», автор мініатюри візуалізував 

образ становлення Християнської Церкви, втілення Того, Тілом якого будуть 

називати християнський храм (за Першим посланням до коринтян апостола 

Павла) [12, с. 1035]. 

Наступна збережена пам’ятка — це три мініатюри на сюжет Різдва 

Христового Київського псалтиря 1397 р. (РНБ). Композиція мініатюр ґрунтована 
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на візантійській іконографії сюжету, що наслідують оригінал 

константинопольського скрипторію ХІ ст. [61, с. 220]. На цій основі російський 

автор Г. Вздорнов стверджує, що псалтир не можна вважати пам’яткою 

української художньої культури 
 
[15, с. 21]. Авторитетний український дослідник 

рукописних книг Я. Запаско на основі скрупульозного дослідження 

обґрунтовано доводить, що київські майстри використали грецький протограф 

(ілюстрована частина книги) винятковоо творчо. «Глибоко відчуваючи основні 

засади комніновського стилю, засвоївши характерні засоби і прийоми письма 

далекої пори, творці київських мініатюр не втратили власного обличчя, не 

відірвалися від рідного ґрунту, сміливо йшли на порушення давніх канонів, 

активно вводили у свої твори риси, притаманні вітчизняному мистецтву сучасної 

їм доби» [36, с. 58]. У трактуванні образу, у творчій манері майстри Київського 

псалтиря повністю самостійні. Для посилення виразності ликів художники 

вдавалися до характерного для українського мистецтва XIV ст. засобу асиметрії 

рисунку, неодноразово зверталися до відтворення навколишньої дійсності, 

вільно інтерпретували іконографію сюжету. У мініатюрах на сюжет «Різдва 

Христового» композиційним та ідейним центром були Богородиця на ложі та 

сповите Немовля в яслах, розташовані на тлі гористого пейзажу. Над ними в 

розгорненому сегменті неба сяє зоря, обабіч розташовані волхви з дарами й 

пастухи, що прийшли поклонитися Дитяті. У верхній частині композиції 

зображено ангелів, а внизу — сцену купелі Немовляти й постать Йосипа. В одній 

з мініатюр Київського Псалтиря відсутні постаті волхвів, на іншій — ангелів. 

Така вільна інтерпретація канонічного мотиву свідчить про те, що українські 

митці творчо трактували візантійську спадщину, не сприймали її як догму, а 

відтак уже від XIII — XIV ст. вели пошуки власної художньої мови (іл. 3.1.2.). 

Мініатюри відрізняються трактуванням постаті Йосипа. На двох з них 

Йосип сидить поклавши руку на коліно, на одній – підпирає голову рукою. Як 

бачимо, у давньоруському іконографічному варіанті священно-історичного типу 

«Різдва Хрисового» не має сцени «Сумнівів». 
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Необхідно зазначити, що тогочасні художники, які працювали у сфері 

монументального малярства, нерідко були іконописцями, іконописці працювали 

як майстри мініатюри та ритувальники. Отож, для всіх цих видів образотворчого 

мистецтва характерні взаємовпливи, і закономірно, що композиційні та 

художньо-стилістичні засади мініатюр Трірського і Київського псалтирів 

зумовили самобутній розвиток іконографії сюжету Різдва Христового в 

українському іконописі пізнього Середньовіччя. 

В історії українського монументального мистецтва особливе місце 

посідає кінець XIV — перша половина ХV ст., коли діяльність українських 

митців виходить за західні кордони українських етнічних територій на польські 

землі. Це явище було зумовлене низкою чинників: високий рівень розвитку 

монументального малярства, базований на східнохристиянській традиції, 

теологічній глибині богословських програм [5, с. 279]. Важливу роль відіграла 

унійна політика польського короля Владислава ІІ Яґайла. У королівському 

оточенні були зафіксовані українські малярі, яких запрошували для декорування 

світських і сакральних споруд. Групу художників слід пов’язати з мистецьким 

осередком у Перемишлі, що документально засвідчує королівський привілей для 

священика Гайля [5, с. 280]. Дослідники в переліку королівських фундацій 

конкретно вказують колегіати у Віслиці та Сандомирі [6, с. 186]. В обох 

пам’ятках фрески наявні у вівтарній частині храму. Композиції чітко 

закомпоновані в готичну конструкцію архітектури та обмежені нервюрами. Вони 

збереглися зі значними втратами. Стиль фресок «здрібнений» [5, с. 280], 

іконографія чітко відповідає східнохристиянській традиції. 

Важливою для аналізу є фреска на тему Різдва Хрисового колегіати у 

Віслиці. Малярське трактування площинне з використанням локальних 

колористичних плям, постаті відтворено узагальнено, без виразного пластичного 

моделювання. Іконографія сюжету повністю відповідає священно-історичному 

типу зі сценами «Поклоніння волхвів», «Благовіщення пастухам», «Сумнівів» та 

«Омивання». На тлі сірувато-синьої глибини печери лежить на білому ложі 
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Богородиця, поряд – сповите немовля у яслах. Над Ісусом схилили голови віл і 

віслюк. 

Серед малярських ансамблів фундації Владислава ІІ Ягайла чільне місце 

посідають розписи каплиці св. Трійці Люблінського замку (1418 р.), які виконала 

артіль на чолі з українським майстром Андрієм [163, с.  7]. На жаль, більша 

частина розпису «Різдво Христове» втрачена. За збереженими фрагментами 

можна реконструювати, що композиція розгорталася на тлі стилізованих 

лещадок. Скелю увінчує зображення ангела, що схилився у розмові з пастирем. 

Нижче зображені у строгій симетрії два цапи, які піднялися на задні ноги обабіч 

від дерева (на зразок давньосхідної композиції «Цап біля Дерева життя»). У 

нижньому ярусі фрески їде верхи маг, який вказує рукою на небо, він повернув 

голову до двох супутників (не збереглися), щоб розповісти їм про з’явлення зорі. 

Як бачимо, загалом композиція чітко дотримувалася засад візантійської 

іконографії (іл. 3.1.3). 

Іконографія фрески «Різдва Христового» у каплиці Святого Хреста на 

Вавелі 1470 р., має розширений варіант сцени «Сумнівів» унікальний для 

українського малярства. У лівій частині композиції зображено сон Йосипа, над 

яким схилився ангел, що запевняє в божественній природі зачаття немовляти 

[167, c. 230].  

Джерела іконографії можна віднайти ще в ранньохристиянських 

пам’ятках, зокрема, на кафедрі Максиміана, архієпископа Равенни (VI ст.). 

Дерев’яний трон прикрашений різьбленими пластинами зі слонової кістки. Пряд 

з сюжетом «Різдва Христового» розташовані інші сцени різдвяної історії З часом 

епізоди, трактовані як самостійні клейма, будуть зібрані в цільну іконописну 

композицію розширеного варіанту. Такі зображення появляться у ХІ – ХІІ ст. 

Поряд з Богородицею, що лежить, розташована пластина з Йосипом, до якого 

звертається ангел. На думку Н. Покровського ця сцена утворює цільну групу з 

сюжетом «Сумнівів» [93, 175]. 

У правій частині фрески зображена сцена поклоніння трьох волхвів, на 

якій Марія сидить на троні, тримаючи на руках Дитятко. 
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Згадані фрески «Різдва Христового» у польських храмах є яскравими 

зразками придворного витонченого стилю. Це засвідчують мініатюрні розміри, 

вишукана тонка манера письма розрахована на тривале та детальне розглядання 

з близької віддалі. Проте свого завдання ці композиції не виконали, оскільки 

розташовувалися на значній віддалі від глядача, якому було недоступне все 

багатство філігранної техніки. Натомість композиції сприймалися як 

узагальнений образ мажорної величі події втілення Бога в людині. 

На думку В. Александровича, розписи василіянської церкви св. Онуфрія в 

Посаді Риботицькі пов’язані з візантійсько-руськими фресками на території 

Польщі. Іконографія фресок до сьогодні залишається надостатньо дослідженою. 

Фреска «Різдва Христового» займає вузький перестінок між вікнами. Її можна 

вважати іконогафічним варіантом традиційного для українського 

середньовічного мистецтва священно-історичного типу. Унікальність 

іконографії пояснюється очевидно архітектурною ситуацією, оскільки художник 

не зміг розташувати мотив «Омивання» в межах вузького міжвіконного 

простору, то переніс його на відкіс західного вікна. За спостереженням М. 

Янохи, таке трактування зумовлене еволюцією сюжету Різдва Христового під 

впливом мистецтва Відродження. Від кінця XVI ст. в іконографії «Різдва 

Христового» практично повністю відмовляються від сюжету купелі Немовляти 

[164, с. 231]. 

У середині XVI ст. було виконано малярський декор Онуфрієвської 

церкви Лаврівського монастиря. Збереглася частина фресок у бабинці, на 

периферії системи декору храму. Сцени з зображенням двох Вселенських 

Соборів та ілюстраціями Акафисту Богородиці розташовані кількома 

горизонтальними ярусами. У комозиції Акафисту Різдво Христове престравлене 

іконографією «Поклоніння волхвів». 

Нові художні тенденції, що окреслилися в українському живописі, 

яскраво засвідчені в іконописі майстра із села Ванівка. Йому належить група 

ікон із сіл Ванівка та Здвижень на Лемківщині (тепер у Польщі, біля Кросна). З 

огляду на невелику кількість збережених пам’яток, для реконструкції іконографії 
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сюжету особливо важливою є ікона «Воздвиження Чесного Хреста» зі Здвижня 

(ХV ст.) [118, с. 141], середник якої з трьох сторін оточений клеймами, на яких 

зображено одинадцять епізодів з життя Ісуса Христа (іл. 3.1.4). Нижнє праве 

клеймо представляє Різдво Христове, і, як вважає О. Сидор, «щодо загального 

розміщення персонажів воно є дуже близьким до першої із трьох згаданих 

композицій у Київському Псалтирі, засвідчуючи спільність тенденцій розвитку 

різних галузей українського сакрального мистецтва й у віддалених його 

географічних реґіонах» [118, с. 141]. На думку В. Овсійчука, майстрові ікон з 

Ванівки властива свобода у трактуванні канонічних композиційних вирішень, 

він у кожну сцену вносить власне розуміння християнської події, яке підкреслює 

ритмом, контрастом розташування мас, кольором, силуетністю та лінійністю [80, 

с. 177]. 

Одна з найвизначніших українських ікон Божого Народження — Різдво 

Христове зі сценами з життя Марії із с. Трушевичі біля Добромиля (орієнтовно 

середина XVІ ст.) [20, с. 142]. Віра Свєнціцька припускає, що ця пам’ятка може 

походити з Перемишльського осередку, який домінував серед інших малярських 

осередків західноукраїнських земель XVІ ст. [114, с. 16]. Ікона із Трушевич 

становить єдиний приклад в українському іконописі зображення Різдва 

Христового з клеймами з євангельськими сюжетами на полях (іл. 3.1.5). 

Предметом дослідження є центральне зображення ікони — середник, у якому 

розгортається сюжет Господнього Народження. Майстер чітко акцентує на 

центральній композиції ікони, для якої характерна симетричність та умовний 

розподіл на три горизонтальні яруси. У центрі ікони, на тлі скелястих гірок, 

домінує, значно більша за інші постаті, фігура Богородиці. Тут присутній 

рідкісний момент — Богородиця закриває уста рукою, це більше не 

зустрічається в українських іконах Різдва Христового. На думку М. Гелитович, 

ікона близька до ілюстрації богородичного Акафисту та може втілювати слова 

другого ікосу: «Радуйся, в невимовну постанову Божу втаємничена. Радуйся, 

повірнице тайн мовчанкою вкритих. Радуйся, бо ти не виявила нікому як це 

сталося» [20, с. 29]. Композиція сюжету зрівноважена у верхній частині — 
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ангелами, у середньому ярусі — волхвами й пастухом, у нижній частині — 

сценою купання Немовляти й постаттю Йосипа. Для ікони з Трушевич 

характерна площинність зображення, а також моделювання форм кольоровими 

плямами. Маляр виразно дотримується візантійської символіки — багряний 

колір одягу Богородиці, глибина чорної печери, білі пелени Христа, три зірки на 

шатах Богородиці. Барви в ікони насичені, яскраві, автор застосовує кольорові 

контрасти, зокрема, піднесено звучать червоні відтінки поруч з чорним і білим. 

Центральна частина гір виділена холодним сірим кольором, який відходить на 

задній план, ще більше підкреслюючи значення Богородиці — вона виділена 

теплими барвами тканин покривала та одягу, буквально вириваючись у простір 

глядача. Сіра пляма гір чітко виділяє в іконі окремі епізоди, зображені на 

теплому тлі лещадок — хвала ангелів, волхви, Йосип і пастухи. Також для ікони 

характерне умовне трактування одягу з яскраво вираженим контуром. Художник 

увів чимало побутових деталей, рослинний орнамент, наділив персонажі 

простодушністю, наївністю, що притаманне народному мистецтву [78, с. 59]. 

Ікона «Різдво Христове» невідомого походження, що датується 

серединою XVІ ст. (MNK), композиційний уклад якої наближений до мініатюр 

Трірського та Київського псалтирів [165, с. 24]. На тлі темно-зелених лещадок по 

вертикалі розгортається сюжет, що складається з окремих багатофігурних 

композицій (іл. 3.1.6). У центрі композиції активно домінує фігура Богородиці, 

поруч з якою зображене Немовля у яслах на тлі чорної печери. Хоча автор 

дотримується принципу різномасштабності, постать Богородиці виділена не так 

масштабом, як центральним розташуванням, її темний силует виразно 

прочитується на яскраво-червоному ложі. Маляр умовно трактує одяг, стилізує 

площини гір, які нагадують геометричні фігури, підкреслює силуети темним 

контуром, активно застосовує висвітлення білилом. Автор забарвлює площини 

дзвінкими локальними кольорами, а також застосовує протиставлення 

кольорових контрастів синього та червоного, взаємодоповнювальних кольорів — 

червоного та зеленого. Одяг модельовано за допомогою висвітлювання 

кольорових площин. На відміну від ікони з Трушевич, постаті прочитуються 
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світлими силуетами на тлі темно-зелених гір. Трактування гірського пейзажу є 

близьким до природного українського ландшафту. Привертає увагу 

невідповідність у трактуванні нижньої частини із зеленими карпатськими 

горами, які несподівано увінчуються скелями-лещадками, традиційними для 

візантійського іконопису. Складається враження, що у співвідношенні фігур до 

пейзажу вони дещо завеликі. У цій іконі з’являється нова для української 

іконографії сюжету деталь: волхви, які прийшли поклонитися Дитяті, зображені 

верхи на конях. М. Яноха стверджує, що цей мотив часто зустрічається в 

балканському та російському малярстві, але до XVІ ст. не використовувався в 

Україні [167, с. 230—231]. Поруч з Йосипом зображена пальма, яка в 

християнській іконографії символізує перемогу Ісуса Христа над смертю [79, с. 

57]. Маляр, використовуючи традиційну схему Різдва Христового, сміливо її 

інтерпретує, надає образам індивідуальності, неповторності й авторської 

своєрідності.  

Заслуговує на детальний аналіз ще одна ікона «Різдво Христове» 

середини XVІ ст. із MNK [165, с. 25]. На жаль, нижня частина цієї ікони не 

збереглася, видніється тільки частина голови Йосипа з німбом і частково голови 

повитух, які, вірогідно, купають Дитя (іл. 3.1.7). Як і в попередніх іконах, 

композиція нашаровується трьома горизонтальними ярусами, у центрі якої 

вирізняється, дещо більша за інші постаті, Богородиця на тлі яскраво-червоного 

ложа. Маляр зобразив непропорційно малі гори, на тлі яких ангели здаються 

велетами. Вони не на небесах, як в інших іконах, вони зійшли на землю: рукав 

одного з ангелів перекрив покривало і німб Богородиці. Композиція ікони 

симетрична, зрівноважена, постаті читаються темними силуетами на тлі світло-

вохристих гір. Автор своєрідно стилізує гірки-лещадка однотипними формами-

сталактитами, активно застосовує білило і чорний контур, яким підкреслює 

силуети фігур, площини гір, побутові деталі. Ікона вирізняється з-поміж інших 

пам’яток декоративно-стилізаторським трактуванням сюжету, стафаж 

перетворений на орнамент — зубчасте завершення гір, які оточують ложе 

Богородиці, розташування тварин, — усе підпорядковане кривизні ложа. Таке 
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трактування усвідомлене, не від невміння, що засвідчує малярська майстерність 

автора — одяг і покривало Богородиці одного багряного відтінку кольору, проте 

постать Марії чітко прочитується. Натомість іншим майстрам доводилося темну 

постать розташовувати на світлому покривалі. Художник ніби не зумів 

об’єднати тло та фігури, складається враження, що вони немов зависли перед 

лещадками. Але, можливо, це — свідомий художній засіб. Оскільки, збільшивши 

розміри фігур, які виразно окреслюються, а не злиті з тлом, автор домігся того, 

що вони чітко прочитуються із значної віддалі. Можна зробити висновок, що ця 

ікона призначалася для празничного ряду іконостаса.  

Ікона «Різдво Христове» з Дальови на Лемківщині (тепер у Польщі, біля 

Кросна) (середина XVІ ст.), яка зберігається у НМЛ, має схожий композиційний 

уклад, як і попередні ікони [71, с. 171]. Ікона є частиною монументального 

празничного ряду, різні сюжети якого були виконані на спільному іконному щиті 

(іл. 3.1.8). Композиція ікони — вертикальна, симетрична, зрівноважена. Маляр 

застосовує принцип різномасштабності залежно від значущості персонажів. 

Відповідно до цього прийому, постать Богородиці та фігура Йосипа значно 

більші за інших персонажів, особливо волхвів. Якщо в попередніх пам’ятках, 

постать Діви Марії домінувала над іншими персонажами, то в іконі з Дальови 

постать Йосипа вперше зображена рівнозначною з Богородицею. У верхній 

частині композиції — ліворуч відсутні ангели, на їхньому місці автор зобразив 

волхвів. У співвідношенні фігур і пейзажу постаті здаються завеликими, їхні 

силуети впираються в орнаментальну рамку ікони. Маляр не застосовує чорний 

колір у трактуванні стафажу, чорний контур окреслює лише силуети окремих 

фігур. Ікона виконана в надзвичайно теплому колориті, особливо активною є 

вохриста барва гір, що простяглися по всій площі ікони. Як і для попередніх 

пам’яток, характерною є площинність, нашарування зображення, умовне 

трактування одягу, який моделюється за допомогою кольорових площин і 

висвітлення білилом. Унікальним є те, що при усій умовності зображення, 

людські образи наділені індивідуальністю, простодушністю, глибоким 

психологізмом. У попередніх іконах образ Богородиці замкнутий у собі, а її 
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погляд спрямований у глибину власних переживань. На іконі з Дальови 

персонажі спілкуються між собою за допомогою нахилів голів, виразних жестів 

та особливо — погляду. Щаслива молода Марія спрямувала осяйний погляд на 

зажуреного Йосипа. Чи не єдиний випадок, коли ми відчуваємо подружній 

зв’язок між Марією та Йосипом: це не тільки святі, а батьки, які глибоко 

переживають народження сина.  

На сюжет «Різдва Христового» написана ікона з невідомої церкви м. 

Калуш (Івано-Франківської обл.), яку датують серединою XVІ ст. (НХМУ) [139, 

с. 51]. Для ікони притаманна особливо наївна манера письма, образи наділені 

простодушною безпосередністю та душевністю (іл. 3.1.9). Наприклад, виразна 

постава і жести Богородиці, яка з неприхованим жіночим зацікавленням 

розглядає коштовні дари в руках магів-волхвів. У вертикальному форматі 

розгортається площинна композиція, яка умовно поділяється на три 

горизонтальних яруси. На відміну від попередніх ікон, постать Богородиці 

зображена рівнозначною з іншими персонажами, навіть півфігури ангелів 

здаються більшими за силует Діви Марії. Для композиції характерна 

симетричність, зрівноваженість. Тут постаті здаються значно дрібнішими у 

співвідношенні до пейзажу, якому притаманна яскрава декоративність, втілена в 

трьох різних відтінках гір. Маляр активно застосовує чорний контур і 

висвітлювання білилом по всій площині ікони, умовно трактує одяг персонажів, 

стилізує лещадка одноманітними формами на зразок чітких геометричних фігур. 

Автор дещо невміло впровадив власні натурні спостереження, поєднавши в 

одній композиції геометризовані лещадка, що контрастують з м’якими, 

порослими травою пагорбами біля ніг Йосипа. В іконі чітко підкреслено 

християнську символіку окремих мотивів. Зокрема, купіль трактована у вигляді 

золотого потира — чаші для вина, яку використовують у таїнствах причастя, що 

втілює жертовні страсті Господні. Шати ангелів вирішені в чистих зеленому, 

білому, червоному кольорах, символах віри, надії, любові. Адже жертва Ісуса 

Христа принесла на землю основні християнські чесноти. Пам’ятці притаманний 

теплий колорит, переважають вохристі, оранжеві, коричневі відтінки. В іконі ми 
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не бачимо застосування яскраво-червоного кольору, що було типовим для цього 

періоду. Червоний — дещо розбілений, пастельний, а отже, на зміну 

візантійській символіці барв поступово приходить емоційна характеристика 

кольору.  

Ікона «Різдво Христове» з Вільче (сучасний район м. Перемишль у 

Польщі) датується серединою XVІ ст. (НМЛ) [70, с. 190]. При традиційній 

іконографії ікона вирізняється унікальністю символічно-образного звучання (іл. 

3.1.10). На тлі темно-сірих лещадок у трьох ярусах розгортається сюжет Божого 

Народження. У верхній частині ікони зображені ангели: один з них сповіщає 

благу вість пастухові, а інші немов розмовляють між собою, вказуючи на 

Немовля у яслах. Якщо на попередніх іконах верхній і середній яруси 

прочитувалися відокремленими просторовими смугами, то на іконі з Вільче 

персонажі пов’язуються між собою, утворюючи над постатями Богородиці та 

Ісуса Христа «арку уславлення». У центрі ікони домінує постать Марії, яка 

напівлежить на оранжевому ложі, позаду якого темніє сірий скелястий пейзаж, 

що неабияк виділяє фігуру Діви Марії. Чітка симетрична композиція утворена 

вертикальною ущелиною скелястої гори, практично вертикальною постаттю 

Богородиці та дзеркальною рівновагою у розташуванні фігуративних груп (сцені 

благовіщення пастухам відповідає поклоніння волхвів, сюжету розмови Йосипа з 

пастухом — купіль Ісуса). Автор дотримується чіткої симетрії у розташуванні 

кольорових плям: оранжевого — у шатах Богородиці, ангелів, волхвів, 

вохристого — в одязі ангелів, пастухів, Йосипа та повитух. Особливо активними 

є білі плями пелен немовляти Ісуса та ягняток, що акцентує на жертовній місії 

Ісуса Христа. Маляр не застосовує активного чорного контуру в написанні 

одягу, лещадок, ликів святих. Для ікони характерне площинне трактування 

зображення, пастельна художня манера, переважання теплих відтінків 

оранжевих, вохристих, коричневих барв. Пам’ятка вирізняється авторською 

інтерпретацією сюжету, своєрідною стилізацією фігур, образним символізмом.  

Ще одна ікона «Різдво Христове», яка датується серединою XVІ ст., — 

пам’ятка зі Старої Скваряви біля Жовкви (Відділ ЛМІР) [123, с. 45]. Нетиповим є 
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квадратний формат ікони, зумовлений розмірами празничного ярусу (іл. 3.1.11). 

Відтак, у спрощеній симетрично зрівноваженій композиції відсутні постаті 

волхвів і сцена купання Немовляти. Автор відмовляється від принципу 

різномасштабності — півфігури ангелів здаються більшими за постать 

Богородиці. Маляр максимально стилізує лещадка, які нагадують геометричні 

фігури, моделює одяг та обличчя персонажів за допомогою застосування 

темного контуру та висвітлення білилом. Для ікони характерні яскраво-червоні 

кольорові акценти, що надають їй мажорного звучання. 

Для проаналізованих ікон типовою є композиція, що розвивається по 

вертикалі трьома ярусами, кожен яких відведений конкретним персонажам. 

Звичайно, фігури не розташовувалися чіткими горизонтальними смугами, 

виходили за їхні межі, взаємодіяли між собою. Композиційною основою була 

гора у формі гострого трикутника. На вершині зазвичай розташовувалася 

Вифлеємська зірка, по кутах основи — фігуративні групи: Йосип з пастухом і 

сцена купання немовляти. Мальовничі гірки-лещадка розташовувалися на 

тисненому золотому тлі, таким чином чітко відділеними виявилися небесна і 

земна сфери (Рис. 1).  

Верхній ярус ікони був відведений небесній сфері, тут зображали 

Вифлеємську зорю та ангелів. Вифлеємську зорю втілювали у вигляді сегмента 

неба із променем, на якому сяяла восьмикутна золота зірка. Промінь вказував на 

Богородицю або Ісуса в яслах. Ангелів могло бути чотири, три або один. Їхні 

поясні зображення виглядали з-за гір, містилися винятково на золотому тлі.  
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Рис. 1. Схема іконографії сюжету Різдва Христового в українському іконописі 

пізнього Середньовіччя 

 

Зазвичай найширшою була середня смуга із зображенням Богородиці з 

немовлям, трьох волхів і пастухів. Центром композиції була Богородиця, 

виділена за допомогою великого масштабу. Її багряні шати чітко виділялися на 

червоному ложі. Характерним іконографічним мотивом є зав’язана на кінцях 

вузлом тканина на ложі Богородиці і на подолі мафорію, яким щільно закутані 

ноги Марії. На думку О. Сидора, «це має бути наочно-реалістичним 

підкресленням непорочності Пресвятої Діви після народження її Сина, так само, 

як символічним підкресленням цього є три зірки, які прикрашають її мафорій 

над чолом і на раменах» [117, с. 142]. Кожна ікона вирізняється позою 

Богородиці: вона напівсидить (іл. 3.1.1, 3.1.5, 3.1.9), лежить, оперши в зажурі 

голову на руку (3.1.6—7), лежить, відвернувши у тривожному передчутті голову 
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від немовляти (іл. 3.1.8, 3.1.11). На кожній іконі печера ламаної, неправильної 

форми є тонально найтемнішим елементом композиції. На чорному тлі глибокої 

печери за постаттю Марії розташовані ясла зі сповитим Ісусом, над яким 

схилилися голови вола й віслюка. У кожній іконі ясла чітко прорисовані та за 

допомогою використання оберненої перспективи розвернуті на глядача, щоб 

відкрити його погляду дитину в білих пеленах із червоною стрічкою. В іконі з 

Калуша (НХМУ) ясла вкриті декоративним різьбленням на зразок бойківської 

колиски. Привертає увагу важливий момент: над яслами поміж головами вола й 

віслюка зображена ще одна восьмикутна зірка, яка переконливо вказує на 

народження Ісуса. 

Зліва три волхви в розкішних шатах із коштовними дарами урочисто 

підходять до ложа Богородиці. За винятком ікони з с. Вільче, де зображення 

волхвів розташоване справа (іл. 3.1.10), можна виділити три типи зображення 

волхвів: їхні півфігури з’являються з-за гірського схилу (іл. 3.1.5, 3.1.7—9), вони 

стоять у повний зріст (іл. 3.1.10) або під’їжджають верхи на конях (іл. 3.1.6). 

Демократичний автор ікони «Різдво Христове» з празничного ряду іконостаса с. 

Стара Скварява відмовився від сцени «Поклоніння волхвів» і обмежився 

зображення пастуха. 

Справа розташовували сцену «благовіщення пастухам». Художники 

обмежувалися зображенням одного пастуха, обов’язковим атрибутом якого був 

ріг. На рід занять вказували ягнята, які паслися поряд, та одяг (пастуший 

капелюх із широкими крисами або хутряний кожух). Фігури пастухів 

вирізняються позами: може стояти у повний зріст і трубити в ріг (іл. 3.1.5—6) 

або вказувати рукою на зорю (іл. 3.1.10—11), стояти навколішки, вказуючи 

однією рукою на зорю, а в іншій тримати ріг (іл. 3.1.7), сидіти та трубити (іл. 

3.1.8) або вказувати (іл. 3.1.8).  

У нижньому ярусі зліва розташовували групу, що складалася з постатей 

Йосипа та пастуха. В усіх іконах майстри строго дотримувалися іконографії 

Йосипа — старий чоловік із сивим волоссям, бородою та вусами, сидить сперши 

у зажурі голову на руку. Вирізняється постава Йосипа на іконі с. Вільче, де 
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святий поклав голову на складені руки, що спираються на палицю (іл. 3.1.10). 

Навпроти Йосипа стоїть пастух із костуром. Він значно меншого розміру, таким 

чином фігура Йосипа, яка сидить, і постать пастуха, який стоїть, є одного зросту. 

На одній з ікон поміж постатями Йосипа та пастуха розташоване символічне 

зображення пальми. 

У нижньому ярусі справа розташовували сцену купання немовляти. 

Зазвичай це двофігурна композиція, по центру якої розташовується купіль у 

вигляді золотої чаші для причастя. З одного боку сидить баба-повитуха з 

покритою головою, яка розпеленує на колінах маленького Ісуса, з іншого — 

молода дівчина з непокритою головою готує воду для купелі. Вона або наливає 

воду з глека, або ніби пробує рукою, чи достатньо тепла вода в купелі. Майстер 

ікони з Калуша вказує на те, що купання немовляти відбувалося в інтер’єрі, а 

тому повитуха сидить на масивній шестигранній «скам’ї» (іл. 3.1.9). На іконі з с. 

Дальова художник обмежується зображенням повитухи, яка тримає на колінах 

дитину та готує воду. 

Як уже згадувалося, дія не обмежувалася чітко своїм ярусом у композиції. 

Дуже видовжені пропорції ікони с. Дальова змусили художника обмежитися 

зображенням одного ангела, у верхньому ярусі замість групи з трьох ангелів 

розташувана сцену поклону волхвів (іл. 3.1.8). На усіх іконах сам момент 

благовіщення пастухам або волхвам, який пов’язував небожителів з людьми, 

відображали за допомогою виразного жесту руки ангела, яка виходила із золотої 

сфери небес і перетинала лещадка — сферу смертних. Адже у момент 

народження Сина Божого сталося диво: ангели зійшли з небес і з зацікавленням 

споглядали світ людей. Ангели одягнені часто у білі, зелені та червоні шати — 

кольори Віри, Надії та Любові (іл. 3.1.7, 3.1.9). У правій частині ікони, 

поєднуючи верхній і середній яруси, утворюється група «благовіщення» — 

безпосереднього спілкування ангела, який схилив свій лик до пастуха, та 

пастуха, що підняв очі на ангела. На іконі із с. Дальова Богородиця поглядом і 

розворотом фігури звертається до Йосипа, ламаючи межу між середнім і нижнім 

ярусами (іл. 3.1.8). 
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Другий тип іконографії Господнього Народження — Поклоніння трьох 

волхвів, яка була більш показовою для західної традиції. Сюжет «Поклоніння 

волхвів» виступає як самостійна тема вже в ІІІ ст. у малярстві катакомб. За 

словами дослідника М. Янохи, мотив цей запозичили з тріумфального римського 

мистецтва, що ілюструє пошану, складену цареві варварами. Християнство 

надало цій сцені новий сенс: це поява Короля Королів, якому віддають почесть 

королі нижчих рангів, представляючи всі поганські народи [167, с. 227—228]. 

Зображення Поклоніння волхвів відрізнялися від мотиву трьох волхвів, який 

належав до типу священно-історичної іконографії Різдва Христового. По-перше, 

Христа відтворювали у віці приблизно двох років, по-друге, сцена народження 

відбувалася не в печері в яслах, а в будинку в Назареті, що представлений 

умовними архітектурними кулісами. По-друге, Марія сидить на троні з Ісусом на 

колінах, який одягнений у білий одяг з довгими рукавами. 

Формування іконографії «Поклоніння волхвів» в українському 

релігійному мистецтві засвідчують фрески XIV ст. церкви-ротонди св. Миколи у 

с. Горяни поблизу Ужгорода, на стінах якої прочитується два сюжети на тему 

народження Ісуса Христа — «Різдво Христове» і «Поклоніння волхвів». У сцені 

«Поклоніння волхвів» праворуч зображена Богородиця, на її колінах сидить у 

білій сорочці маленький Христос (іл. 3.1.12). Він з дитячою безпосередністю 

простягає руки до дарів. Ліворуч Богородиці троє волхвів, один з яких стоїть 

навколішки, поклоняються Дитяті. У розписах церкви у с. Горяни простежується 

відповідність з італійським мистецтвом, яке було насичене ідеями Відродження, 

новим розумінням форми і особливою оцінкою людини. Для горянських фресок 

характерна життєвість, експресія, спроба більш ілюзорно передати об’єм, тонка 

добірна колористична гама, відточений малюнок. [78, с. 41]. Виразними є впливи 

західноєвропейської ренесансної стилістики, які, можливо, потрапили в Україну 

безпосередньо з Європи чи за посередництвом Візантії, оскільки реформа 

художньої мови іконопису Палеологівського відродження зумовлена впливами 

італійського мистецтва. 
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Прикладом цієї тематики є три збережені ікони (із Цевкова, Бусовиська та 

Старої Скваряви). Ікона «Поклоніння волхвів» з Цевкова на Лемківщині (тепер у 

Польщі, біля Любачева) презентує унікальний в українському малярстві 

догматичний варіант зображення — симетричний, статичний, фронтальний (іл. 

3.1.13). Марія з Дитятком сидить на троні, над нею два ангели, а внизу обабіч 

приклякають три волхви з дарами у простягнутих руках, у присутності 

кільканадцяти осіб, що представляють різні соціальні стани та покоління 

чоловіків і жінок. Композиція ікони із Цевкова має багато аналогій з тематикою 

Собору Богородиці [167, 235]. 

Подібну іконографію має ікона з с. Дудинці (гміна Буківсько Сяноцького 

повіту) другої половини XVI ст. (MBL). 

Храмова ікона «Поклоніння волхвів» з Бусовиська біля Самбора (НМЛ) 

трактують як Собор Богородиці, згідно з написом на ній [20, с. 85]. Тема 

«Собору Богородиці» тісно пов’язана з Христовим Народженням, оскільки 

возвеличення й уславлення Богородиці — це основна ідея іконографії Різдва 

Христового, де Марія є композиційним і смисловим центром усього сюжету [20, 

с. 20]. На думку В. Свєнціцької, цей сюжет був запозичений з настінних розписів 

церкви у Лаврові, ймовірно, початку XVІ ст., де цю сцену зображено з 

вершниками, що прибувають і від’їжджають [111, с. 250—252]. Марія Гелитович 

стверджує, що майстер лаврівських розписів був автором ікони з Бусовиська [20, 

19]. Незважаючи на авторство, для ікони властиве епічно-величаве трактування 

образу (іл. 3.1.14). 

Ікона вирізняється оригінальною композицією, яка розгортається у трьох 

планах: у верхній частині на задньому плані зображені архітектурні куліси на 

тисненому золотому тлі; у середньому ярусі Богородиця сидить на троні зі 

Спасителем на колінах, поруч — постаті волхвів, один з яких, ставши 

навколішки, цілує ніжку Дитятка; у нижній частині відтворена постать Йосипа 

та волхви, які повертаються до своїх коней. «Композиція хоч і поділена на зони, 

але справляє враження цілісної завдяки вдалому розміщенню всіх компонентів, 

зокрема кольорових площин. Стрункість пропорцій та архітектурного стафажу з 
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підкреслено видовженими прорізами для дверей і вікон підсилює загальний 

вертикальний ритм композиції» [112, с. 252].  

Таким чином художник використовує сукцесивний метод зображення, 

поєднавши в одній композиції два різночасові епізоди. Перша подія відбувається 

у приміщенні, на що вказує архітектурна побудова на задньому плані. 

Середньовічні митці, бажаючи максимально детально донести інформацію, 

поєднували зображенні зовнішнього і внутрішнього вигляду споруди, в якій 

відбувається дія. Богородиця сидить на троні, до неї підходять волхви. Друга 

подія відбувається на природі, що засвідчують гірки-лещадка на передньому 

плані. Три волхви прямують до своїх коней. 

Для ікони характерна плановість у вирішенні просторовості, застосування 

принципу різномасштабності, абстрактна умовність у поєднанні окремих сцен, 

площинне трактування одягу, який моделюється за допомогою чорного контуру 

та висвітлення білилом. Автор застосовує дзвінкі червоні, блакитні, зелені барви 

одягу персонажів, які своєю яскравістю контрастують із сірим кольором 

архітектурного стафажу, позему та лещадок, надаючи композиції декоративно-

мажорної звучності. Ікона Поклоніння волхвів з Бусовиська належить до тих 

пам’яток українського іконопису, які найчастіше публікуються, оскільки вона 

вирізняється серед інших ікон високопрофесійними мистецькими якостями й 

новаторською і оригінальною композицією [20, с. 19]. 

Ще одна сюжетно схожа ікона XVІ ст. з іконостаса с. Стара Скварява є 

прикладом іконографії «Поклоніння волхвів» [123, 71]. Композиція симетрична, 

зрівноважена ліворуч групою з Богородицею, що сидить на троні з Ісусом на 

колінах, позаду якої розташована постать Йосипа, а праворуч — трьома 

волхвами, які прийшли поклонитися Дитяті. Сюжет розгортається на тлі 

архітектурного стафажу, дві башти якого увінчані тентом-велумом. Для ікони 

характерне умовне трактування одягу персонажів, застосування темного 

контуру, висвітлювання білилом. Автор у написанні дашків, одягу Богородиці та 

волхвів використовує яскраво-червоний колір, що надає сюжету піднесеного 

звучання (іл. 3.1.15). 
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Як бачимо, відомі два варіанти іконографії пізньосередньовічних ікон на 

тему «Поклоніння волхвів». Обидві побудовані за принципом дзеркальної 

симетрії та рівноваги правої та лівої частин твору. У першому варіанті стрижнем 

композиції є постать Богородиці на троні, обабіч від якої у верхній частині 

розташовуються ангели на золотому тлі, у нижній — фігуративні групи із 

волхвами на передньому плані (іл. 3.1.13). 

У другому варіанті обабіч від центральної осі розташовуються 

зрівноважені групи: Богородиця на троні та три волхви з дарами. Подія 

відбувається в інтер’єрі на тлі фасаду споруди. Архітектурні куліси заднього 

плану також побудовані на основі дзеркальної симетрії (іл. 3.1.14—15). 

Українські іконописці у низці творів застосовували золоте тло з рельєфно 

тисненою орнаментикою і рослинним бігунцем на німбах і берегах [114, с. 15]. 

Вибір мотивів для орнаментування тла був ретельно продуманий, кожний 

орнамент мав своє значення: «виноград — це євхаристична жертва Христа; 

невибагливі стійкі акант і дуб — це непереможність та сила християнських 

переконань; квітування рослин — вияв любові Господа до людей і взаємна 

любов до Бога; пальма — символ слави небесної; різні плоди — це добрі діла, 

«овочі віри», благотворна діяльність дітей Божих, що побороли пристрасті, 

егоїзм і гріх у собі» [129, с. 44]. 

На розвиток українського пізньосередньовічного іконопису великий 

вплив мали художні традиції Київської Русі. Однак в умовах підпорядкування 

українських земель сусідніми державами та безпосередніх контактів з 

західноєвропейськими країнами помітні пошуки інших джерел художнього 

впливу — романського та готичного стилів. Упродовж XV — першої половини 

XVI ст. в іконописі були поширені два типи іконографії Різдва Христового. 

Перший — канонічна іконографічна схема запозичена у візантійському 

мистецтві, другий — самостійний сюжет Поклоніння волхвів, який зявляється в 

українському іконописі у XIV ст. під випливом західної образотворчої традиції. 
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3.2 Іконографія та художньо-стилістичні особливості ікон на тему Різдва 

Христового в українському іконописі Ренесансу 

 

У другій половині ХVІ ст. український іконопис переживає перехідний 

період. В українському малярстві спостерігаються ренесансні тенденції, які дещо 

видозмінюють візантійську іконографію [113, с. 20]. На творчу уяву українських 

іконописців мали вплив контакти із Західною Європою. У мистецтві цього часу 

митці намагалися перебороти традиціоналізм, активно звертаючись до джерел 

навколишньої дійсності. Під впливом ренесансних ідей в іконописі 

порушувалися застиглі візантійські канони та взірці, вносилися елементи 

реалізму [79, с. 57]. У другій половині ХVІ ст. активізується діяльність народних 

майстрів, які, використовуючи традиційні схеми, сміливо їх інтерпретували, 

наповнювали твори фольклорними елементами.  

В іконографії Різдва Христового в українському мистецтві другої 

половини ХVІ — першої половини ХVІІ ст. незмінним є центр композиції — 

Богородиця та новонароджений Ісус Христос, що сповитий лежить у яслах, а 

йому поклоняються віл і віслюк. Іконографію сюжету можна умовно поділити на 

два варіанти залежно від розташування Богородиці. До першого — належить 

композиція, у якій Богородиця лежить на червоному ложі перед яслами, що 

повністю узгоджується із середньовічною традицією. В іконографії другого 

варіанту, що була запозичена із західноєвропейського мистецтва, Богородиця 

сидить поруч з яслами на умовному підвищенні або стільці.  

Для першого варіанту іконографічної композиції Різдва Христового, який 

опирається на традиції середньовічного живопису, показовими є зміни у 

трактуванні гір-лещадок: від стилізованого умовного зображення — до 

реалістичнішого гірського пейзажу, який нагадує горбистий прикарпатський 

краєвид. 

Прикладом таких тенденцій є ікона «Різдво Христове» другої половини 

ХVІ ст. з Галичини [119, с. 19]. Зберігаючи традиційну іконографічну схему, 

автор дещо спростив композицію, відмовившись від сцени купання дитини та 
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постаті пастуха поблизу Йосипа. Основну частину композиції займають дві гори, 

які автор вирішив за допомогою тепло-холодного контрасту: світло-вохриста 

гора візуально наближається до глядача, а блакитна —відходить на задній план. 

Постать Марії, окреслена невмілим контуром, неприродно штивна, здається, 

зісковзує з постелі. Для ікони характерним є узагальнений рисунок, площинність 

форм, яскраво виражений контур, схематизація рухів і поз персонажів. На думку 

О. Сидора, такий творчий метод не є недоліком маляра, «оскільки він 

невіддільний від властивої для народного мистецтва щирої безпосередності 

вислову і беззастережної віри в те, що малює автор. Відтак твір набуває 

особливого чару і привабливості, душевної відкритості і теплоти, які ставлять 

його в ранг досконалих мистецьких пам’яток» [119, с. 19]. В іконі фігури, які 

розташовані на світлому тлі гористого пейзажу, дещо завеликі щодо пейзажу. 

Народний майстер практично на інтуїтивному рівні впроваджує ренесансні 

елементи. Зокрема, скорочення розмірів фігур переднього плану узгоджене із 

законами лінійної перспективи, а відсутність мотиву купелі немовляти свідчить 

про заперечення характерного для Середньовіччя сукцесивного методу 

зображення (іл. 3.2.1). 

Автор ікони Господнього Народження з с. Лопушанки (Турківський 

район Львівської обл.) [113, с. 32]
 
вирішив композицію на основі строгої симетрії 

з дотриманням візантійської іконографічної схеми. Проте схематичні площини 

гір маляр замінює наближеним до реального прикарпатським пейзажем, який, на 

думку В. Отковича, створює враження просторової плановості [84, с. 24]. У 

верхній частині чітко посередині композиції височіють два пагорби, вершини 

яких автор висвітлив білилом, що створює враження першого снігу в горах. 

Маляр відмовився від символічної чорної печери, зображуючи ясла на тлі синьо-

зелених гір. Гірський краєвид мальовничо збагачений польовими квітами, 

травами і смугами смерічок, які є неодмінною частиною прикарпатського 

пейзажу. У верхній частині композиції зображений півкруглий сегмент неба, 

натомість відсутні зірка та промені, які були обов’язковим атрибутом у 

середньовічній композиційній схемі. Ця ікона вирізняється площинним 
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трактуванням одягу персонажів з яскраво вираженим чорним контуром, що 

загалом властиво для низки інших ікон цього періоду (іл. 3.2.2). 

Храмова ікона «Різдво Христове» з П’ятницької церкви с. Радруж (тепер 

територія Польщі, Закерзоння), датована кінцем ХVІ ст. [84, с. 24], як і попередні 

ікони, є зразком традиційної композиції візантійського типу (іл. 3.2.3). Народний 

майстер виявив своєрідне художнє бачення у написанні ікони: на насиченому 

коричневому тлі розкидані силуети темно-зелених дерев, що створює враження 

орнаментального килиму і робить фактуру мистецького твору оригінальною та 

неповторною. Автор, мабуть, мав на меті передати ту багату рослинність, 

вічнозелену природу українських Карпат. Лише у верхній частині розташована 

смуга лещадок, з-за яких із небесних сфер за світом людей споглядають ангели, 

середній з-поміж них широким жестом тримає бандероль з написом: «Слава во 

вишніх Богу, і на землі мир, у людях благовоління» (Лк. 2, 14) [113, с. 27—29]. 

У нижньому ярусі композиції ікони із с. Радуж розміщена сцена розмови 

пастуха з Йосипом, який стурбовано підпер рукою голову. Маляр прагнув 

якомога реальніше зобразити подію, тим самим наблизити божественне до 

земного. Як і на згаданій Галицькій іконі, тут немає сцени купелі Дитятка, яка 

була обов’язковою для середньовічних ікон цієї тематики. Її місце зайняли три 

ряди овечок, які ніби вишикувалися за пастухом [113,с. 27—29]. Для цієї ікони 

характерне умовне трактування одягу. Також автор за допомогою контуру 

підкреслює силует постатей і предметів, які темними плямами читаються на тлі 

пейзажу. 

На відміну від попередніх, в іконі «Різдво Христове» із церкви Собору 

Богородиці с. Бусовисько біля Самбора, яка датується останньою чвертю ХVІ 

ст., вже відсутня чітка симетрія у побудові композиції [113, с. 27—29]. Досить 

своєрідно автор ікони інтерпретує гірки-лещадка: вони схожі на великі 

різнокольорові декоративні макети, у верхній частині яких зображені групи 

ангелів. Нижню частину композиції автор відводить темно-зеленому позему, 

всіяному всіляким зіллям — квітами та травами. Ніби в його уяві був розкішний 

готичний гобелен із багатою тканою фактурою. Автор вирішив верхню частину 



99 

 

 

гір досить графічно і схематично, за допомогою чорного контуру, влучно 

підкреслюючи силуети гір. Відчувається висока професійність майстра, оскільки 

використана різна товщина чорної лінії, її насиченість — десь вона зникає, а 

подекуди випливає з новим звучанням. Ікона унікальна за просторовим 

вирішенням. Здається, що художник зробив перший крок до заперечення 

середньовічної композиції нашарування: те, що колись було площинним і 

розгорталося по вертикалі, несміливо відходить у глибину, прагне лягти в 

горизонтальному напрямку (іл. 3.2.4). 

Праворуч сцени «Омивання», яка зображена неначе в глибині, височіє 

голгофський хрест — символ долі Христа [113, с. 27—29]. Ця деталь є 

новаторською у композиції Різдва Христового. Також досить символічним 

елементом є зображення червоного серафима над Немовлям біля чорної печери. 

За словами Я. Креховецького, — це безтілесні духи, що перебувають біля 

Господа, вони належать до найвищого ступеня небесної ієрархії, оточують 

престол Бога і співають Йому хвалу [53, с. 135]. Очевидно такими міркуваннями 

і керувався автор ікони при малюванні серафима над постаттю Ісуса Христа. 

Галицька ікона другої половини ХVІ ст., яку подарував НМЛ маляр Т. 

Копистинський [117, с. 140],
 
також вирізняється поєднанням таких стилістичних 

особливостей як геометрично стилізовані лещадка та яскраво декорований позем 

з багатою квітучою рослинністю. У верхній частині композиції зображені дві 

ідентичні гори, увінчані схематичними, прямокутними за формою сталактитами, 

обабіч яких виглядають поясні постаті ангелів. У нижній частині композиції 

розгортається квітчастий килим, на якому традиційно зображені постаті Йосипа і 

пастуха, сцена купелі Немовляти. Враховуючи нові тенденції, народний маляр 

прагнув поєднати давні візантійські традиції та нові тенденції у мистецтві 

іконопису. 

В іконографії Різдва Христового другої половини ХVІ ст. малярі надавали 

перевагу вертикальному формату, який відповідав урочисто-мажорному 

ідейному змісту [130, с. 145]. Композиція ікон зазвичай симетрична, у верхній 

частині традиційно зображували ангелів, один з яких сповіщав радісну новину 
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пастухові, а інші прославляли народження Сина Божого. У низці ікон майстри 

розташували поясні зображення двох ангелів за принципом дзеркальної симетрії 

(іл. 3.2.1—2). Така композиція постала, очевидно, під впливом тогочасних ікон 

«Богородиця з дитям і похвалою», оскільки обидві релігійні теми є символічно 

близькими та поєднують богословську ідею Богоматеринства й Боговтілення. 

Верхній ярус ікони з Радружа (іл. 3.2.3) вирішений як пластичне завершення 

пергаментного сувою, над яким розверзлися небеса. По краю небес розташовані 

поясні зображення сімох ангелів, вони строго симетричні, що підкреслене 

нахилами голів і стилізацією крил. Центральний тримає у руках бандероль з 

написом початкових слів гімну. Видається, що така композиція запозичена з 

ритованих титульних картушів венеціанських видань першої половини XVI ст. 

(«Молитослов» 1536 р., «Соборник» 1538 р., «Часослов» 1566 р.). Хоча 

традиційно переважає давня схема із зображенням трьох або п’яти ангелів. 

Більшого багатоманіття майстри досягали в трактуванні Вифлеємської 

зорі. Зазвичай вона мала традиційну іконографію (сегмент неба з променем із 

золотою зіркою), яку збагачували більш вигадливими формами або 

декоративною тасьмою, всіяною зорями (втілення зоряного неба), як на іконі з 

Галичини (іл. 3.2.1). 

У проаналізованих пам’ятках автори дотримувалися середньовічного 

принципу різномасштабності фігур як відображення ієрархії персонажів. 

Богородицю зображали у більшому масштабі не тільки щодо інших дійових осіб, 

а також навколишнього стафажу. Цим засобом додатково підкреслювали її велич 

і значущість, погляд глядача в першу чергу зупинявся на постаті Діви Марії, яка 

лежить перед яслами. Винятком є ікона «Різдва Христового» з Галичини, де цей 

прийом майже непомітний — Богородиця співмірна з іншими персонажами.  

Богородиця лежить на оксамитовому ложі, її голова у тричетвертному 

розвороті відвернена від глядача, або напівсидить, сперши голову на руку (іл. 

3.2.3). У більш досвідчених майстрів фігури мають правильні пропорції, 

зображені у природних невимушених позах. Зокрема, в іконах з Лопушанки й 
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Радужа Богородиця підпирає правою рукою голову, на обличчі прочитується 

смуток, адже їй відома доля сина. 

Богородиця зазвичай одягнена у багряний мафорій, який темною плямою 

виділяється на тлі червоних тканин ложа. Винятком є ікона другої половини ХVІ 

ст. з Галичини, де Богородиця одягнена у вохристий мафорій, а багряним 

контуром автор окреслив силует фігури. Очевидно, таким чином народний 

художник долав труднощі зображення темної фігури на тонально світлішому 

покривалі ложа. У іконі «Різдва Христового» з Радужа верхній одяг Богородиці 

надзвичайно контрастний і декоративний: автор підкреслив форму бганок 

товстою чорною лінією і промоделював вохристим висвітленням. У цій іконі 

також присутні творчі пошуки автора: ложе Діви Марії не оксамитове, а шовкове 

з тонкими тональними переходами двох кольорів — вохристого та блакитного.  

Порівняно з пам’ятками пізнього Середновіччя, на ренесансних іконах ми 

бачимо дуже узагальнене трактування ясел, які невеликим сегментом 

прямокутника виступають за постаттю Богородиці. У центральному сюжетному 

вузлі значно змінилося зображення форми печери, яка нагадує рукотворний, з 

правильними обрисами отвір печери або одвірок української дерев’яної церкви з 

різьбленим херувимом над входом, на зразок ікони з Бусовиська (іл. 3.2.4). 

Для іконографічної композиції «Різдва Христового» цього періоду 

характерне традиційне зображення поряд з постаттю Богородиці трьох волхвів, 

що прийшли поклонитися Дитяті. На одних іконах — це поясні зображення (іл. 

3.2.1—2), на інших —волхви стоять навколішки (іл. 3.2.3—4). Спостерігається 

більше різноманіття у поставі пастуха. Він традиційно може стояти навколішки, 

тримаючи в руках ріг, або стояти у повний зріст, вказуючи рукою на зорю. На 

іконі с. Бусовисько пастухи тримають у руках топірці (іл. 3.2.4), а на іконі с. 

Лопушанка пастух перекинув через плече полотняну торбу (іл. 3.2.2). Пастух на 

іконі с. Радруж зображений у складній позі (іл. 3.2.3), він, здається, широким 

кроком вів на пасовисько свою отару, й несподівано Блага вість зупинила його 

стрімкий рух, не повертаючи корпус, він різко повернув голову в напрямку зорі. 
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Щоби підкреслити стрімкість руху художник застосував емоційні деформації 

тіла. 

У більшості ікон практично без змін за середньовічними канонами 

художники відтворювали сцену з святим Йосипом і пастухом, сюжет купелі. На 

іконі с. Лопушанка іконописець прагнув перенести сцену купелі в приміщення і 

зобразив повитуху, яка сидить на масивному ослінчику у вигляді скрині (іл. 

3.2.2). 

Важливі іконографічні новації впровадив у сюжет купання Немовляти 

майстер ікони с. Бусовисько (іл. 3.2.4). Іконописець прагнув акцентувати на 

майбутній великій жертві Ісуса Хреста й доповнив композицію зображенням 

Голгофського хреста. Сам момент купелі побудовано за принципом дзеркальної 

симетрії, де стрижнем композиції є масивна бронзова чаша для причастя, обабіч 

від якої схилилися повитухи, тримаючи над потиром маленького Ісуса. Ця 

іконографія є дуже близькою до символічної композиції «Христос у чаші», що 

була властива для українського малярства XVIII ст. [36, с. 33].  

Важлива новаторська деталь в іконах цього іконографічного типу — 

позем. Умовний у середньовічних пам’ятках, він сприймається тепер як 

фрагмент реальної землі пагорбами і впадинами, висвітленням і затіненням, 

землі, на якій ростуть соковиті трави та заквітчані кущі. Зустрічається умовна 

густа «травичка» з фактурою, як на середньовічних шпалерах (іл. 3.2.4), квітки з 

чітко прорисованими стеблами й листочками, смерічки з реалістично 

потрактованими силуетами або стилізовані дерева, що ритмічним, майже 

рапортним орнаментом вкривають площину ікони (іл. 3.2.3). Кущі ростуть на 

певній віддалі один від одного, вони відрізняються розміром і формою, 

принаймні на одному з них є квіти. Щоб рослина не заважала сприймати дію, її 

розташовували на віддалі від персонажів, а щоб земля не виглядала площинно 

невиразною, на ній малювали камінчики (іл. 3.2.2), ямки, мережали 

різнобарвними полями (іл. 3.2.4). 

У добу Середньовіччя суть естетичних уявлень полягала в тому, що світ 

земний і небесний кардинально відрізняються. Щоб малювати потойбічний світ, 
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середовище вічного життя, якого ніхто не бачив і тільки може уявити, означало 

деформувати земний світ, надати йому іншого сенсу. На основі цих трактувань і 

був створений візантійський канон ІХ — Х ст. Доба Відродження істотно 

змінила ставлення до цих тверджень, іконописці цілком по-новому подивилися 

на навколишній світ, який є чудовим Господнім творінням [129, с. 45]. Процес 

зміни традиційних іконописних схем цього часу був наближений до народних 

образів [140, с. 275]. 

Народні інтерпретації знайшли своє відображення в іконі «Різдво 

Христове» празничного ряду іконостаса, яка надійшла у 1930-х роках з церкви 

Параскеви с. Малнів до музею «Бойківщина» у Самборі. 1954 року передана 

НМЛ з Дрогобицького краєзнавчого музею [113, с. 13—14].
 
Ця ікона є однією з 

перших серед відомих в українському малярстві композицій, в іконографії яких 

знайшли місце істотні відхилення від візантійського канону під впливом 

західноєвропейського мистецтва (іл. 3.2.5). На відміну від попередніх ікон, автор 

відмовляється від симетричної композиції, будуючи її за законами рівноваги. У 

давню середньовічну структуру ікони впровадили новий елемент — муровану 

стаєнку під черепичною покрівлею, яка ніби зійшла з тогочасної нідерландської 

мініатюри. Богородиця тримає на руках сповите Дитя, яке після купання 

передала їй повитуха. Ліворуч від Марії зі схилів темно-зелених скелястих гір 

спускаються у поклоні три волхви, а праворуч, трохи нижче, сидить стурбований 

Йосип, до якого звертається пастух. З вікна і дверей хліва виглядають голови 

віслюка і вола. У верхній частині композиції, понад стрімкими вершинами гір-

лещадок зображені постаті ангелів, один з яких розпростертими крилами вказує 

дорогу волхвам [113, с. 13—14].
 

Два ангели тримають зерцала з написом 

«С(вя)ть», що запозичене з візантійської іконографії [167, с. 232]. Ікону Різдва 

Христового з Малнова можна вважати перехідною ланкою в еволюції 

іконографії Божого народження в українському мистецтві: від традиційної 

візантійської схеми до композиції західного типу. Автор ікони інтерпретував 

традиційні мотиви досить довільно [117, с. 142].
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Звертання художників до теми «Поклоніння Немовляті» було дуже 

поширеним у європейському ренесансному мистецтві, зокрема в італійському та 

нідерландському. Художники Нідерландів ще в ХІV ст. користувалися великою 

популярністю в Західній Європі, зокрема, вони відвідували культурні центри 

інших держав у пошуках багатих і знатних замовників, і багато хто з них відіграв 

важливу роль у розвитку мистецтва інших країн [73, с. 11]. Таким чином 

українські художники мали можливість бачити праці іноземних майстрів у 

колекціях магнатів, репродукції західноєвропейських рукописних книг — 

часословів. Зародження ренесансного мистецтва в Нідерландах спостерігається 

спочатку в книжковій мініатюрі, яка у ХV ст. досягає найвищого ступеня 

розвитку.  

Серед мініатюр «Прекрасного часослова герцога Беррійського», яку 

виконали XV ст. брати Лімбурґ, до різдвяного циклу належать дві — «Різдво 

Христове» та «Поклоніння волхвів» (іл. 3.2.6—7). Аналіз останньої є дуже 

важливим для нашого дослідження. Їй притаманні елементи, успадковані з 

готичного мистецтва, про що свідчить певна площинність зображення, 

поєднання окремих сюжетних мотивів без виділення головного, 

орнаментальність малюнка — усе це успадковане від минулого [73, с. 48—50].
 

Проте брати Лімбурґ внесли в мініатюрні зображення багато нового, 

непритаманного середньовічному мистецтву. Вони глибоко вивчали досягнення 

італійських художників ХІІІ — ХІV ст., насамперед прагнули до правдивого 

зображення природи та повсякденного побуту, відображення об’єму та простору. 

На відміну від середньовічного іконопису, де пейзаж поступався декоративно 

трактованому тлу, в мініатюрі з’являється реальний краєвид. Замість 

орнаментального тла автор зображає блакитне небо, передає повітряне 

середовище. Художник застосовує закони лінійної та повітряної перспективи, 

згідно з якою, подія Поклоніння Немовляті, яка відбувається на передньому 

плані, зображена значно більшою і яскравішою, ніж сцени, що відбуваються на 

задньому плані, де пастухи випасають отару овець, а також силуети міста [106, с. 

99].
 

Щоправда, художникові притаманна велика любов до відтворення 
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найменших деталей навколишнього світу, зокрема природи та архітектури, що 

дещо заважало виділити основне в композиції сюжету, а другорядне відсувати на 

задній план [73, с. 48—50]. 

У мініатюрі представлений епізод Поклоніння волхвів Немовляті, який 

постає самостійною композицією. Праворуч, на передньому плані стоять 

навколішки волхви, знявши з голів свої корони, поклоняються Немовляті та 

приносять дари. Ліворуч від волхвів — постать Йосипа, який, спершись на одне 

коліно, зустрічає волхвів. Над і позаду Йосипа зображена Богородиця в синьому 

мафорії, яка тримає на руках Немовля, позаду Марії — голови вола і віслюка. Як 

і в попередній мініатюрі, автор відмовляється від зображення печери як місця 

Народження Немовляти, що властиве середньовічним пам’яткам, а зображає 

дерев’яний дашок, устелений соломою. Зверху височіє Вифлеємська зірка, три 

промені якої спрямовані до постаті Ісуса Христа. Для мініатюри характерна 

асиметрична композиція. Немає чіткого центру, яким колись була композиційна 

група Богородиці з Немовлям у яслах, її не зрівноважують обабіч другорядні 

персонажі або сцени. У моделюванні одягу волхвів, Йосипа, Марії та інших 

постатей художник звертався до об’ємного трактування за допомогою світла й 

тіні.  

Однією з перших пам’яток із застосуванням епізоду «Поклоніння 

пастухів», що виокремлюється з традиційної композиції Різдва Христового для 

празничного ряду іконостаса, дослідники вважають ікону кінця ХVІ ст. з 

Преображенської церкви м. Сколе [113, с. 41]. Іконографія, де Богородиця 

сидить поруч з яслами на умовному підвищенні або стільці, була запозичена в 

західноєвропейському малярстві на сюжет «Поклоніння волхвів» (іл. 3.2.8). 

Отож, з кінця ХVІ ст., особливо ж в іконах ХVІІ — ХVІІІ ст., два головні 

«різдвяні» іконографічні мотиви, що дотепер традиційно зображувалися на 

одному малярському полі, переважно вже представляються окремими іконами. 

Це стосується і «Поклоніння пастухів», і «Поклоніння волхвів» [117, с. 142]. 

Для ікон Різдва Христового з поклонінням пастухів першої половини 

ХVІІ ст. характерне аналогічне композиційне розташування фігур: ліворуч перед 
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яслами сидить Богородиця (на зразок нідерландських мініатюр), праворуч стоїть 

Йосип, який вказує на Немовля або зустрічає пастухів, що прийшли поклонитися 

Спасителеві. Над новонародженим Ісусом на тлі чорної печери виглядають 

голови віслюка і вола — мотив, успадкований із середньовічного іконопису. У 

верхній частині сюжету — поясні постаті ангелів, що виглядають з-поміж хмар, 

тримаючи стрічку з написом: «Слава вь вышних богу й на земли мир, вь 

цловьцехь благоволеніе». Для ікон Різдва Христового першої половини ХVІІ ст. 

показовими є зміни у трактуванні пейзажу: зовсім зникають стилізовані лещадка, 

з’являються зелені пагорби з реалістичними деревами та квітучими травами, на 

яких вдалині пасеться отара овець. Саме така іконографія західного типу стає 

основою для написання ікон Різдва Христового ХVІІ ст. 

Для різних видів образотворчого мистецтва цього періоду характерні 

активні взаємовпливи. У мистецтві Північного Відродження книжкова мініатюра 

набула великого розквіту та стала настільки популярною, що поступово вийшла 

за межі книжкових сторінок на великі поверхні стулок вівтарів та ікон. У 

книжкових ілюстраціях України сюжети «Різдва Христового» і «Поклоніння 

волхвів» уперше зустрічаються у «Часослові» 1609 р, що їх пізніше повторив 

Памво Беринда у книзі «На Рождество…Ісуса Христа вірші» 1616 р. [127, с. 216]. 

Для цих перших галицьких гравюр властивий значний порив до нової стилістики 

та пошуку нових елементів у композиції. На думку В. Стасенка, несподіваним 

для іконографії Різдва Христового є те, що новонародженого Ісуса Христа 

зображено не сповитим, а повністю оголеним [127, с. 217].
 
Богородицю Діву 

ритувальник представив навколішки з молитовно складеними руками, позаду 

ясел з новонародженим Ісусом зображені голови худоби, а вглибині аркового 

входу — благовіщення пастухам (іл. 3.2.9).  

У контексті розвитку іконографії «Поклоніння пастухів» показовими є 

гравюри на заставці київського «Анфологіону» 1638 р. та ілюстрація до 

львівського «Апостола» 1639 р. [127, с. 217].
 
Загалом для гравюр характерний 

лапідарний стиль художнього вислову, прості узагальнені форми, декоративізм 

утворений звучанням гострих і контрастних ліній. Гравюри доповнені 
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важливими символічними деталями (іл. 3.2.10—11). На ілюстрації з київського 

«Анфологіону» художник упровадив нетрадиційну деталь: на пагорбі, на тлі 

якого розвивається подія поклоніння, стоїть ангел, що тримає у руках знаряддя 

страстей як символ неминучості мученицької смерті на хресті. Сюжет гравюри 

«Поклоніння пастухів» львівського «Апостола» розвивається на тлі міської 

архітектури. Український майстер не прагнув відтворити ренесансне місто в 

його осяжних формах. Йому хотілося пристосувати нові стилістичні архітектурні 

форми до традиційного трактування стайні, в якій народився Христос. Відтак 

автор модифікував стару стайню, доповнивши цегляними стінами, а 

монументальні споруди міста стилізував у руслі умовних архітектурних куліс, 

так званих, «полаток». Компроміс старого з новим виявився надзвичайно 

органічним і став важливим джерелом для формування нової іконографії в іконі. 

Місцем, у якому народився Ісус Христос, в іконах першої половини XVII 

ст. залишається печера, яку кожний автор по-своєму інтерпретує. В іконі «Різдво 

Христове» церкви святої П’ятниці у Львові печера досить своєрідно вирішена: 

углибині розташований масивний гранчастий стовп, на який спираються дві 

арки. У лівій — видніється краєвид, а в тій, що розташована праворуч, на 

глибокому чорному тлі відтворені голови вола і віслюка. Над печерою 

прикріплений дерев’яний дашок, над яким з розкритого сегмента неба, 

обрамленого хмарами, на землю споглядають ангели та тримають бандероль з 

уславленням Ісуса Христа (іл. 3.2.12). Автор вміло поєднав давню традицію, яка 

вже відійшла в минуле, з новими ренесансними тенденціями, які панували в той 

період [129, с. 54]. Зокрема, глибинне розкриття простору несподівано 

завершується площиною позолочених небес, фігури Богородиці та Йосипа ніби 

зійшли з української середньовічної ікони, а зображення пастухів і 

архітектурного стафажу запозичене з нідерландської гравюри. 

Більш послідовним у впровадженні новаторських рис був автор ікони 

«Різдво Христове» з іконостаса Успенської церкви у Львові (1629 р.) Федір 

Сенькович [81, с. 318]. Це одна з перших пам’яток, у якій художник відмовився 

від абстрактного золотого тла і зобразив реальну блакить небосхилу. Хоча, з 
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іншого боку, автор ніби прагнув перенести реальність події на площину та у 

зображенні заднього плану використав середньовічний метод нашарування. 

Зберігається певна неузгодженість стилю у зображенні християнських 

персонажів і пастухів, проте вона є не такою разючою, як у попередній пам’ятці. 

Художник творчо підійшов до декоративного вирішення стаєнки й обрамив 

сірий скелястий пагорб з чорною печерою дерев’яним дашком (іл. 3.2.13).  

Федір Сенькович у трактуванні одягу, ликів, деталей навколишнього 

середовища досягнув найтонших переходів форми, яка завдяки цьому зберігає 

пластичну цілісність.
 

Немовля сповите в яслах білосніжними пеленами, 

випромінене світло яких, відбивається у навколишніх предметах теплими 

рефлексами. У моделюванні ликів майстер відмовився від санкіру, застосовує 

широкий діапазон тональних градацій, що свідчить про надзвичайне 

колористичне відчуття автора. Це йому вдалося досягнути завдяки тонкому 

лесуванню шарами олійних фарб, які більш світлоносні, ніж темперні. В 

іконопис Ф. Сенькович впроваджує власний типаж ликів: видовжені високочолі 

обличчя з характерним рисунком брів, світлим кольором шкіри, рум’яними 

щоками [114, с. 28]. 

В іконі автор поєднує традиційну для візантійського мистецтва символіку 

барв із запозиченою у католицькому мистецтві. Зокрема, плащ Йосипа світло-

червоного, практично рожевого кольору, який у символіці західного 

християнства втілює радість і щастя [81, с. 297]. На думку В. Александровича, 

автори іконостасу П’ятницької церкви, як і майстри українського малярства 

ХVІІ — ХVІІІ ст. загалом, не перейняли розроблювану в західноєвропейській 

мистецькій традиції перспективну систему і пов’язаний з нею реалістичний 

метод зображення, а залишилися на стадії «реалізму окремих деталей» у 

притаманному для усієї заальпійської Європи інтуїтивному його трактуванні [4]. 

Тобто застосовувалися тільки окремі елементи, побудовані за законами лінійної 

перспективи. Наприклад, тло ікони традиційно золоте, не зважаючи на те, що 

пейзаж та архітектуру маляр відтворив у просторовому поглибленні. 

Перспективна побудова композиції не переросла в цілісну систему та не стала 
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нормою для українського іконопису, на відміну європейських традицій.
 
Для 

ікони характерна стримана тональність кольорового середовища, яке автор 

намагався наблизити до реальності з урахуванням повітряного шару. 

«Насичений колір у постатях плоскісний, з великими інтервалами. Контур 

зберігається досить чітким і графічним, яким оточені локальні кольорові маси» 

[81, с. 297].
 
На думку В. Свєнціцької, у майстрів П’ятницького іконостаса вже 

помітний новий принцип, який урізноманітнює живописні прийоми, — це 

використання, поряд з темперним малярством, лесування олійними фарбами та 

кольорових лаків з органічними барвниками. Цей прийом давав можливість 

досягнути акварельно-прозорих тонів, особливо на білому левкасі, переходів від 

темного до світлого відтінку [114, с. 30].
 
Такі нові віяння виразно свідчать, що 

майстер враховував повітряну перспективу, глибину простору й інтенсивність 

світла, на відміну від середньовічних іконописців, яких такі проблеми не 

цікавили.
 
 

Ікона «Різдво Христове» першої третини ХVІІ ст. з Калущини [119, с. 76], 

яку виконав народний майстер, побудована на протиставленні правої та лівої 

частин композиції. Права, статична — має симетричну структуру, де 

центральним стрижнем виступають ясла зі спеленаним Ісусом, обабіч від яких 

схилилися Богородиця та Йосип. Вище у відкритому сегменті неба два ангели 

славлять народження Сина Божого. Ліва — динамічна, із зображенням двох 

пастухів, які наближаються, щоби поклонитися Дитятку, їхній стрімкий рух 

підтримує форма схилів зеленого пагорба.  

Подія відбувається на тлі умовної архітектурної куліси яскраво-червоного 

кольору, який не асоціюється з пагорбом. Художник відмовляється від 

зображення дерев’яного дашка, який є характерним для ікон цього типу. Автор 

звертається до планової перспективи, проте у моделюванні одягу, 

навколишнього середовища, архітектури присутнє умовно-площинне 

трактування, що орієнтується на давні традиції. Маляр використовує локальні 

кольорові площини з графічною лінією і яскраво вираженим контуром. Зокрема, 

впроваджує насичено червоні кольорові плями, однаково інтенсивні на 
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передньому на задньому плані, повністю ігноруючи закони повітряної 

перспективи (іл. 3.2.14). 

Ікона «Різдво Христове» першої половини ХVІІ ст. з Дрогобиччини [119, 

с. 76] доволі неорганічно складена з елементів, які автор запозичив з різних 

джерел (іл. 3.2.15). На зв’язок з Середньовіччям вказує іконографія та художньо-

стилістичні особливості зображення Богородиці, абстрактне золоте тло та 

рецидиви площинності та різномасштабності. Інші персонажі, а це Йосип і 

пастухи, ангел благовіщення, здається доволі невмілою рукою скопійовані з 

північноєвропейської мініатюри. Напрочуд еклектичним є трактування 

архітектурного стафажу — це непомірно великий дерев’яний хлів, розташований 

углибині другого плану, та менший від нього мурований замок з могутньою 

оборонною баштою, що міститься ближче до глядача. Іконографічні особливості 

відкритого обрамленого хмарами неба і ангели в ньому, найвірогідніше, 

художник побачив на одній з тогочасних українських гравюр. Автор 

відмовляється від навіть натяку на печеру як місце народження Ісуса, а 

зображення вола та віслюка вперше композиційно не пов’язане з яслами, а 

розташоване за спиною Богородиці. 

Майстер звертається до планової перспективи, про що свідчить 

зображення отари овець і ангела, який сповіщає пастухам про народження Ісуса 

Христа, на дальньому плані. Тло ікони прикрашає орнаментальне золоте тло. 

Автор наділяє постаті елементами реалізму, надає об’єму в моделюванні одягу за 

допомогою світлотіньових співвідношень.  

Ікона «Різдво Христове» з Нової Скваряви, що біля Жовкви, датується 

серединою ХVІІ ст.
 
 [114, с. 89]. На думку В. Свєнціцької, «скварявська пам’ятка 

— один з перших прикладів творчості жовківського мистецького осередку, 

особливо відомого наприкінці ХVІІ — на початку ХVІІІ ст.» [114, с. 32].
 

Використовуючи усталений композиційний уклад епізоду Поклоніння пастухів, 

автор вносить нові елементи. Сцена розгортається на тлі гір і темно-зеленого 

пагорбу, на якому вимальовуються силуети трьох волхвів верхи на конях, а на 

передньому плані стоять дари, принесені волхвами. Це нова деталь в іконографії 
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українського релігійного малярства. Праворуч зображена Богородиця, яка 

сидить на умовно трактованій білій мармуровій лавиці. Під її ногами автор за 

усіма законами оберненої перспективи зобразив підніжку, підкреслюючи цим 

першорядність Богородиці. Погляд Марії, як і Йосипа, звернений на глядача. 

Біля її ніг — ясла з Новонародженим Дитям. На задньому плані вирізняється 

ангел, який сповіщає радісну новину пастухам про Народження Ісуса, а ті 

покинули своїх овець, які збилися у ідеально круглі за формою отари. Золоте тло 

ікони, як і в Поклонінні пастухів з Дрогобиччини, прикрашає густий рослинний 

орнамент (іл. 3.2.16).  

Іконостас Святодухівської церкви в Рогатині, датований 1650 р., є 

перехідним етапом між двома мистецькими періодами [151, с. 61]. Віра 

Свєнціцька зараховує цю пам’ятку до початкової фази українського барокового 

малярства [114, с. 33].
 
На думку В. Овсійчука, правильніше її залишити в межах 

ренесансного мистецтва, а саме останньої стадії стилю — маньєризму [81, с. 

326]. На думку дослідників, автори Святодухівського іконостаса багато в чому 

наслідували ансамбль з П’ятницької церкви у Львові [88, с. 46], зокрема, 

композиційний уклад празничної ікони Різдва Христового перегукується з 

композиційним вирішенням ікони з П’ятницького іконостаса (іл. 3.2.17). Ліворуч 

на передньому плані на тлі печери сидить Богородиця на умовній кубічній лаві, 

її руки вказують на Дитя у яслах. Місце народження Ісуса вирішене як грот, в 

арці якого відривається вид на квітучий, всіяний рослинністю краєвид. На 

противагу — пейзаж над печерою похмурий і трагічний, на тлі золотого неба 

силуетами гострого сухого віття сприймаються дерева та кущі. Таким 

контрастом автор акцентував ідею життя і смерті. Традиційно для ікон цього 

типу над печерою зображені два ангели, що славлять Христа, у той час як інший 

— сповіщав пастухам про народження Ісуса. Трактування світлотіньових 

відношень на бганках одягу, на думку В. Овсійчука, запозичене з нідерландських 

гравюр, у стилістиці яких українських художників захоплювали пластична 

витонченість, експресивність, зв’язок постатей з романтичними пейзажами [81, 

с. 327]. 
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Іконостас Успенської церкви с. Морянці на Яворівщині можна датувати 

серединою XVII ст. (іл. 3.2.18). Ікона «Різдво Христове» має традиційну для 

іконографії цього типу композицію. Авторові вдалося подолати стилістичну 

неузгодженість у трактуванні персонажів, органічно поєднати просторовість у 

трактуванні архітектурного стафажу та площинність золотого тла за допомогою 

незначної глибини горбистого пейзажу. Доволі фантастичним є вирішення 

самого місця народження Ісуса — це пагорб, вкритий буйною рослинністю, 

оточений мальовничими руїнами мурованої споруди, поряд з яким 

розташовується прозора конструкція дерев’яної стаєнки з дірявою черепичною 

покрівлею. 

Першою половиною XVII ст. датується ікона «Різдво Христове» з 

празничного ряду іконостаса церкви м. Камінь-Каширський (Волинська обл.). 

Майстер поєднує певні професійні навички з народним трактуванням образів. 

Зліва намальована темна печера, в якій у яслах лежить сповитий Ісус. Над 

печерою — золота зірка з променями. Біля ясел сидить Марія, зображена як 

Цариця Небесна у багряному із золотою облямівкою мафорії, що закриває майже 

всю її фігуру. Перед печерою стоїть Йосиф, який спирається на палицю. Він 

приймає вітання пастухів, добре збереглося лише зображення одного з них у 

темно-коричневій свиті з торбиною через плече та високою хутряною шапкою на 

голові. У лівій руці пастух тримає посох, права — прикладена до шапки, яку він 

збирається зняти перед божественним Немовлям. Угорі ікони, зліва на білих 

хмарах намальовані рожеві ангели, які в руках тримають довгу стрічку, справа 

на золотому тлі на горі зображений ангел з розпростертими руками. Автор 

активно використовує чорний контур, яким окреслює руки та моделює лики 

персонажів. Традиційні для волинського іконопису кольори — рожевий, 

блакитний, глибокий червоний та темно-вохристий у поєднанні із золотом зірки, 

тла, німбів підкреслюють урочистість зображеної події (іл. 3.2.19). 

Таким чином, з другої половини XVI ст. від традиційної композиції 

Різдва Христового виокремлюється самостійне зображення епізоду Поклоніння 

пастухів у якості ікони для празничого ряду іконостаса.
 

У цих іконах під 
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впливом західноєвропейського мистецтва художники впроваджували лінійну 

перспективу, згідно з якою зображення предметів на передньому плані було 

більшим, аніж те, що розгорталося на дальньому. Проте лінійна перспектива 

застосовувалася лише частково: художники відтворювали реалістичний пейзаж з 

урахуванням просторовості перспективної побудови, а поруч — позолочене тло, 

яке часто прикрашали тисненим орнаментом. На відміну від візантійської 

композиції «Різдва Христового», майстри зазвичай відмовлялися від центральної 

домінанти, зверталися більше до асиметричності в побудові композиційного 

зображення. «Відчувається, що увага митців переключилася на щось інше, 

наприклад, на змалювання руху — як внутрішнього (тобто психологічного, що 

виражався збудженням, переживанням святого), так і зовнішнього» [129, с. 56]. 

Для композиційного укладу сюжету Поклоніння пастухів характерний 

сукцесивний спосіб зображення, тобто одночасне відтворення різночасових 

подій в одній композиції.
 

Ікони цього періоду виділяються своєю 

індивідуальністю і національною самобутністю. Малярі орієнтуються на 

український типаж обличчя. «Білий колір шкіри, зменшений розріз очей, помірні 

вуста, рум’яні щоки — такий лик на іконі сприймається як норма» [129, с. 45].
 

Художники використовують традиційні кольори, які були утверджені в 

доіконоборський період. Їхні символічні значення були збережені. Кольорова 

активність — приглушена, майстри враховували повітряний шар.
 

Контур 

зберігається в іконах — досить чіткий і графічний, який оточує локальні 

кольорові маси. 

Усі проаналізовані ікони другої половини ХVІ ст. — першої половини 

ХVІІ ст. мають золоте тло. Винятком є празнична ікона Ф. Сеньковича з 

іконостаса Успенської церкви у Львові, де замість абстрактної позолоченої 

площини заднього плану впроваджено блакить реального небосхилу (іл. 3.2.13). 

Явління божественного на землі втілює відкритий сегмент неба, який зазвичай 

обрамляють пухкі хмари. Усередині цього видіння розташовували поясні 

зображення двох, трьох або чотирьох ангелів, які славили народження Сина, 

тримаючи в руках бандероль зі словами гімну «Слава во вишніх Богу». Іноді в 
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оточенні хмар зустрічається зображення глорії (іл. 3.2.8). Ангел, який приносить 

благу вість, значно меншого масштабу, він з’являється на небосхилі над 

головами пастухів у овальному медальйоні відкритого неба. Ікона з Малнова — 

єдина з проаналізованих, у якій можна спостерігати диво зішестя ангелів у світ 

людей — крилаті із «зерцалами» примостилися на покрівлі стаєнки та 

зацікавлено дивляться на світ людей (іл. 3.2.5). В іконі Успенської церкви у 

Львові, у якій автор прагнув наблизитися до реалістичного трактування 

релігійного сюжету, два ангели в леті застигли над стаєнкою з вигадливо 

вигнутою під подувами вітру стрічкою зі словами уславлення (іл. 3.2.13). 

Вифлеємську зорю зображали серед хмар сегмента неба або безпосередньо в 

печері над яслами. Вона зазвичай мала шестикутну форму. 

Стилістика та іконографія постаті Марії повністю узгоджені із 

середньовічною традицією. На усіх без винятку проаналізованих іконах вона 

зображена у традиційних шатах — багряному мафорії та синій туніці. У кожній 

іконі майстри надавали Богородиці індивідуальної образної характеристики, 

втілюючи в життя свої власні творчі пошуки. У празничній іконі з П’ятницького 

іконостаса вона схилилася до немовляти та вказує на нього вказівним пальцем 

лівої руки (іл. 3.2.12). У низці ікон Діва Марія сумно споглядає на Ісуса Христа, 

тримаючи руку на грудях, адже вона знає про майбутню мученицьку смерть 

свого сина (іл. 3.2.13—14). В іншій іконі Марія турботливо підтримує білу 

пелену, на якій лежить Немовля, і з великою материнською любов’ю дивиться на 

нього (іл. 3.2.15).  

У ренесансному іконописі разюче змінилося трактування св. Йосипа, 

який на середньовічних іконах був значно меншого масштабу та другорядним 

пасивним персонажем. Тепер — це важлива дійова особа, яка бере активну 

участь у події, а в низці ікон його постать є стрижнем, навколо якого будується 

симетрична композиція (іл. 3.2.13—14, 3.2.16—18). Образ Йосипа отримує 

різноманітну емоційну характеристику. Він зустрічає пастухів, немов вітається з 

ними та розповідає про подію (іл. 3.2.12, 3.2.17—18), іноді — вказує жестами на 

Немовля у яслах (іл. 3.2.8, 3.2.13—14, 3.2.16). В іконі з Дрогобиччини, опершись 
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на ціпок, уважно дивиться на дитину сповиту в білосніжні пелени (іл. 3.2.15). 

Зрідка Йосип сидить біля ясел, а його погляд спрямований на пастухів (іл. 3.2.5, 

3.2.14).  

Іконописці, зображаючи персонажів, намагалися їх намалювати в русі, 

щоб якомога реальніше та емоційніше втілити священну подію. Зокрема, 

пастухи на іконах, подекуди їх двоє, а здебільшого — троє, постають перед 

глядачем у природних динамічних позах: вони наближаються до ясел, знімаючи 

капелюха, на обличчях здивування від побаченого, перемовляються між собою, 

вітаються з Йосипом. У групі виділяється один пастух, що стає навколішки та 

поклоняється Спасителеві (іл. 3.2.9, 3.2.15), інший — тримає на руках біле ягня 

як символ смирення, невинності, послуху жертви Христа (іл. 3.2.13—15). Для 

того, щоби передати враження більшої кількості пастухів, окремі постаті 

перерізаються картинною рамою. Окрім обов’язкових персонажів, художники 

доповнювали композицію зображенням повитухи (іл. 3.2.5) або трьох волхвів (іл. 

3.2.5, 3.2.8). 

В іконах цього типу вкрай різноманітне трактування краєвиду й 

архітектурного стафажу. Практично кожна пам’ятка вирізняється 

індивідуальним трактуванням місця народження Ісуса Христа. У хронологічно 

першій іконі цього типу з Малнова художник відмовляється від зображення 

печери й відтворює муровану стаєнку з черепичною покрівлею (іл. 3.2.5). А в 

іконі з Дрогобиччини  маляр замінив зображення печери дерев’яною стаєнкою 

(іл. 3.2.15). Переважно художники в різних варіантах компромісно поєднували 

печеру з дерев’яним дашком (іл. 3.2.12—13) або конструкцією стайні (іл. 3.2.8, 

3.2.18). Іноді — це традиційна глибина чорної печери або грот з мальовничим 

краєвидом углибині (іл. 3.2.12, 3.2.17). Зрідка такі побудови доповнюють ще 

середньовічні гірки-лещадка. В інтер’єрі печери можна побачити символічне 

зображення драбини. 

Ясла в іконах зазвичай овальної форми, збиті з дошок або плетені з лози 

та вимощені сіном. Важливу роль Богородиці підкреслює те, що вона сидить на 
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мармуровій лавиці або дерев’яному кубічному ослінчику, а під ногами в неї — 

підніжка.  

Задній план ікони вирішували у вигляді зелених, порослих травою 

пагорбів. Пейзаж збагачували зображенням ажурної крони дерев, кущів і 

квітучих рослин. Природний ландшафт доповнювали зображеннями мурованих 

або дерев’яних будиночків чи суворих оборонних замків. На гірських схилах 

видніються невеликі за масштабом фігури пастухів, які вітають народження 

Христа, впали навколішки або вказують на зорю. Їх оточують численні овечі 

отари. 

Українські майстри під впливом європейського Ренесансу поступово 

впроваджували в ікону лінійну перспективу, третій вимір, тобто передання 

глибини й об’єму.
 

Від другої половини XVI ст. поруч з іконами з 

орнаментованим тлом з’являються ікони з реалістичним пейзажем, який 

зображали за законами лінійної перспективи. Упродовж першої половини ХVІІ 

ст. українське малярство здійснило остаточний перехід до нового етапу в 

еволюції іконопису, народженого епохою Ренесансу. Українська ікона набуває 

нової якості, що на основі міцних традицій розвивалася під впливом нових 

тенденцій того часу, не втрачаючи при цьому своєї національної автентичності. 

 

3.3 Художня інтерпретація сюжету Різдва Христового в українському 

іконописі другої половини ХVІІ — ХVІІІ ст. 

Мистецтво другої половини ХVІІ — ХVІІІ ст. в Україні позначене 

виразними впливами барокової стилістики, імпульси якої із значним запізненням 

проникали із країн Західної Європи. Оскільки канони візантійської традиції 

унеможливлювали втілення важливих життєвих вражень, багатоманітності 

людських характерів, художники звертаються до ренесансних тенденцій, а 

згодом — стилістичних особливостей бароко. Композиційне вирішення сюжетів 

частково оперте на зразки західноєвропейського мистецтва, зокрема, на графічні 

альбоми Святого письма Гепарда де Йоде в Антверпені (кінець ХVІ ст.) чи 

Йоана Піскатора в Амстердамі (друга половина ХVІІ ст.) [115, с. 92]. Зазвичай 
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Різдво Христове трактували як сюжет «Поклоніння волхвів» або «Поклоніння 

пастухів», які були характерними для релігійного мистецтва Західної Європи у 

другій половині ХVІІ — ХVІІІ ст. 

Однією з найпоказовіших у становленні нової іконографії є ікона 

«Поклоніння пастухів» другої половини XVII ст. (Золочівський р-н Львівської 

обл.) з колекції «Студіон» у м. Львів [137, с. 8], яка, ймовірно, призначалася для 

празничного ряду іконостаса (іл. 3.3.1). Композиція ікони асиметрична: 

праворуч, у глибокій задумі, нахиливши голову до Дитяти, сидить Богородиця. 

Жестом складених на грудях рук вона скоряється Божій волі. Лик Марії 

сповнений смутку, передчуттям матері, якій відомо про майбутні страждання і 

смерть Сина. Погляд жінки спрямований у безкінечність і, водночас, у глибини 

власного серця, аби зберегти назавжди радісну подію материнства (Лк. 2, 19). 

Продовжуючи традиційну ренесансну іконографію, автор зображає Народження 

Ісуса Христа на тлі дерев’яного дашка, устеленого соломою, поруч над яслами 

видніються голови тварин. У центрі ікони стоїть Йосип, широко розвівши у боки 

руки, підкреслюючи цим жестом важливість Божого народження. Праворуч — 

троє пастухів, один з них тримає в руках біле ягнятко, яке натякає на 

символічного «Агнця Божого — Ісуса Христа, жертвою життя якого буде 

врятоване людство» [117, с. 145]. Погляд другого пастуха спрямований вгору, 

ймовірно, на ангелів, які над хмарами тримають стрічку з написом: «Слава во 

вишніх Богу …». Третій пастух, знімаючи шапку з голови, віддає шану 

Новонародженому Дитятку. З небес спадає сяйво Вифлеємської зірки, вказуючи 

на Немовля в яслах. Персонажі ікони наділені простотою, душевністю та 

одухотвореністю. Фігури постають світлими силуетами на тлі темного краєвиду, 

масштабно вони дещо завеликі щодо пейзажу і таким чином добре прочитуються 

зі значної відстані. 

Привертають увагу пропорції людських фігур, з надто великими 

головами (особливо в Йосипа), що надає іконі звучання, близького до наївного 

народного мистецтва. Для ікони характерна тепла кольорова гама, збереження 

ще середньовічної символіки барв: багряний одяг Богородиці — Цариці 
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Небесної, промодельований червоними бганками, доповнений синім гіматієм, 

що постає свідченням земної жінки; в одязі Йосипа застосовано 

взаємодоповняльні кольори: синій і оранжевий. Ікона вирізняється з-поміж 

інших своєрідною авторською манерою письма та глибоким психологізмом. 

Ікона «Різдво Христове» Іллі Бродлаковича другої половини XVII ст. 

(Галичина, приватна збірка) зображає епізод Поклоніння пастухів [136, с. 78]. 

Автор використовує типову композицію, наповнюючи її новим змістом. На 

передньому плані зображені Богородиця та Йосип обабіч ясел (іл. 3.3.2). Йосип, 

спершись на палицю, зустрічає поглядом пастухів, які наближаються до Ісуса, 

знімаючи шанобливо шапки. На відміну від попередньої ікони, де пастухи 

статичні, автор зобразив постаті пастухів динамічно, в русі — вони 

наближаються до Немовляти. На обличчях пастирів прочитується радість, 

піднесення, вони щасливі від того, що народився Спаситель. Подія відбувається 

на тлі умовної стайні, накритої дерев’яним дашком. Позаду пастухів зображені 

троє волхвів верхи на конях, перший з яких вказує рукою на Вифлеємську зірку, 

яка сповіщає їм дорогу до Спасителя. У верхній частині ікони зображені ангели, 

які, вказуючи руками, ймовірно, на Народженого Спасителя, прославляють цю 

величну подію. На хмарах височіє типовий для ікон на цей сюжет напис на 

стрічці. Традиційно автор зображує мафорій Богородиці багряного кольору, а 

туніку — блакитного. Привертає увагу одяг Йосипа: вохристо-зеленава сорочка, 

червоний плащ, а також темні вузькі штани, ймовірно, запозичений з тогочасної 

північноєвропейської мініатюри. Відчувається авторська манера в написанні 

ікони — характерні видовжені обличчя з високим чолом, особливо в Йосипа, а 

також вони вирізняються своєю білизною з рум’янцем на щоках. Персонажі 

ікони одухотворені, наділені глибоким психологізмом, відчувається 

професіоналізм автора. 

Смисловим центром у сюжеті є ясла зі сповитим немовлям, обабіч якого 

за принципом строгої дзеркальної симетрії розташовані голови віслюка і вола. 

Постіль Ісуса нагадує осяйну мандорлу, його пелени — поховальний саван, 

зменшений масштаб близький до іконографії праведної душі. Смислова вісь 
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композиції, на якій розташовані зображення центрального ангела та ясла, 

поділяє площину ікони за принципом золотого січення. Обабіч від цієї вертикалі 

— сцена з фігурами Богородиці, Ісуса, Йосипа, яку увінчують відкриті небеса як 

символ Церкви Небесної. Сцена побудована за принципом симетрії та статики, 

що втілюють споконвічність буття. Ідеальному спокою протиставляється 

змінність земного життя. Це динаміка та фрагментарність у відтворенні групи 

пастухів та трьох волхвів, над якими піднімаються архітектурні куліси 

монастиря як символ Церкви земної. Автор дуалістично поєднує просторовість 

(плановість, лінійну перспективу в побудові предметного світу переднього 

плану, зворотну перспективу в побудові архітектурних куліс) і площинність 

(золоте тло, композицію нашарування). 

Натомість ікона «Різдво Христове з Поклонінням пастухів» із Закарпаття, 

що датується 1701 р. (приватна збірка), вирізняється площинністю і лінеарністю 

[119, с. 212]. На думку В. Отковича, від XVII ст. посилюється вплив книжкової 

гравюри на іконопис, і лінеарний стиль, у якому графічний елемент виступає на 

перший план, стає прикметною ознакою народного малярства [9, с. 28]. 

Композиція розгортається на тлі умовної стайні із солом’яним дашком і 

площинним пейзажем, на задньому плані якого видніються троє волхвів на 

конях, які вказують на Вифлеємську зірку (іл. 3.3.3). У центрі, на передньому 

плані, зображені ясла у вигляді плетеного кошика, у яких лежить сповита 

Дитина. Ліворуч від Ісуса сидить Богородиця, яка вказує на Немовля, позаду неї 

— постать жінки з німбом. Можна лише припускати хто це, адже зображення 

жінки поруч з Дівою Марією зустрічається вперше. Іштван Іванчо в праці «Ікона 

і літургія» згадує про жінок, яких можуть зображати в іконі «Різдво Христове». 

Апокрифічні Євангелія оповідають про Соломію, яка спочатку не повірила в 

чудесне Народження Спасителя від Діви, і про Єву — праматір усіх людей, яка 

прийшла на власні очі подивитися, як відбулося спасіння всього людства. 

Дослідник стверджує, що в ранній вірменській мініатюрі відома іконографія 

Різдва, де праматір Єва (із зазначенням імені) представлена не в образі повитухи, 

а зображена під яслами Новонародженого Спасителя [42, с. 128]. Йоан Дамаскин 
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зазначав: «О чудо, новіше за всі древні чуда: хто-бо бачив матір, що без мужа 

родила! Без мужа ж, подібно Адаму, від якого створена Єва». Тексти називають 

Христа другим Адамом (1 Кор. 15:45). 

На нашу думку, в іконах «Поклоніння пастухів» у трактуванні образу 

Йосипа прагнули відійти від середньовічного трактування сумнівів про власне 

батьківство, відтак відмовилися від зображення спокусника-пастуха. Тут 

зазвучали ідеали, які були ближчими для католицької церкви. 

Від зародження християнства вірні поклонялися Йосипові як нареченому 

Марії та Марії як Невісті Йосипа. Незважаючи на те, що вони обидвоє були 

стриманими, католицька традиція визнавала Святе сімейство як зразок всіх 

християнських сімей, втілюючи «найдосконаліше об’єднання сердець», 

спільність «прекрасної любові» і пророчий знак вічної єдності подружжя, 

слідуючи есхатологічному опису ангелів на небесах (Мт. 22, 30). Протягом 

століть вважали важливим теологічно, що Ісус Христос прийшов у світ у 

реальній сім’ї, як дитина, яку любили та якою опікувалися земні батьки. 

Святе Сімейство складається з Дитини Ісуса, Діви Марії та Святого 

Йосипа. Свято Святої сім’ї офіційно було проголошено в XVII ст. за ініціативи 

святого Франсуа де Лаваля (перший єпископ Нової Франції, який заснував 

Братство Святого Сімейства). Основною метою цього свята є трактування Святої 

сім’ї як зразка для всіх християнських сімей. У канонічних Євангеліях є дуже 

скупі відомості про життя Святого сімейства. Матвій і Лука розповідають про 

епізоди із цього періоду життя Христа, а саме — про його обрізання та внесення 

у храм, про втечу до Єгипту, про повернення до Назарета тощо. Святе сімейство 

стає популярною темою в християнському мистецтві від початку XVI ст. 

Класична іконографія обмежується зображенням Ісуса Христа, Марії та Йосипа 

Обручника. Розширена — доповнюється зображеннями родички Марії — 

праведної Єлисавети та її сина Йоана Хрестителя, рідше — чоловіка Єлисавети 

священика Захарії. В іншому варіанті з’являється постать матері Марії — святої 

Анни. Художники доповнювали канонічну композицію фігурами ангелів, які 

зійшли з небес і поклонялися Синові. 
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Таким чином, можна припустити, що ключову групу трактували як 

образне втілення Святого сімейства. Відтак жінка поряд з Богородицею, швидше 

за все, — свята Анна. У цьому випадку з’являється ще один сюжет — «Анна 

втрьох», у якому зображали святу Анну з дочкою Дівою Марією та внуком 

Ісусом Христом. Відомо, що європейські художники Відродження доповнювали 

цю традиційну композицію зображенням святого Йосипа. Іконографія 

сформувалася у пізньому Середньовіччі на основі «Золотої легенди» (ХІІІ ст.), 

до якої увійшов життєпис святої Анни з Протоєвангелія Якова. «Золоту легенду» 

склав приблизно 1260 р. домініканець Яків Ворагинський єпископ Генуї за 

письмовими джерелами та фольклорними переказами. Текст доповнювали 

анонімні автори впродовж наступних століть. Зокрема, саме із «Золотої легенди» 

поширилися розповіді про те, що волхви були не простими магами, а 

загадковими східними царями Каспаром, Мельхіором і Балтазаром. Не 

випадково сюжет «Анна втрьох» поєднується з іконографією «Поклоніння 

волхвів». 

Повертаючись до конкретної ікони, слід зазначити, що на одязі 

Богородиці чітко вимальовуються три зірки. Привертає увагу постать Марії, в 

якої непропорційно велика голова — мабуть, свідомий художній засіб задля 

композиційного акцентування на її особі. Позаду Ісуса — Йосип, який начебто 

зображений осторонь, оскільки він трішки менший у масштабі від Богородиці, і 

здається, що автор його відсуває на другий план, підкреслюючи, що не він є 

батьком Дитини. Праворуч зображені двоє пастухів, які прийшли віддати шану 

Спасителеві. Один з них зняв шапку з голови, а другий тримає біле ягня, що 

символізує Агнця Божого. Автор зобразив фігури пастирів значно меншими від 

постатей святих, віддаючи данину ще середньовічній різномасштабності. Позаду 

пастирів пасеться отара овець на тлі умовного пейзажу зі скупою рослинністю. 

Хоча іконописець доволі вміло поділив зображення на плани, загалом трактував 

сюжет досить площинно. Композиція ікони симетрична і врівноважена, їй 

притаманна тепла кольорова гама. 
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Натомість автор ікони «Поклоніння пастухів» другої половини XVII ст. 

(НМЛ) [86, с. 90] звертається до зовсім іншого композиційного укладу (іл. 3.3.4). 

Композиція ікони розгортається в горизонтальному форматі. Смисловим 

центром є ясла з Дитятком, праворуч від них сидить Богородиця, можливо, на 

кріслі або престолі. Богородиця вказує руками на Немовля у яслах, над яким 

видніються голови тварин. За нею стоїть Анна. Ліворуч від Ісуса розташований 

Йосип, який начебто розмовляє з пастухом, що прийшов поклонитися Дитяті. 

Поруч ще один пастух, ставши навколішки, віддає шану Спасителеві. На тлі 

горбистого пейзажу пасуться отари овець, за якими наглядають двоє пастирів, а 

на задньому плані їдуть троє волхвів на конях. Автор послідовно використовує 

принцип площинності та різномасштабності. Він, зокрема, зобразив волхвів 

більшими, аніж пастухи, які розташовані ближче до глядача. Подія розгортається 

на тлі умовної стайні, а праворуч від неї височіють архітектурні мотиви. У 

верхній частині з-поміж хмар виглядають фігури ангелів, які прославляють 

Народження Сина Божого, а також сяє Вифлеємська зірка, промені якої 

спадають до ясел з Немовлям. Автор трактує одяг святих, архітектуру, пейзаж 

досить умовно, застосовуючи при цьому чорний контур. Іконі властива 

пастельна художня манера з обмеженою гамою кольорів. У змалюванні 

кольорових площин автор застосовував прозорі лесування. Навіть темні плями 

легкі та прозорі, через них просвічує левкас. Ця пам’ятка вирізняється 

новаторською композицією, яка досі не зустрічалася в іконографії Різдва 

Христового. 

Згадана іконографія покладена в основу ікони «Поклоніння Пастухів» 

другої половини XVII ст. з Волині (РОКМ). Художник більшим масштабом 

виділив ключові фігури сюжету «Святе сімейство» — Діви Марії, Ісуса Христа 

та св. Йосипа. Другорядні за змістом постаті св. Анни, що стоїть позаду дочки, 

та пастухів, які поклоняються немовляті, значно меншого розміру. Традиційно 

для ікон другої половини XVII ст. зображення Ісуса в яслах оточене осяйною 

мандорлою; в архітектурних кулісах чітко виявлена ренесансна стилістика (іл. 

3.3.5). 
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Унікальна за іконографією ікона «Різдво Христове» зі сценами з життя 

Діви Марії та Ісуса Христа другої половини XVII ст. (MNZP) [165, с. 27] 

оповідає про подію Поклоніння ангелів і пастухів Новонародженому Дитяті (іл. 

3.3.6). Зосередимо увагу на середнику ікони, яка вирізняється оригінальною, 

складною і багатофігурною композицією. Автор не зображав ангелів на небі, які 

прославляють народження Ісуса Христа: ангели спустилися на землю та 

прийшли поклонитися Спасителеві цього світу. На тлі стайні із солом’яним 

дашком, де видніються постаті тварин, сидять Марія і Йосип. Погляд Марії 

звернений до ясел, у яких лежить на сіні Немовля. Іконографія Ісуса не 

характерна для тогочасного українського іконопису: він розкинув ручки та 

лежить оголений на драперіях білих пелен. Обабіч Ісуса «розкидано» на площині 

постаті чотирьох ангелів різні за масштабом, що вказують пастухам на Сина 

Божого, який прийшов спасти увесь світ. На передньому плані на темно-

зеленому поземі виділяються фігури пастухів у різних позах (стоять навколішки, 

опершись на палицю, або стоять у повен зріст, вказуючи на Ісуса), а також 

стилізовані, недбало виконані силуети ягнят. Найбільший за розміром пастух, 

притиснувши капелюха до грудей (жест запозичений з європейської мініатюри), 

шанобливо схилив голову перед новонародженим. На задньому плані на тлі 

темно-зеленого пагорбу пасеться отара овець, а на золотому тлі темними 

силуетами виділяються маленькі постаті двох пастухів, які високо підняли руки, 

приймаючи благовіщення ангелів (фігури ангелів втрачені).  

Композиція ікони асиметрична, подрібнена великою кількістю 

неузгоджених смисловими зв’язками фігур, які переважно читаються світлими 

силуетами на темному тлі. Хоча маляр застосовує лінійну перспективу — 

зображення на задньому плані значно менші, ніж на передньому, проте 

площинно трактує пейзаж (темно-зелені пагорби) і небо (золоте тло з ритованим 

рослинним орнаментом). Поряд з використанням перспективних скорочень 

маляр впроваджує різномасштабність, логіку якої годі пояснити, оскільки 

однакові за ієрархією ангели виявилися різного розміру. Схоже трактування у 

зображенні пастухів. Жвава невимушена композиція розгортається вглибині 
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дерев’яної шопки, де віслюк, витягнувши шию, старається схопити жмут сіна, 

яке зберігається високо під покрівлею. 

Автор моделює одяг святих досить умовно, з використанням контуру. 

Лише багряний одяг Богородиці та шати одного з ангелів маляр висвітлює 

червоним кольором, чим досягає об’єму. Для ікони характерна індивідуальність і 

неповторність композиційного вирішення зумовлена тим, що художник поєднав 

у одній композиції окремі сцени та фігури, запозичені з різних джерел. 

Ікона «Різдво Христове з Поклонінням пастухів» другої половини XVII 

ст. (MHS) [174, с. 60] вирізняється вільною манерою письма та пастельною 

кольоровою гамою (іл. 3.3.7). Автор застосовує буквально два відтінки: вохристі 

та сіро-блакитні барви різної тональності. Мафорій Діви Марії вже не багряний, 

як це було в середньовічних і ренесансних іконах, а вохристо-червоний. Такого 

ж кольору і сорочка пастуха, а одяг Йосипа та іншого пастиря — сіро-блакитний. 

Уся композиція побудована на ніжних нюансах кольору та тону. Характерні 

прозорі лесування, завдяки чому автор домігся легкості кольорових площин, 

відчувається, що через шар фарби просвічується левкас.  

Композиція ікони максимально проста і лаконічна: два пастухи, що 

поклоняються Дитятку. Ліворуч, на передньому плані сидить Богородиця, вона 

однією рукою тримає пелену, а другу притиснула до грудей. На пелені в осяйній 

мандорлі лежить повитий Ісус. Глибоко символічно цей композиційний 

фрагмент перегукується з іконографією «Плат Вероніки» страсного циклу. Один 

з пастухів, знімаючи шапку з голови, поклоняється Синові Божому, а інший 

повністю відтворює іконографію Христа — Доброго пастиря (юнак у короткій 

туніці, який несе на плечах ягнятко). Фігури відносно тла здаються завеликими, 

вони немов затиснені одна до одної, начебто бракує простору в іконі. Можливо, 

це свідомий художній засіб: збільшивши розміри фігур і зробивши композицію 

лаконічною, автор намагався досягнути того, щоб постаті прочитувалися 

виразно на відстані. 

Особливу увагу привертають архітектурні куліси, в яких маляр не 

дотримувався точності побудови. У стаєнці муроване піддашшя розташоване на 
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дерев’яному прозорому каркасі, що суперечить логіці архітектурної конструкції, 

а ще вона похилилася, немов скоро упаде. Показово, що образ міста втілений 

фрагментом башти, яка ніби змальована з Успенської вежі у Львові. Маляр 

умовно трактує одяг персонажів, архітектурні формит та пейзаж, застосовуючи 

при цьому контур, а також лінеарно зображує рослинність, дерева, Вифлеємську 

зірку. Образи святих і пастухів наділені простотою і добродушністю, їхні білі 

обличчя з великими рум’янцями на щоках випромінюють безпосередність, 

щирість і доброту, що наближує цю пам’ятку до народного малярства. 

Автор ікони «Різдво Христове з Поклонінням пастухів» другої половини 

XVII ст. (MIŁ) [163, с. 68] розгорнув композицію у горизонтальному форматі, що 

можливо, було зумовлено форматом празничного ряду іконостаса (іл. 3.3.8). 

Ікона вирізняється своєю симетричною і зрівноваженою композицією, 

смисловим центром якої є сповите Немовля в яслах. Ліворуч Ісуса зображені 

Йосип і Марія, а праворуч — двоє пастухів. На тлі умовної стаєнки зображені 

голови вола та віслюка. За аналогією з двома попередніми іконами, віл 

нахилився до Ісуса, а віслюк тягнеться до сіна. Промінь Вифлеємської зірки 

спадає до Немовляти в яслах. За узагальнено трактованими пагорбами 

видніється фрагмент ренесансної вежі. 

Маляр площинно трактує одяг, пейзаж, архітектуру, застосовуючи при 

цьому подекуди чорний контур, а також вводить акценти яскраво-червоного 

кольору: мафорій Богородиці, на якому чітко прочитуються білі зірки, і сорочка 

пастуха. Для ікони характерна лаконічна композиція і лінеарний стиль, у якому 

графічний елемент виступає на передній план. Маляр застосовував прозорі 

лесування, що відчувається на кольорових площинах, які обрамлені чорним 

контуром. Для ікони характерна своєрідна авторська манера у написанні ликів, 

які вирізняються своєю білизною з рожевими рум’янами і підкресленням темним 

контуром. Образи персонажів випромінюють особливу одухотвореність і 

простоту, чим ікона виділяється з-поміж інших пам’яток. 

Ікона «Різдво Христове» другої половини XVII ст. з Преображенського 

храму в Любліні [167, с. 159] — ще одна пам’ятка, яка оповідає про подію 
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Поклоніння пастухів Дитяті (іл. 3.3.9). Ікона вирізняється високопрофесійною 

майстерністю виконання і психологічною характеристикою персонажів. 

Зокрема, в обличчі та погляді Йосипа прочитується стурбованість і глибока 

задума. Тут він, згідно з Євангелієм, символізує повноту драми людини, яка 

опинилася перед тайною, не може збагнути її глибини, перебуває у великому 

сум’ятті [42, с. 124]. Підкреслюючи убогість стайні як місця народження Царя 

Світу, художник вкриває її дерев’яним дашком, змайстрованим з тонких планок 

різної довжини й форми, з нерівними завершеннями. Привертає увагу любов 

автора до дрібних деталей, наприклад, гвіздки стаєнки він зобразив об’ємними й 

реалістичними. На задньому плані видніються архітектурні ландшафти, 

ймовірно, рідного міста, а також отара овець. Маляр об’ємно трактує одяг 

персонажів — святих і пастухів — за допомогою передання світла і тіні, а також 

підкреслюючи бганки темним контуром. 

Автор добре володіє знанням анатомії людини, це прочитується в 

пропорціях і побудові фігур, у зображенні кистей рук і облич персонажів, навіть 

стоп. Складки одягу святих майстерно лягають, підкреслюючи форми людського 

тіла. Композиція ікони асиметрична, проте зрівноважена в нижній частині: у 

центрі — ясла з Немовлям, обабіч — постаті святих і пастухів. Ще зберігається 

середньовічна ієрархія барв: багряний мафорій Богородиці й синя туніка, 

вохристо-оранжева сорочка і синій плащ Йосипа. Іконі притаманна пастельна 

колористична гама, відчувається, що автор враховував закони лінійної та 

повітряної перспективи. Для вирішення сюжету характерна велика 

скрупульозність у виконанні деталей, трактуванні одягу, облич персонажів, 

архітектурних форм. 

Ікона «Поклоніння пастухів» другої половини XVII ст. (Приватна збірка) 

[136, с. 15] — традиційна за іконографією проте доповнена авторською 

інтерпретацією окремих деталей (іл. 3.3.10). Наприклад, ясла з Дитям дещо 

зміщені вліво та мають вигляд плетеного кошика — вони начебто стоять на 

лещадках гір. Це досить цікавий елемент ремінісценсій середньовічного 

іконопису в бароковій іконі. Ліворуч від Ісуса сидить Богородиця, склавши 
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молитовно руки, схилила голову до Немовляти. Над яслами височіють голови 

тварин і видніється Вифлеємська зірка, три промені якої вказують на Дитя. 

Автор цікаво зобразив стайню: дерев’яний дашок, устелений соломою, начебто 

виростає з мурованої стіни. Праворуч від ясел — постать Йосипа, який оперся на 

перила умовної архітектури, стоїть у глибокій задумі. Праворуч — два 

пастушки, знявши з голів шапки, прийшли поклонитися Дитяті. На задньому 

плані на тлі темно-зелених гір пасуться отари овець та їдуть верхи на конях 

волхви поклонитися новонародженому Спасителеві. На пагорбі вимальовується 

силует архітектурного ландшафту — ніби реальний міський краєвид. Сюжет 

розташований на золотому тлі з рослинним орнаментом. Праворуч зображена 

група ангелів зі стрічкою в руках, а ліворуч — ще один ангел тримає бандероль з 

тим самим написом: «Слава в вишніх Богу, і на землі мир в людях 

благовоління». Автор трактує одяг Йосипа й пастухів досить площинно, з 

використанням чорного контуру, лише мафорій Богородиці висвітлює червоним 

кольором, домагаючись цим об’єму. Німб Діви Марії та мандорла Ісуса 

прикрашені орнаментованим різьбленням, що доповнює золоте тло ікони. 

Відчувається високий професіоналізм у виконанні сюжету. Автор майстерно 

зображує обличчя святих, наділяючи їх індивідуальними рисами та глибоким 

психологізмом. 

При схожій композиції ікона «Різдво Христове з Поклонінням пастухів» 

другої половини XVII ст. (Приватна збірка) [136, с. 19] вирізняється більшим 

лаконізмом (іл. 3.3.11). Ця ікона призначалася для празничного ряду іконостаса. 

Композиція ікони наближена до квадрата, асиметрична, зрівноважена. На 

передньому плані зображені ясла з Немовлям, ліворуч якого сидить Богородиця, 

котра правою рукою вказує на Ісуса, позаду неї видніються голови тварин. Автор 

зобразив умовну печеру як місце Народження Немовляти. Праворуч від ясел 

стоїть Йосип, склавши руки на палицю, зустрічає двох пастухів. Один з них, 

знімаючи з голови шапку, віддає шану Новонародженому Спасителеві, а другий 

дивиться вгору, де на хмарах височіє стрічка з написом про славу Божого 

Народження. Однак постаті ангелів відсутні. На задньому плані видніється 
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зелений пагорб, де пасе отару овець ще один пастух. Автор застосував лінійну 

перспективу, однак трактує пейзаж, одяг персонажів досить площинно, подекуди 

моделює бганки одягу за допомогою висвітлення білилом і застосування чорного 

контуру. Майстер вміло використав тональний і кольоровий контраст: на тлі 

темної печери й позему виразно виділена постать Богородиці, верхній одяг якої 

висвітлений яскраво-червоним кольором. Активно контрастують білі площини: 

пелени Ісуса Христа і світла сорочка Йосипа. Таким художнім засобом автор 

акцентує на основних персонажах ікони, наділяючи образи глибокою 

душевністю і індивідуальністю. 

Ікона «Різдво Христове» кінця XVII ст. з церкви Успіння Богородиці с. 

Ситихів (Жовківський р-н Львівської обл.) [114, с. 100] об’єднує зображення 

двох сюжетів «Поклоніння волхвів» і «Поклоніння пастухів» у одній іконній 

площині, які переділені перегородкою (іл. 3.3.12). Композиції побудовані за 

принципом аналогії. Зокрема, художник буквально повторює трактування 

стафажу — пейзаж, шопку, позем, вирішений у вигляді жовто-червоної 

шахівниці підлоги, незважаючи на те, чи подія відбувається в інтер’єрі, чи на 

природі. Автор зберігає портретні риси Богородиці та Йосипа, повторює 

вирішення сегмента відкритого неба з п’ятьма ангелами, що споглядають на 

землю. Ліворуч від Ісуса сидить у червоному мафорію Богородиця, склавши на 

грудях руки. Автор зобразив її значно більшою від інших персонажів, зокрема 

Йосипа і пастухів, щоби підкреслити значущість Богородиці, а також посадив її 

на престолі як Царицю світу. Проте, за традиційною іконографією, у Поклонінні 

волхвів на колінах Богородиці сидить Ісус приблизно у віці двох років, а в 

Поклонінні Пастухів — сповите немовля лежить у яслах. Образи Марії і Йосипа 

одухотворені, зображені з невеликим смутком і задумою, погляди спрямовані в 

далечінь. У Поклонінні волхвів традиційну групу волхвів маляр доповнив 

зображеннями двох солдатів у лицарському обладунку. Тло ікони прикрашає 

рослинний орнамент на золотому тлі. Маляр застосував орнамент на яслах Ісуса, 

щоб наділити ікону святковістю і урочистістю. Ікона вирізняється своєю 

своєрідністю, новаторськими деталями. 
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Ікона «Різдво Христове» другої половини XVII ст. (Риботицька школа) 

вирізняється складною композицією, на передньому плані якої розгортається 

подія Поклоніння пастухів Дитяті, а на задньому — унікальний для українського 

іконопису сюжет Побиття немовлят [114, с. 88]. У центрі композиції, на 

розкішному різьбленому престолі сидить Богородиця як Цариця світу, під її 

ногами — дві лавочки-підніжки овальної форми. Ця деталь, за задумом 

іконописця, очевидно, мала підкреслити значущість Марії, яка привела у світ 

Спасителя людства. У трактуванні сюжету важливу роль відіграють жести: 

Богородиця лівою рукою вказує на Ісуса в яслах, Йосип, який стоїть позаду 

Дитяти, вказівним пальцем правої руки показує на подію, що відбувається на 

задньому плані — убивство воїнами Ірода маленьких хлопчиків, віком до двох 

років. Автор змалював, як нелюди, відбираючи безневинних дітей у матерів, 

пробивають їх списами. Праворуч від ясел прийшли поклонитися пастирі, 

знявши з голів шапки. Над дашком вимальовується пагорб з трьома круглими 

вершинами. Можливо, автор керувався середньовічною символікою, згідно з 

якою зображення трьох гір вказує на тайну Пресвятої Трійці. За християнською 

символікою, три гори, що постають із землі, символізують єдиного Бога у трьох 

особах [42, с. 114]. На задньому плані вимальовуються ще три пагорби з 

архітектурними мотивами реального міста, і десь вдалині їдуть троє волхвів на 

конях. Автор досить площинно трактує пейзаж, архітектуру, застосовуючи при 

цьому чорний контур, а в моделюванні одягу святих намагається передати об’єм 

за допомогою світла і тіні. Судячи з великих розмірів ікони (100,2х67,5) та 

багатосюжетного наповнення композиції, — це храмова ікона для однойменної 

церкви (іл. 3.3.13). 

Ікона «Поклоніння пастухів» з с. Перев’ятичі (Сокальський р-н 

Львівської обл.) датована другою половиною XVII ст. (МІГ НЦНК). Вона 

призначалася для празничного ряду іконостаса і характеризується простою та 

лаконічною композицією (іл. 3.3.14). Це одна з небагатьох народних ікон, у якій 

автор послідовно дотримується засад барокової стилістики та прагне 

відмовитися від середньовічних традицій. Зокрема, замість абстрактного 
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золотого тла автор завершує пейзаж природною блакиттю неба. Народний маляр 

прагне відтворити просторовість за допомогою застосування лінійної (ясла, 

стаєнка) та повітряної (пейзаж) перспективи. Ясла доволі реалістично вимощені 

м’яким сіном. Ідилічний пейзаж виконаний легкою акварельною манерою 

письма. Відмовившись від різномасштабності, автор відтворює персонажів у 

природних і невимушених позах, прагне досягти різноманіття психологічної 

характеристики людських образів. Наприклад, кожен з пастухів має 

індивідуальні та виразні жести: один — широким жестом знімає капелюха, 

інший — виразним жестом вказує на ангела, що виглядає з-за хмар, третій вказує 

на Ісуса. Богородиця, побожно склавши руки та здійнявши очі до неба, 

промовляє молитву. Народна безпосередність прослідковується у 

диспропорційності фігур — вони великоголові та з занадто масивними 

зап’ястями. 

Автор ікони «Поклоніння пастухів» кінця XVII — початку XVIII ст. з 

Волині (Приватна збірка) відмовляється від традиційного зображення стайні з 

дерев’яною покрівлею [119, с. 189]. Подія розгортається на тлі великого пагорба 

зі скупою рослинністю та темною печерою (іл. 3.3.15). На відміну від попередніх 

творів, побудованих на м’яких півтонах, ця ікона вирішена контрастно: на 

чорному тлі печери виразно прочитуються постаті Марії та Йосипа, Немовляти в 

яслах. Привертає увагу оригінальна форма ясел у вигляді плетеного кошика, 

призначеного для годування тварин. Ліворуч від Ісуса на лаві, що нагадує 

скриню, сидить Богородиця, склавши на грудях руки, вона схилила голову до 

сина, проте її погляд спрямований у далечінь. Образ Марії вражає глибоким 

драматизмом передчуття трагічної долі Сина. Праворуч підходять до Немовляти 

троє пастухів, кожному з яких автор надав індивідуальної характеристики: один 

тримає в руках палицю, другий смиренно схилив голову, третій тримає руку на 

шапці, збираючись її зняти. 

З одного боку, майстер звертається до традиційної для Середньовіччя 

різномасштабності, зобразивши постаті головних євангельських персонажів 

(Марії та Йосипа) значно більшими від другорядних (три пастухи), 
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підкреслюючи священну ієрархію. Водночас використовує традиційну для 

ренесансного живопису симультанну композицію: позаду пастухів, на тлі 

архітектурного пейзажу, вдалині видніється отара овець, за якою наглядає 

пастух. В іконі з’являються кольори реального пейзажу: зеленаві барви дерев і 

пасовища, а також темно-коричневий колір пагорба з чорною печерою. 

Традиційно для ікон Поклін пастухів у верхній партії композиції яскраво сяє 

Вифлеємська зірка, на золотому тлі, зпоміж хмар виглядають троє ангелів, перед 

ними майорить бандероль з написом. Композиція ікони асиметрична, проте 

врівноважена, світлі постаті зображені досить статично на темному тлі пейзажу. 

У трактуванні одягу, намагаючись передати об’єм, автор практично відмовився 

від застосування контуру, помітного тільки в шатах Богородиці. 

На іконі «Поклоніння пастухів» другої половини XVII ст. з Волині 

(РОКМ) сюжет розгортається на тлі гори, практично увесь схил якої трактується 

як темна печера з невеличким дашком (іл. 3.3.16). Світлими силуетами 

аплікативно сприймаються узагальнені людські постаті. Більшим масштабом 

виділено фігури Богородиці та Йосипа, які схилилися над немовлям, що сидить 

на колінах матері. Обабіч навколішки поклоняються немовляті ангели. Сюжет 

«Святе сімейство» увінчує сегмент відкритого неба, з якого за подіями на землі 

споглядають три ангели. Художник змінив у іконі символіку сторін — пастухи 

підійшли справа, впали навколішки та зачудовано дивляться на Ісуса. Над їхніми 

головами на задньому плані видніється ренесансне місто. Дивовижний пейзаж із 

звивистою дорогою, яка привела пастухів, очевидно символічно втілює «шлях до 

Бога». 

Композиція ікони «Поклоніння пастухів» середини XVIIІ ст. з іконостаса 

церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Слобода Рівнянська (Рожнятівський р-н 

Івано-Франківської обл.) (ММП) [67, с. 31] має вертикальне спрямування. 

Смисловим центром ікони є оголене немовля, яке лежить на пелені у яслах (це 

одне з небагатьох зображень несповитого Ісуса). Його зігрівають своїм диханням 

віл і віслюк. Ліворуч від Немовляти сидить Богородиця, яку автор зобразив 

значно більшою від інших фігур. Привертає увагу лик Марії — одухотворено-
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щасливої молодої матері, яка усміхнено дивиться на глядача. Позаду ясел стоїть 

сивобородий Йосип Обручник, склавши на грудях руки, ймовірно, тримаючи 

головний убір, замилувано дивиться на дитя в яслах. Марія одягнена в червоний 

мафорій з дрібними зірочками, облямований орнаментованою тасьмою, з-під 

якого помітна синя шовкова туніка. Натомість у Йосипа нижній одяг — хітон 

червоного кольору, поверх якого накинутий синій гіматій. 

Праворуч від ясел стоять двоє пастухів, один з них стоїть навколішки, 

тримаючи в одній руці капелюха, а в іншій — ягня. А другий — з дудою 

(волинкою) в руках. Позаду Марії височіє стайня з солом’яним дашком, а на 

задньому плані, на тлі карпатського пейзажу з архітектурними кулісами, їдуть 

три волхви в східних тюрбанах. У верхній частині ікони сяє Вифлеємська зірка, 

промені якої вказують на дитя. Автор враховує закони лінійної перспективи, 

об’ємно трактує одяг персонажів за допомогою світла і тіні, а також застосовує 

чорний контур. Фігури святих виглядають завеликими відносно пейзажу, їх 

немовби затискає рама ікони (іл. 3.3.17).  

Ікону «Різдво Христове з Поклонінням пастухів» з празничного ряду 

іконостаса жовківської церкви Різдва Христового (1697—1699 рр.) виконав 

яскравий представник українського барокового малярства Іван Руткович, і 

невипадково вона вирізняється мистецькою довершеністю. У композиції ікони 

віднайдена гармонійна рівновага загальних мас і кольору. На передньому плані 

зображений Йосип, який, спершись лівою рукою на палицю, зустрічає трьох 

пастухів. «Художник святковіше наряджає пастухів, один з них у білій овечій 

шапці з білим ягням на руках, намальований з винятковим відчуттям натури і 

належить до глибоко реалістичних образів» [77, с. 241]. Пастухи в динамічному 

русі підходять до ясел, щоби віддати шану Спасителеві. Позаду Йосипа 

видніються ясла, в яких на білій пелені лежить сповите Немовля. Поруч з яслами 

сидить Богородиця, склавши на грудях руки, ледь схилилася над Ісусом. Марія 

зображена в задумі, її лик наповнений смиренністю. Позаду ясел, на тлі 

дерев’яної стайні, вкритої соломою, виглядають голови вола і віслюка. Іван 

Руткович переносить священну подію Народження Спасителя у близьке й 
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зрозуміле оточення, змальовуючи хлів і кошари на полі, а також горбисті 

краєвиди рідного пейзажу. Автор з високою майстерністю зображає бганки 

одягу персонажів за допомогою світлотіньового моделювання, підсиленого 

чорним контуром. Складки одягу пластично підкреслюють анатомічну будову 

людського тіла. У кольоровій гамі ікони з’являються нетрадиційні для 

ікономалярства кольори, зокрема, фіолетовий в одязі Йосипа (іл. 3.3.18). 

Іван Руткович, звертаючись до усталених іконографічних формул, 

спрямовував творчі пошуки на порушення, а іноді руйнування канонічних схем. 

У кожній сцені художник прагне створити середовище, яке було б гармонійне з 

емоційним ладом сюжету. Зокрема, несподіваною новизною відзначається сцена 

«Поклоніння пастухів» з іконостаса церкви с. Волиця-Деревлянська 

(Жовківський р-н Львівської обл.), яка дещо відходить від усталених традицій. 

На передньому плані на жмуті соломи в яслах лежить маленький Ісус, справа над 

дитиною нахилилася Марія, одягнена в білосніжні шати, зліва четверо пастухів 

припадають навколішки. Передній план з лівого боку заповнений напрочуд 

реалістичним зображенням корови, яка лежить [77, с. 184]. Сюжет Поклоніння 

пастухів І. Руткович обирає також для празничних рядів іконостасів у Крехові та 

Волі Висоцькій на Жовківщині та Троїцької церкви в Жовкві (іл. 3.3.19) [61, с. 

216]. 

Схожа за композиційним вирішенням ікона Різдва Христового 

празничного ряду Богородчанського іконостаса 1698—1705 рр., який був 

результатом колективної праці і, як стверджує В. Овсійчук, незважаючи на те, 

що Й. Кондзелевич зовсім не торкався празничного циклу, іконостас загалом 

відображає його творчу індивідуальність [77, с. 285]. У лівій частині композиції 

зображене сповите Немовля в яслах, яке з материнською турботою огортає 

Богородиця, тримаючи однією рукою білу пелену. Поруч стоїть Йосип, який 

оперся двома руками на палицю (автор цією поставою додатково підкреслює 

його поважний вік). 

Святі наділені красою ідеальних облич, невимушеною природністю руху, 

м’якою пластикою форм, що, на думку В. Овсійчука, у загальних рисах 
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перегукується з гармонійними творіннями італійського Відродження, 

насамперед Рафаеля. «Такий паралелізм не безпідставний, враховуючи 

обізнаність українських художників, хоча б за гравюрним матеріалом, із 

західноєвропейським мистецтвом» [81, с. 305]. На задньому плані автор зобразив 

яскраві зелені пагорби прикарпатського краєвиду, увінчаного архітектурними 

мотивами. Це одна з перших ікон, у яких пейзаж емансипується в самостійний 

жанр (іл. 3.3.20). 

Ікона «Різдво Христове» кінця XVII — початку XVIII ст. з Київщини 

(НХМУ) [67, с. 35]
 
змальовує подію Поклоніння пастухів новонародженому 

Спасителеві. Композиція ікони симетрична та побудована на гармонійній 

рівновазі строгих вертикалей та горизонталей. Вплив барокової стилістики 

виявився в дотриманні органічних пропорційних співвідношень між людськими 

постатями, архітектурою та пейзажем, в об’ємному моделюванні фігур, 

застосуванні повітряної перспективи. У нижній частині ікони смисловим 

центром є зображення повитого Дитятка в яслах. Ліворуч від Ісуса сидить 

Богородиця, яка правою рукою вказує на Немовля, її погляд спрямований у 

далечінь, на обличчі прочитується легкий смуток і задума. Мафорій Діви Марії 

висвітлений яскраво-червоною барвою, на якій чітко прочитуються три зірки. 

Поруч з яслами стоїть ангел, склавши в молитовній позі руки, він поклоняється 

Ісусові. Він зійшов із небес, оскільки у верхній частині ікони у відкритому 

сегменті неба постаті ангелів відсутні. Позаду ясел стоїть Йосип глибоко 

задумавшись, оперся на мурований парапет. Праворуч від Дитяти двоє пастухів, 

один з них, схрестивши на грудях руки, поклоняється Дитятку, а інший, 

знімаючи з голови шапку, теж віддає шану Спасителеві. Капелюх пастуха 

лежить на землі перед яслами, цим, ймовірно, автор хотів підкреслити ту 

почесть, котру віддають Ісусові пастирі. На задньому плані бачимодосить 

лаконічний краєвид: два пагорби, перший, відповідно до повітряної перспективи, 

темніший, а інший — світліший з натяком на рослинність. Маляр вміло 

застосовував прозорі лесування, особливо у змалюванні пейзажу, щоб надати 
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йому повітряності й легкості. У трактуванні одягу органічно поєднано 

об’ємність і лінеарність контуру (іл. 3.3.21). 

У пам’ятках «Поклоніння пастухів» середини XVIIІ ст. спостерігається 

неподільний синтез іконографічної схеми східного та західного типу. Зокрема, 

ікона з Переяслав-Хмельницького району Київської обл. (НХМУ) вирізняється 

новаторською та оригінальною композицією. Бідна стаєнка перетворилася у 

величне палацове підсіння, увінчане півсферою небосхилу, через прогони аркади 

відкривається горбистий пейзаж із трьох’ярусною дзвіницею української 

барокової церкви, удалині пейзаж переходить в осяйне золото тла. На 

передньому плані стоїть навколішки Марія, Ісус у яслах благословляє Діву. 

Урозріз із середньовічною традицією Богородиця з непокритою головою — вона 

Божа Невіста. Коштовні шовкові шати Марії та Йосипа сповнені золотом асисту 

та позументу. У трактуванні українського барокового художника велична подія 

— Народження Царя Світу, Сина Божого — відбувається у Небесному 

Єрусалимі. Якщо в попередніх іконах ангели спускалися на землю, то в цій — 

пастухи, втілюючи усе людство, піднімаються на Небеса (іл. 3.3.22). 

В іконографії на першому плані втілена ідея «Осяйної Цариці Неба», 

виділяється зближення ракурсів «місце у Небесному світі» та місца у Світі 

земному», за допомогою максимального зближення образу Богородиці як матері 

на землі та Цариці на небесах. 

Схожими стилістичними ознаками наділена пам’ятка «Різдво Христове» 

XVІII ст. з Хрестовоздвиженського храму на Подолі (НХМУ) [139, с. 150]. Ікона 

композиційно врівноважена, у смисловому центрі зображений Ісус Христос, 

який лежить на білих пеленах. Богородиця однією рукою підтримує пелену, 

немов оголюючи Ісуса Христа, для того, щоби показати Немовля пастухам, що 

прийшли поклонитися Спасителеві. Від голів Немовляти і Богородиці відходять 

золоті промені, які художник зобразив замість німбів. Привертають увагу дві 

світлі плями — пелени Ісуса й у верхній частині — простір між хмарами, з якого 

випромінює світло, неначе дорога до небес. Голови пастухів звернені вгору, де 

над хмарами зображена група ангелів, що ілюструє слова з Євангелії: «І ось 
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раптом з’явилася з Ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й 

казали: «Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля» (Лк. 2, 13—

14). Автор у композиції ікони застосовує світло-тональні контрасти — постаті 

вихоплені з мороку променями світла, зображені на темному, майже чорному 

тлі, завдяки чому виділяються на передній план. Важко віднайти лінію горизонту 

в композиційній побудові ікони. Як видається, є принаймні дві точки 

сприйняття: одна збігіється з поглядом маленького Ісуса, а інша відповідає 

розташованим у хмарах ангелам. Такий принцип «зімкнених ракурсів» уперше 

запровадив у живопис художник-маньєрист Ель Греко. Картина має два виразні 

джерела освітлення: перше — це сліпуче проміння Вифлеємської зорі, а друге — 

осяйна ґлорія німбів Богородиці та Спасителя. 

Автор намагається домогтися реальності зображення — моделює одяг, 

обличчя і руки святих, оточення за допомогою світла і тіні. У переданні ликів 

святих, які автор малює за допомогою лесування, відчувається володіння 

знаннями пластичної анатомії, а також глибока психологічна характеристика (іл. 

3.3.23). 

Ікона «Поклоніння пастухів» пензля Якима Глинського (30-ті рр XVІII 

ст.) з Успенського собору Києво-Печерської лаври (НХМУ) [76,  с.214] 

виділяється цікавою і неповторною композицією (іл. 3.3.24). Смисловим і 

оптичним центром сюжету є повите Немовля, яке лежить на сіні у яслах. Від 

Ісуса відходять врізнобіч золоті промені. Марія підтримує білу пелену, на якій 

лежить Христос, а її погляд звернений до пастухів, що прийшли поклонитися. 

Подія розгортається на тлі архітектурних форм, позаду яких видніється реальний 

краєвид. На іконі архітектура співзвучна з природним оточенням. «Очевидно, її 

мотиви запозичені частіше з гравюр, надумані, нафантазовані, проте сповнені 

краси, незвичності й принади, як свідчення людського розуму і творчих 

потенцій, однак ця архітектура не прив’язана до якого-небудь конкретного 

об’єкта»
 
[76, с. 216]. Автор застосовує тональний контраст, зображаючи постаті 

Діви Марії і Йосипа на темному тлі архітектури, що акцентує на них увагу. 

Золоті німби навколо їхніх голів і бганки їхнього одягу, які автор моделює за 
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допомогою золота, зосереджує погляд на центральній частині композиції. 

Композиція ікони динамічна, усі фігури зображені в русі, а на передньому плані 

немов вискакує великий сірий віл. Автор робить тональні акценти білих плям — 

у центрі пелени Ісуса Христа, а у верхній частині — простір навколо ангелів 

поміж хмарами — немов відкрита дорога до неба. У зображенні ликів, 

зап’ястків, пропорцій фігур прочитується авторове добре володіння знанням 

пластичної анатомії. В одязі святих застосовані взаємодоповнювальні кольори — 

червоний і зелений, висвітлені жовто-золотою барвою, за допомогою якої маляр 

досягає об’єму. Я. Глинський усе детально опрацював у цій іконі з досконалістю 

і скрупульозністю мініатюристів — і рослинність, і предмети побуту, і 

архітектуру, лики та ін., надаючи зображуваному ідеалізованої реалістичності. 

Людмила Міляєва стверджує, що вихованці найбільшої і найавторитетнішої 

малярської школи України — Києво-Печерської лаври — вчилися на зразках 

західноєвропейських гравюр XVІ ст. Київська майстерня виховувала особливу 

високу мистецьку фахову культуру, забезпечувала бездоганну ремісничу 

підготовку [30, с. 16]. 

Автор ікони «Поклоніння пастухів» для іконостасу 

Хрестовоздвиженського собору м. Ужгород (1779 р.) Тадей Спалинський [101, с. 

224] орієнтувався на західноєвропейську вівтарну картину та, зберігаючи 

елементи традиційної іконографії, застосував принципи класичної 

композиційної побудови. Композиція побудована поєднанням простих 

геометричних фігур. Організовує простір ікони великий трикутник з ангелом на 

вершині. Коло, центром якого є Ісус, утворюють постаті Богородиці, Йосипа, 

трьох пастухів і тварин — вола та віслюка. Погляди всіх персонажів радіусами 

цього кола звернені до символічного центру ікони — Сина Божого. Смисловий 

вузол композиції — малий трикутник — будують світлоносні німби Святого 

сімейства. На зразок барокової картини художник намагався наповнити сюжет 

реалістичністю та глибоким психологізмом. Автор зосередив увагу на постатях і 

характерних для бароко світлових ефектах, зробив композицію більш 

лаконічною, не загромаджуючи її додатковими деталями, наприклад, пейзажем. 
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Маляр професійно моделює одяг, лики святих за допомогою лесування та ліпить 

форму світлом і тінню (іл. 3.3.25). 

У другій половині XVIІІ ст. дві стильові тенденції — бароко і класицизм 

— стали провідними, вони могли між собою переплітатись або межувати. У 

мистецтві класицизму навколишній світ повставав з людиною на рівних правах у 

всій своїй красі, що проявилося зображенням реальної природи, а також 

реального людського образу. Барокова декоративно-репрезентативна засада 

відходила в минуле, натомість яскраво відзначався норматив класицизму — 

об’ємне ідеалізоване відтворення образу на основі реальності, «у грецькій 

манері», з прагненням до простоти і ясності, раціональності і логічності, при 

композиційній цільності і зрівноваженості та загальній гармонійній єдності, що 

вимагає зразковості пропорцій, симетрії, абсолютної завершеності» [76, с. 171]. 

Такими якостями наділена ікона «Поклоніння пастухів» пензля Луки 

Долинського з іконостаса церкви св. Духа Львівської духовної семінарії 1770-х 

рр. (іл. 3.3.26). Смисловим центром композиції є постать Новонародженого Ісуса 

Христа, який лежить оголений на білих пеленах у яслах на сіні. Немовля начебто 

випромінює осяйну ґлорію — єдине джерело освітлення ікони. Світло настільки 

яскраве, що окремі персонажі прикривають руками очі, а Ісус відтворений на тлі 

власного світіння. Автор застосовує тональний контраст, малюючи сцену 

поклоніння на тлі чорної стаєнки, темного пейзажу. Це один з небагатьох 

ноктюрнів у історії українського мистецтва XVIII ст. Ікона композиційно 

врівноважена, має стриману кольорову гаму. Автор відмовляється від 

хроматизму, притаманного українській і візантійській іконі, візантійського духу, 

канонічного типажу [76, с. 205]. При частковому збереженні іконографічної 

схеми, художник повністю заперечує барокову пишність і декоративність, 

притаманну для сцени народження Царя Світу. Ця пам’ятка наділена простотою 

і реалістичністю, що повністю узгоджується з класичними ідеалами гуманізму. 

Л. Долинський зображає персонажів у складних рухах. Відчувається, що він 

добре володіє знаннями пластичної анатомії: пропорції фігур правильні й 

довершені. Повністю відмовившись від чорного контуру, моделює постаті за 
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допомогою світлотіньових співвідношень, бганки одягу пластично повторюють 

форми людського тіла. На відміну від барокових ікон, для яких характерна 

техніка лесування, для Л. Долинського характерна пастозна манера письма: 

відчувається робота пензля, густі мазки формують тіло, одяг, стафаж. Чи не 

вперше в українському іконописі автор не зображає німбів навколо голів святих, 

про святість свідчить осяйна мандорла навколо Немовляти. Замість золотого тла 

художник зображає пейзаж з урахуванням повітряного шару. Ікона вирізняється 

з-поміж інших пам’яток новаторським підходом до відтворення образу на основі 

західноєвропейських зразків, підкріплених натурними спостереженнями 

реальної дійсності. 

Ікона «Поклоніння пастухів» XVIIІ ст. з празничного ряду іконостаса с. 

Усичі (Луцький р-н Волинська обл.) (МВІ) дещо наївна, однак лірична за 

сприйняттям євангельської події (іл. 3.3.27). На іконі під навісом зображена 

Марія, що сидить перед яслами, у яких на сіні спить сповитий Христос. Поряд 

стоїть Йосиф, звернений до зірки, що сяє угорі. За яслами намальований віл. На 

передньому плані — пастухи, які прийшли з поклоном. Усміхнені миловидні 

обличчя всіх персонажів випромінюють радість, ніжність і благовоління. 

Загальна колористична гама твору стримана, із переважанням природних барв, 

сріблясто-блакитного, приглушеного зеленого, відтінків вохристого. Маляр 

вдало передає глибину нічного неба, темна синь якого розірвана світлом, що 

лине від зірки. Це світло не яскраве, воно не сліпить очі золотими променями. 

Широка тепла хвиля заливає все навкруги, несучи із собою тишу та спокій. Ікона 

ніби народилася з українських різдвяних колядок. 

Ікона Поклоніння пастухів XVIIІ ст. із с. Менчичі (Іваничівський р-н 

Волинської обл.) детально переповідає Євангеліє від Луки, де центральним 

моментом Різдва є явлення ангела пастухам, які випасали худобу на 

Вифлеємському полі. Іконописець змальовує ангела, який стоїть на хмарині на 

вершині гори. Пастухи першими почули різдвяну пісню небесного воїнства. 

Вгорі ікони у сегменті купчастих хмар — ангели та херувими, з-поміж яких двоє 

тримають білу стрічку з написом «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в 
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человецех благоволение!». Між ангелами — Бог Саваоф, зображення якого у 

композиціях Різдва є рідкісним і підкреслює тему втілення Другої Особи Трійці, 

що є містичним таїнством. Таким чином відкривається суть приходу Христа у 

світ — Бог стає людиною, щоби померти і через смерть дарувати життя. На 

передньому плані перед хлівом зображена Богородиця, що сидить біля ясел, у 

яких на сіні, на білих пеленах лежить новонароджений сповитий Христос. Віл і 

віслюк зігрівають його своїм подихм. З вікна хліва визирає Йосиф. Перед яслами 

стоять навколішки три пастухи, які прийшли поклонитися Немовляті. Народний 

іконописець змальовує пастухів з експресивною жестикуляцією. Вони нібито 

розповідають Марії та Йосифу про чудо сповіщення» «Побачивши ж, розповіли 

про те, що було сповіщено їм про Немовля це» (Лк. 2, 17). Марія зображена 

смиренною, з опущеними додолу очима та руками, які притулила до серця — «А 

Марія зберігала всі слова ці, складаючи в серці Своїм» (Лк. 2, 19). Колірне 

вирішення ікони ясне, виконане в теплій тональності. 

В іконі «Різдво Христове з Поклонінням пастухів» XVІII ст., яку 

приписують маляреві школи Києво-Печерської лаври (НХМУ)
 

[139], автор 

ключовим моментом обирає благовіщення та явлення ангелів (іл. 3.3.28). На 

передньому плані навколішки стоїть Діва Марія і тримає на білій пелені 

оголеного Ісуса Христа, немов відкриваючи його ангельським силам. 

Композиція побудована за допомогою тональних і колористичних контрастів, 

властивих для ноктюрну — фігури зображені на темному тлі, їх освітлюють 

тільки промені світла, що спадають з небес. Художник, керуючись законами 

лінійної перспективи, зобразив на задньому плані ледь помітно силуети пастухів, 

яким сповіщає благу вість ангел з небес. Над головами святих — Ісуса, Марії та 

Йосипа — ледь прочитуються силуети німбів. Обличчя святих наділені красою і 

довершеністю. Бганки одягу, промодельовані за допомогою світлотіньових 

співвідношень, пластично лягають по формах людського тіла. Композиція ікони 

динамічна — фігури ангелів зображені у складному русі, їхні плащі піднімають 

подуви вітру. Автор, ідеалізуючи зображення, намагався передати священну 

подію з усією реалістичністю і довершеністю.  
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Ми уже згадували ікони, в яких автори прагнули об’єднати дві 

іконографічні композиції: Поклоніння пастухів і волхвів, відокремлюючи їх, 

щоправда, прямокутними рамами. У цьому контексті привертає увагу ікона 

Різдва Христового XVIII ст. з Волині (ОЗ), в якій два сюжети об’єднані в цільній 

композиції. Справа розташована група Святого сімейства — ближче до глядача 

сидить на престолі Богородиця, у глибині — св. Йосип. На передньому плані 

благоговійно звертаються до Марії три пастухи, на задньому — урочистою 

процесією підходять до Йосипа три волхви. Традиційно для ікон XVIII ст. 

просторовість земного пейзажу поєднується з площиною ритованого золотого 

тла. Майстер використовує злагоджену колористичну палітру, урочистості якій 

надає поєднання червоного та синього в одязі персонажів. Стіни стаєнки маляр 

вкриває мотивом червоних руж, характерних для тла тогочасних народних ікон 

(іл. 3.3.29). 

Іконографія Поклонінням волхвів, що була розповсюджена в мистецтві 

Західної Європи від ранньохристиянського періоду, набуває поширення в 

українському іконописі у другій половині ХVІІ — ХVІІІ ст. [115, с. 92].
 

«Поклоніння волхвів» були зазвичай іконами празничного ряду іконостасу або 

храмовими образами у церквах Собору Пресвятої Богородиці (це свято припадає 

на наступний день після Різдва Христового) [117, с. 142].  

Автор ікони «Поклоніння волхвів» другої половини XVII ст. із 

Самбірщини (Приватна збірка)
 

[119, с. 122] зумів органічно поєднати 

середньовічні, ренесансні та барокові риси (іл. 3.3.30). Традиційна іконографія із 

зображенням архітектурних куліс на задньому плані давала простір для втілення 

сучасного життя — відтворення просторовості краєвиду ренесансного міста. 

Колись застиглі ієрархічні образи, що впродовж століть передавали значення 

вічних і загальнолюдських категорій, у руслі гуманістичних тенденцій 

сповнювалися одухотвореністю простих людських стосунків. Христос, 

одягнений у білу сорочку, з дитячою безпосередністю простягає руку до 

скриньки з дарами, яку підніс йому один з волхвів. В одязі Богородиці 

зберігається середньовічна символіка кольору: багряний мафорій і синя туніка. 
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Але це не середньовічна велична Одигітрія: Марія сидить на престолі, її обличчя 

наповнене смутком і глибокою задумою, оскільки вона знає про долю і 

страждання сина. Йосип — це вже не сивобородий старець, а зрілий міцний 

чоловік, батько сімейства. Не випадково автор відмовився від зображення німба 

навколо голови Йосипа. 

Якби євангельський Йосип був старим, він не міг би взяти турботу про 

подорожі та догляд за вагітною Марією (Лк. 2, 1—7); старий чоловік був би 

додатковим тягарем для неї; як столітній старець, він не міг взяти на себе повну 

відповідальність за Марію та Ісуса, коли ангел наказав їм раптово втекти до 

Єгипту (Мт. 2, 13—15). Вагітність Марії з людиною похилого віку може 

викликати певні підозри у фарисейської спільноти. Присутність Йосипа в цьому 

випадку не гарантувала захисту від звинувачень у перелюбі (Mт. 1, 19). Від кінця 

XVI ст. богослов’я проголошувало, що тесляр був відносно молодим у день 

свого шлюбу, близько тридцяти років. Марія тоді мала чотирнадцять років.  

Ікона вирізняється холодною кольоровою гамою, де переважають біло-

блакитні кольорові площини, зокрема в одязі волхвів, Ісуса, Йосипа та 

архітектурі. Маляр вміло розставляє кілька теплих оранжево-червоних акцентів: 

на дашках будинків, на плащі одного з волхвів, на коронах і скриньці волхвів, а 

також престолі. Художник професійно впевнено володіє рисунком, за 

допомогою живого контуру окреслює форми.  

Переконатися в тому, наскільки різні твори малюють українські 

художники, навіть беручись за один сюжет, можна, порівнявши попередню 

пам’ятку з іконою «Поклоніння волхвів» другої половини XVII ст., що походить 

із Золочівського р-ну Львівської обл. та зберігається в колекції «Студіон» (іл. 

3.3.31). Вона розташовувалася в намісному ряді іконостаса як храмова ікона для 

однойменної церкви, про що свідчать її розміри — 92х67 см. Композиція ікони 

асиметрична: на передньому плані зліва як Цариця світу сидить на престолі 

Богородиця, тримаючи на руках Ісуса Христа. Богоматір зображена на темному 

тлі стайні, у багряному мафорії, який автор промоделював яскраво-червоними 

бганками. Чорний колір навколо постаті Марії зосереджує погляд на Богоматері, 
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яку автор зобразив з усіма почестями: на підвищенні, а під її ногами — підніжка 

овальної форми. Жестикуляція Богородиці й Ісуса лівою рукою свідчить про 

прийняття (запрошення) волхвів, а правицею Ісус благословляє [15, с. 158]. 

Праворуч зображені троє волхвів, що принесли дари. Автор підкреслює 

урочистість події, зображуючи одного із волхвів навколішки, віддаючи шану 

Царю світу та Богородиці, він поклав свою корону біля ніг Ісуса Христа і Діви 

Марії. 

Прагнучи максимально повно розповісти про подію, маляр звертається до 

сукцесивного методу зображення, що було притаманно середньовічним іконам: 

на задньому плані пастухи вітають народження Спасителя, їдуть верхи ті самі 

волхви, яким вказує дорогу Вифлеємська зірка. Можна сказати, що художник 

бачить як людина XVII cт., а розповідає — як Середньовіччя. 

Привертають увагу пропорції фігур, у яких неспівмірно великі голови, що 

характерно для народного іконопису. Лики персонажів рожевого кольору з 

рум’янцями. Марія не смутна та задумлива, вона — щиро усміхнена, оскільки 

радіє приходу волхвів. Оригінально трактоване зображення Вифлеємської зірки 

— ніби вона є головним персонажем композиції: дуже велика, вписана в 

ідеальне коло й нагадує колесо, що скотилося з небес схилом пагорба. Один її 

промінь падає на землю, а не традиційно вказує на Ісуса. У композиційній групі 

переднього плану автор прагне надати відчуття просторовості, горбистий пейзаж 

зображає площинно за допомогою принципу нашарування, золоте тло заднього 

плану декороване різьбленим рослинним орнаментом. Вишукано стриманий 

колорит ікони практично виконаний технікою гризайль: автор поєднав звучні 

вохристо-червоні барви з багатими за тональною градацією відтінками 

холодного сірого. 

Схожа композиція в іконі «Поклоніння волхвів» Івана Рутковича (кінець 

XVII ст. — початок XVIIІ ст. з колекції ЧМПП). Головні персонажі ікони 

зображені на темному тлі стайні, завдяки чому акцентується на них увага: 

ліворуч сидить Богородиця з Ісусом на колінах, а позаду неї розташована 

постать Йосипа. Художник збагачує традиційну іконографію новими деталями, 
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зокрема, плащ кожного волхва підтримує позаду слуга, що запозичене з 

тогочасного придворного церемоніалу. Один з волхвів став навколішки перед 

Ісусом і підносить йому дари, а корону поставив біля ніг Христа та Богородиці, 

віддаючи шану Спасителеві. Такий композиційний хід ми спостерігаємо у 

гравюрі Й. Піскатора з Амстердама (1674 р.). Як і в попередній іконі, на 

задньому плані — троє волхвів на конях, яким вказує дорогу до народженого 

Месії Вифлеємська зірка (іл. 3.3.32). 

Автор застосовував прозорі лесування для передачі тональних переходів і 

об’єму: зелені пагорби легкі та прозорі, згідно законів повітряної і лінійної 

перспективи. Силуети фігур на передньому плані виділені чорним контуром, 

товщина лінії різна, вона вібрує, засвідчуючи неабияку майстерність художника. 

У пропорціях фігур, у зображенні ликів, зап’ястків відчувається знання анатомії 

людського тіла. 

Композиційне вирішення змушує уважніше розглянути ікону, оскільки 

вона збагачена усвідомленим почуттям ритму, організації простору, зв’язку 

людини з середовищем. І це при тому, що у сцені використані такі архаїзми, як 

зворотна перспектива (трон, кошара), різномасштабність (слуги), сукцесивність 

(двічі зображені волхви). Глибина стаєнки чітко виділяє Святе сімейство як 

вузол змісту, до якого спрямований смисловий рух. Художник доповнив 

іконографічний сюжет згідно з бажанням збагатити композицію оповідністю. 

Зміст сцени гранично розкритий не виразом облич (вони залишаються 

незворушними), а жестами рук і позами постатей. Вдосконалюється 

характеристика окремих персонажів, що особливо помітно в образі волхвів. У 

цій групі панує святкова піднесеність, дія відбувається урочисто. Художник 

ошатніше наряджає волхвів, зосереджуючи увагу на багатстві кольору та декору 

шатів. В основі композиції закладено реалістичний характер зображення, з 

міцним опануванням цілісної форми за типовим для бароко художнім методом. 

Натомість в іконі «Поклонінням волхвів» другої половини XVII ст. із 

церкви в Гломчі (тепер у Польщі, біля Сяніка) автор прагнув узгодити 

середньовічну іконописну традицію та барокову стилістику (іл. 3.3.33). Судячи з 
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розмірів — це храмова ікона для церкви Собору Богородиці. Композиція ікони 

асиметрична: праворуч на передньому плані сидить на троні Богородиця з Ісусом 

на руках, який у лівій руці тримає сувій, а правицею благословляє. Автор 

зобразив Марію з усіма почестями — під її ногами дві підставки овальної форми, 

а поруч корона одного із волхвів, який опустився на одне коліно, віддає шану 

Цариці світу і Спасителеві. Позаду Марії — дерев’яний дашок, устелений 

соломою, а поруч — умовні лещадка. Автор ікони в одязі головних персонажів 

використав середньовічну символіку барв: багряний мафорій і синя туніка 

Богородиці, білосніжна сорочка Ісуса. Водночас ідилічний пейзаж сповнений 

легкими сріблясто-вохристими барвами. Це одна з небагатьох ікон з настільки 

деталізованим зображенням краєвиду.  

Одяг, корони та дари волхвів пишні й декоративні, опрацьовані до 

дрібних деталей. У розріз із середньовічною традицією три волхви одягнені в 

лицарські обладунки. В українській культурі в добу Просвітництва провідне 

місце займала героїко-патріотична тема. Уславленню лицарства та героїв 

національно-визвольної війни були присвячені низка творів, у яких лицар 

розглядався як захисник людей від усілякої кривди [126, с. 18]. Прояви героїко-

патріотичної теми в українському бароко, тенденції життєствердного сприйняття 

дійсності та розкриття здатності протистояти ворожим силам можна оцінити як 

певну специфіку барокової культури, пов’язану не тільки з духовним кліматом 

епохи Української держави, а й героїко-стоїчними рисами українського 

менталітету. Загалом ікона вирізняється пишністю, яскравою декоративністю, 

високою майстерністю виконання. 

Автор ікони «Поклоніння волхвів» XVII — XVIIІ ст. з Угерці (тепер у 

Польщі, біля Сяніка) [163, с. 70]
 
зобразив подію у розкішних палатах у Назареті, 

вкритих солом’яним дашком Вифлеємської стаєнки (іл. 3.3.34). Ліворуч, на 

коштовному троні з червоною оксамитовою подушкою сидить Богородиця, 

тримаючи на колінах Ісуса. Марія сидить на підвищенні, під її ногами декоровані 

сходинки. Ісус повністю оголений, а не одягнений у традиційну білу сорочку, 

його ніжку благоговійно цілує один з волхвів. Автор відмовляється від 
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середньовічної ієрархії барв — мафорій Богородиці синій з червоною 

підкладкою, а туніка жовто-оранжевого кольору. Синій або блакитний мафорій 

Богородиці ми зустрічаємо в пам’ятках західноєвропейського мистецтва, 

зокрема, в нідерландських мініатюрах. Волхви в лицарських обладунках з 

плащами на плечах, за східним звичаєм, увійшовши в палати, скинули взуття. 

Маляр поєднує просторовість архітектурної побудови на передньому плані та 

об’ємність фігур, окреслених чорним контуром, з площинністю краєвиду та 

золотого тла. Загалом у художньому трактуванні виступає на передній план 

графічний елемент. Темним контуром автор оздоблює одяг і обладунки волхвів, 

стілець, на якому сидить Богородиця, архітектуру, пагорби на задньому плані. В 

іконі переважають блакитні відтінки з акцентами яскраво-червоного кольору. 

Пам’ятка вирізняється своєю яскравою декоративністю і новаторськими 

деталями в композиції. 

У групі ікон автори зосередили увагу на передньому плані, створивши 

лаконічні композиції, в яких обмежилися винятковоо зображенням основної 

сцени поклоніння волхвів на абстрактному золотому тлі. 

В іконі Поклоніння волхвів XVIIІ ст. с. Родатичі (Городоцький р-н 

Львівської обл.) автор відтворює подію в Назареті (іл. 3.3.35). Ліворуч на 

передньому плані сидить Богородиця, тримаючи на колінах Ісуса, одягненого в 

білу сорочку, який своєю правицею благословляє волхвів. Лик Богородиці 

умиротворений, з легкою усмішкою, голова ледь нахилена до Дитятка. Поруч 

один із волхвів, ставши навколішки, підносить дари Христові. Автор за 

допомогою світла й тіні моделює бганки одягу, які пластично спадають, 

підкреслюючи об’єми людського тіла. Мафорій Богородиці автор висвітлив за 

допомогою яскраво-червоного кольору, цю багату барву художник застосовує 

також у шатах волхвів. Пишний бароковий рослинний орнамент прикрашає тло 

ікони, а також присутній на плащі волхва, ледь помітний на одязі Богородиці. 

Ікона, ймовірно, призначалася для празничного ряду іконостаса, оскільки 

композиція її лаконічна, фігури відносно формату ікони є завеликі. Такий 

прийом українські іконописці неодноразово застосовували для того, щоби 
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композицію можна було легко сприйняти зі значної відстані. Ікона вражає 

особливою проникливістю образів і неперевершеними художніми якостями. 

Натомість в іконі «Поклоніння волхвів» кінця XVII — початку XVIIІ ст. з 

Волині (ОЗ) [81, с. 404]
 
подія розгортається на тлі стайні із солом’яним дашком, 

що розташована праворуч, а не традиційно з лівого боку (іл. 3.3.36). Як і в 

попередній, маляр відмовляється від пейзажу й обмежується орнаментованим 

різьбленим тлом, на якому ліворуч видніється частина архітектурного мотиву. 

На тлі темної стайні сидить Богородиця з Ісусом на колінах, який правицею 

благословляє. Погляд Дитяти звернений на глядача. Ліворуч стоять троє 

чоловіків, а четвертий став навколішки перед Месією і підніс йому скриньку із 

золотом. Поряд із трьома волхвами в розкішних коронах зображений араб-слуга, 

який тримає в руках шапку. Фігури настільки великі, що не поміщаються у 

формат ікони (зокрема, не вмістилися ноги волхва, який стоїть навколішках на 

передньому плані). Автор зобразив людські постаті з великими головами й 

короткими ногами, особливо в Богородиці. Бганки одягу святих лягають по 

формі людського тіла, подекуди автор підкреслює їх чорним контуром. В іконі 

зберігається середньовічна ієрархія барв — маляр застосовує парні кольори: 

червоний і зелений, червоний і синій. Марія зображена з усмішкою та й Ісус 

Христос, немов посміхаючись, поглядає на глядача. Образи наділені 

простодушністю і одухотвореністю. Ікона близька до народного малярства. 

Натомість ікона «Поклоніння волхвів» з іконостасу Спасо-

Преображенської церкви в селі Великі Сорочинці (Миргородський р-н 

Полтавської обл.) 1730-х рр. [30, с. 58] вирізняється типовою для 

західноєвропейського бароко композицією (іл. 3.3.37). Смисловим і 

геометричним центром є композиційний вузол, утворений головами Богородиці, 

Христа й одного з волхвів, який впав навколішки та цілує ручку Дитятка. Тут 

сконцентровані показові для сюжету емоційні характеристики поклоніння, 

благословення та величного умиротворення. У композиції чітко виявлена 

центральна вісь, на якій містяться фігури Богородиці з Ісусом на колінах і 

Йосипа за ними. Голови німбованих осіб увінчані вузькою аркою «уславлення», 
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в якій не має місця для інших персонажів. Ще одну арку утворюють фігури так 

званих «каріатид» — це постаті двох волхвів, які схилилися з дарами обабіч над  

Богородицею. У вершині цієї уявної арки розташована голова Йосипа. Водночас 

найважливіші персонажі сюжету щільним кільцем оточили Марію з немовлям, 

виштовхуючи на периферію композиції другорядні постаті слуг, верблюдів, вола 

та віслюка. 

Обличчя Діви Марії смиренне, одухотворене, нахилене до Ісуса. Частина 

її голови покрита білою накидкою, з-під якої виглядає волосся Богородиці, що 

раніше в українських іконах Різдва Христового не зустрічалося. Автор ікони 

впроваджує емоційну, а не канонічну символіку барв: мафорій Богородиці 

синього кольору з червоною підкладкою, а туніка — світло-вохриста. Лицарські 

обладунки волхвів, їхні корони, мечі, дари, німби святих світяться золотом. 

Людмила Міляєва стверджує, що «Ідея Фаворського світла в церкві продовжує 

бути основою. Для цього тканини малювали на позолоченій або срібній основі, з 

якої в окремих місцях усувалася рідка фарба, що створювало ефект 

випромінювання світла»
.
 [30, с. 14]. Автор намагався відтворити внутрішнє 

світіння Христа і Богородиці. Фаворське світло — це Божественне світло, яке 

сяяло з обличчя і одягу Ісуса Христа під час Преображення Господнього на горі 

Фавор (Мт. 17, 2). Подія розгортається на тлі архітектурних мотивів, де чітко 

прочитуються знання автора лінійної та повітряної перспективи. Символіку 

драбини перебрали на себе муровані сходи, що ведуть у Царство Небесне через 

браму втілення Богородиці: «Радуйся, величного таїнства брамо» (Ікос 8). Позем 

вирішений як квітучий райський луг: «Радуйся, бо через Тебе рай наново зацвів 

розкішне» (Ікос 3). Автор не прикрашає тло ікони золотим рослинним 

орнаментом, а зображає блакитне небо у просторовому поглибленні, 

намагаючись реалістично передати сюжет події. Маляр моделює бганки одягу за 

допомогою світлотіньових співвідношень, якіі пластично підкреслюють форми 

людського тіла. Він добре володіє знаннями пластичної анатомії, про що 

свідчать пропорції фігур, а також довершені обличчя святих, вигладжені за 

допомогою лесувальної манери, наче порцелянові лики. Авторові вдалося 
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поєднати умовний ідеалізований образ поряд з глибокою психологічною 

характеристикою.
 
Ікона хвилює помпезністю, пишністю зображеної архітектури, 

багатством оздобленого одягу, складною і новаторською композицією. 

Пам’ятка монументального мистецтва «Поклоніння волхвів» пензля 

Станіслава Строїнського, виконана в костелі монастиря Кларисок (МП) в 60-х 

рр. XVІII ст. у Львові, на думку В. Овсійчука, наділена рисами класицизму [76, с. 

171]. У композиції прочитується вплив західноєвропейського малярства, 

зокрема, певні композиційні моменти спостерігаємо в пам’ятці «Поклоніння 

волхвів» венеційського художника Якопо Бассано (бл. 1560 р.). Богородиця 

тримає на руках оголеного Ісуса, один із волхвів навколішки цілує ногу 

Спасителеві, а біля ніг Богородиці він склав золото в скриньці, корону і меч. 

Плащі волхвів підтримують хлопчики-служники, а на задньому плані натовп 

воїнів у лицарських обладунках, верблюди. Сцена розгортається на тлі 

архітектурного мотиву, що нагадує стайню. Фресці притаманна стримана 

кольорова гама. Автор не застосовує чорного контуру, намагається передати всю 

реалістичність одягу персонажів, який моделює за допомогою світлотіньових 

співвідношень. Відчувається, що автор володіє законами лінійної і повітряної 

перспективи, малюючи задній план у просторовому поглибленні. Художник 

намагався передати кольори реального пейзажу з багатою рослинністю на 

передньому плані. В композиції прочитується динаміка, усі постаті зображені в 

складних рухах. Станіслав Строїнський відмовляється від німбів навколо голів 

святих, лише голова Ісуса Христа випромінює світло. У фресці переважає 

холодна кольорова гама, з’являється емоційна символіка барв (іл. 3.3.38). 

В українському малярстві була поширена оповідна іконографія сюжету 

Різдва Христового з історією дитинства Ісуса, яка була особливо показовою для 

Риботицького осередку іконопису, проте зрідка зустрічалася в інших реґіонах 

України. Як приклад можна назвати ікону «Різдво Христове з історією 

дитинства» першої половини XVIII ст. з південного реґіону України (МОХМ) 

(іл. 3.3.37). Віра Свєнціцька стверджує, що такий спосіб оповідного 

центрального сюжету з епізодами на одній площині був поширений у 



150 

 

 

російському мистецтві у другій половині XVI ст., збереглися пам’ятки на різні 

теми з життя Христа та святих, призначених для домашнього вжитку, так званих 

«моленних» ікон. Як зазначає дослідниця, «в українському мистецтві, навпаки, з 

подібним явищем, але вже в монументальному плані, зустрічаємося значно 

пізніше і то виключно на одну тему, що дає підставу припускати використання 

за основу якогось давнього візантійського взірця типу синайської ікони ІХ ст.» 

[113, с. 70—72]. Хоча для ікон характерне реалістичне трактування, проте вони 

близькі до середньовічного малярства. 

Прикладом такої іконографії є пам’ятки риботицької школи, що 

зберігаються в Національному музеї у Львові, зокрема ікони «Різдво Христове» 

із сіл Торки (тепер Польща, біля Перемишля), Березка (тепер Польща, біля 

Перемишля), Коросне (тепер Польща), датовані кінцем XVII ст. Як стверджує В. 

Откович, відомі ще дві подібні ікони. Одна з них походить із с. Новосілки-

Гостинні (Самбірський р-н Львівської обл.) (ЛНГМ), а друга — невідомого 

походження, зберігається у MNK [86, с. 14].
 
 Іконографія базована на канонічних 

Євангеліях від Матвія та Луки, апокрифах і оповідях про дитинство Ісуса. 

Сюжети закомпоновано в три яруси на тлі стилізованого краєвиду, пагорби 

якого умовно відмежовують кожен сюжет (іл. 3.3.39—40). 

Угорі в центрі, у сегменті відкритого неба, оточеного хмарами, зображені 

три півфігури ангелів зі стрічкою в руках. Найважливішим персонажем 

середньої смуги на встеленому оксамитом ложі сидить Богородиця. Вона 

звернена ліворуч до немовляти, що лежить у яслах, які світлим силуетом 

виділяються на тлі темної печери. Над яслами схилилися голови вола й віслюка. 

Зліва до дитини підходять три волхви з дарами. А вище над ними, серед гірських 

вершин у значно меншому масштабі їдуть верхи ті самі волхви, орієнтуючись за 

зорею. Праворуч від Богородиці на тлі темної печери повитуха купає немовля. А 

на окремих іконах (Торки, Коросно) над сценою купання зображено пастуха з 

палицею. На інших іконах сцени поклоніння пастухів нема. Вище бачимо ангела, 

який приносить благу вість трьом волхвам, що поснули серед гір. Нижче 

праворуч представлено сюжет «Втеча святої Родини в Єгипет». В окремих 
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іконах (Березки, Новосілки-Гостинні) за Марією та Йосипом іде юний Яків — 

син Йосипа. В Протоєвангелії від Якова згадується, що, коли Діва Марія з Ісусом 

втікала в Єгипет, то і Яків з ними утік [48, с. 176; 49, с. 314]. 

Ліворуч у нижній смузі композиції ікони зображено царя Ірода, який 

сидить на троні на тлі архітектурних куліс. Він звертається виразним жестом до 

воїнів у лицарському обладунку. В окремих воїнів на списах настромлені 

немовлята. Під їхніми ногами лежать замордовані діти, поруч клячать жінки, 

оплакуючи їх. Праворуч у нижній смузі у темній печері сховалася св. Єлизавета, 

притискаючи до грудей маленького Йоана Хрестителя. Перед входом у печеру 

завмер воїн з піднятим мечем. В апокрифічних текстах є розповідь про те, що 

Єлизавета з сином на руках втекла від Ірода в гори і що скеля розступилася і 

сховала їх від воїнів. У печері забило джерело й виросла фінікова пальма, яка 

нахилялася щоразу, коли Єлизавета бажала їсти.  

Майстри послідовно дотримувалися середньовічних традицій 

ікономалярства, застосувавши композицію нашарування, сукцесивний метод 

зображення, площинність і лінеарність художньої мови, різномасштабність 

тощо. Маляр чітко застосовували візантійську символіку барв — багряний колір 

одягу Богородиці, глибина чорної печери, білі пелени Христа. «Пензель 

народного майстра веде безперервну розповідь, відображаючи події в живих 

сценах, у яких поєдналися радість і горе, йде боротьба добра і зла, життя і 

смерті, творячи багатопланову картину» [86, с. 15].  

Зображаючи сюжет Різдва Христового, українські митці другої поливини 

XVII — початку XVIII ст. переважно обирали іконографічний варіант 

«Поклоніння пастухів». Проаналізовані в дисертації ікони Поклоніння пастухів 

близькі за композиційним вирішенням. При написанні ікон автори наслідували 

іконографію західного типу: на тлі дерев’яної стайні або печери сидить 

Богородиця, поряд — ясла, у яких лежить сповите Немовля, над яслами 

зображені голови тварин, неподалік стоїть Йосип, праворуч підходять двоє або 

троє пастухів, які поклоняються Дитяті. Подія відбувається на тлі природного 

краєвиду з архітектурними кулісами. Увінчують композицію фігури ангелів — 
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виглядаючи з-поміж хмар, вони тримають стрічку з написом «Слава в вишніх 

Богу, і на землі мир в людях благовоління». 

Незважаючи на доволі стійку іконографічну схему ікони вирізняються 

деталями. Зазвичай місце народження Ісуса представлене дерев’яною стаєнкою 

із солом’яним дашком. Проте в окремих пам’ятках дашок приховує муровані 

стіни (іл. 3.3.10, 3.3.14), а в інших — глибину чорної печери (іл. 3.3.11, 3.3.15—

16). 

Як правило задній план вирішений як лаконічний пейзаж, що відтворює 

пустельні зелені пагорби. На схилах розташовують архітектурні куліси — 

середньовічну твердиню, ренесансне місто, кошару з вівцями. Часто на тлі 

гірського краєвиду відтворювали сцену благовіщення пастухам, зображали 

пастухів з отарами або трьох волхвів верхи на конях. В іконі риботицького 

осередку відтворено трагічний сюжет побиття немовлят (іл. 3.3.13). 

Практично всі ікони цього періоду мають абстрактне золоте тло. Проте в 

іконі народного майстра з Перев’ятич (МІГ НЦНК) під впливом 

західноєвропейської іконографії зелений луг на лінії горизонту переходить у 

ранкову блакить неба з легкими білими хмарками. Народний маляр у празничній 

іконі з іконостаса церкви с. Усичі на Волині на задньому плані відтворив 

бездонну глибінь нічного небосхилу (іл. 3.3.27). У верхньому ярусі практично 

всіх ікон представлено сегмент відкритого неба, який оточують купчасті хмари. 

Він втілює присутність божественного за допомогою позолоти або зображенням 

одного, трьох чи п’яти ангелів на золотому тлі. На іконі, яка походить із с. 

Менчичі (Іваничівський р-н Волинської обл.) та датована XVIII cт., у сегменті 

неба поміж ангелами зображено постать Бога Саваофа як містичне таїнство 

присутності двох осіб Пресвятої Трійці — Бога-Отця і Сина. 

Особливим різноманіттям виділяється трактування ключової групи — 

Богородиці, Йосипа та Ісуса. Зазвичай Марія та Йосип стоять праворуч від ясел з 

Немовлям, а два або три пастухи підходять зліва. В окремих іконах постать 

пастуха потрактовано як іконографію «доброго пастиря» — юнак у короткій 

вільній сорочці на зразок туніки несе на плечах ягнятко (іл. 3.3.7—8).  
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На низці ікон Марія та Йосип обабіч схилилися над яслами з Ісусом. На 

іконі із Золочівщини з колекції «Студіон» Йосип, широко розвівши руки, 

представляє Богородиці пастухів. Відомі ікони, де поряд з Богородицею стоїть 

старша жінка, яку, на нашу думку, слід атрибутувати як св. Анну, матір Марії. 

Таким чином центральна група втілює іконографію Анна втрьох зі св. Йосипом 

(іл. 3.3.3—5). Збереглися ікони, в яких центральна сюжетна група доповнена 

зображеннями ангелів, які спустилися з небес. Наприклад, на іконі «Різдво 

Христове» з клеймами з колекції MNZP у середнику зображено ангелів, які 

разом з пастухами вітають народження Спасителя (іл. 3.3.6). Схожу тему 

розвиває ікона з Волині з колекції РОКМ, де обабіч від Святої Родини поряд з 

пастухами клячать ангели. На іконі з Київщини (НХМУ) поміж Богородиці та 

Йосипа ангел схилився над яслами, склавши молитовно руки. На іконі Різдво 

Христове з поклонінням пастухів, яку виконав іконописець Лаврської школи в 

Києві, сама сцена поклоніння пастухів відходить на задній план, вона практично 

непомітна. Натомість автор акцентує на ангельській присутності: ангели, 

розправивши великі крила, у шанобливих позах схилилися над Немовлям (іл. 

3.2.28). 

Тогочасні художники повністю відмовилися від характерного для 

Середньовіччя трактування ясел як кам’яного саркофага, а пелен немовляти — 

як савану. Зазвичай Дитятко лежить у дерев’яних або плетених з лози яслах, а 

його пелени потрактовані у вигляді осяйної мандорли. Відомі ікони, на яких під 

впливом іконографії Поклоніння волхвів оголене немовля лежить на пеленах у 

яслах або його тримає на руках Богородиця. 

У сценах Поклоніння волхвів у правій частині композиції зображено 

Богородицю, яка сидить на престолі, тримаючи на колінах Ісуса. Він приймає 

дари від старшого волхва, який припав на коліно та поклав корону біля ніг Марії. 

На окремих іконах волхв цілує ніжку Дитятка (іл. 3.3.34, 3.3.38), а Христос його 

благословляє (іл. 3.3.35—36). За старшим підходять іще двоє волхвів — один 

чоловік зрілих літ, інший — юнак (на окремих іконах — чорношкірий). 

Збереглися ікони, на яких волхвів супроводжують хлопчаки-слуги, які несуть за 
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господарями шлейфи плащів або тримають поводи верблюдів (іл. 3.3.32, 3.3.37—

38). 

Подія відбувається перед дерев’яною стаєнкою із солом’яним дашком, 

удалині видніється горбистий пейзаж, на якому можуть бути представлені ті самі 

волхви верхи на конях, благовіщення пастухам, кошари, архітектурні куліси 

тощо. Зазвичай задній план вирішений у вигляді золотого тла із сегментом неба, 

де розташовані півфігури трьох ангелів із стрічкою в руках. Відомі ікони, що є 

ближчими до євангельських текстів, і сцена відбувається в інтер’єрі з 

шахівницею мармурової підлоги на тлі фасаду цієї будівлі (іл. 3.3.30). На іконі із 

с. Угерці (MHS) інтер’єр мурованих палат вкритий солом’яною покрівлею (іл. 

3.3.34). 

Найближчими до середньовічного художнього методу є ікони «Різдво 

Христове з історією дитинства», на яких в одній картинній площині об’єднано 

сюжети народження Ісуса, поклоніння волхвів, купіль Немовляти, втеча в 

Єгипет, побиття немовлят тощо. 

Для більшості ікон характерний вертикальний формат композиції, що 

відповідає мажорному змісту. Іконописці зображали реалістичний 

прикарпатський пейзаж з урахуванням плановості, а поруч — золочене тло, яке 

іноді прикрашали тисненим орнаментом. Композиція ікон зазвичай асиметрична, 

проте зрівноважена за масами й тонально. Для проаналізованих ікон характерне 

об’ємне трактування одягу персонажів, архітектури, пейзажу за допомогою 

застосування світла й тіні. Проте народні майстри традиційно зверталися до 

лінійно-площинного трактування сюжету. У більшості ікон присутня 

середньовічна символіка барв (багряний мафорій Богородиці, промодельований 

червоними бганками, синя туніка, білі пелени Ісуса, глибина чорної печери), що 

поєднується з природними кольорами реального краєвиду. Практично в усіх 

іконах образи святих наділені глибоким психологізмом: лик Богородиці 

сповнений смутком матері, якій відомо про смерть і страждання Сина, Йосип 

перебуває у глибоких сумнівах, на його обличчі прочитується стурбованість і 

глибока задума, натомість у пастухів радісний та благоговійний вираз обличчя. 
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В іконах відчувається відмова від традиційної площинності зображення, 

впровадження відчуття простору, повітряної перспективи. Проте просторове 

середовище наповнюється предметами за принципом ієрархічних зв’язків, зі 

строго визначеною системою композиційних і масштабних співвідношень. Вибір 

певних об’єктів визначає семантика предмета, а його символічність зумовлює 

умовність середовища. Зокрема, групи ангелів зазвичай виглядають з-за хмар з 

умовного сегмента неба, темрява печери не тільки підкреслює сліпучу білизну 

пелен Немовляти, цей контраст символізує Христову перемогу над смертю. 

Водночас відчутні впливи українського середньовічного іконопису. Як і в 

середньовічній іконі, групи персонажів діють як одне ціле. Зокрема, незважаючи 

на відмінності в колориті шат ангелів, персоніфікації міміки облич і жестів, їхні 

фігури сприймаються цільним, компактним образом ангельської присутності. 

Схожу цільну групу втілюють також пастухи, що прийшли вклонитися 

Спасителеві. Хоча в окремих іконах художні стилістичні зміни зумовили більш 

індивідуалізоване трактування облич, одягу, поз і жестів. Таким чином, 

вирішення сюжету вимагає трактування однотипних персонажів як 

композиційної єдності, своєрідного узагальненого знаку Божественної 

присутності або поклоніння. 

Важливим є також вибір точки зору глядача. Хоча в композиціях є їх 

переважно кілька, завжди чітко визначене місце глядача відносно центральних 

осіб події — Богородиці та Ісуса Христа. Умовний глядач традиційно перебуває 

навпроти Марії, обличчям звернений до неї, а на немовля у яслах-кошику 

дивиться згори. Навіть в іконах, де послідовно проведено характерну для бароко 

повітряну перспективу, в зображенні ясел використано традиційну для 

Середньовіччя зворотну перспективу. 

Від 30-х рр. ХVIII ст. з’являється низка пам’яток на тему Поклоніння 

пастухів і Поклоніння волхвів, у яких автори практично повністю відмовляються 

від традиційної для українського іконопису іконографії цього сюжету. Під 

впливом барокової, а пізніше класицистичної стилістики, ці майстри, які, 

очевидно, отримали європейський вишкіл, прагнули відтворити ідеалізований 
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святий образ на основі реальності. Вони зверталися до класичних зразків 

композиційної побудови, логічно впорядковуючи фігури та стафаж на основі 

простих геометричних фігур кола та трикутника, впроваджуючи традиційний 

для європейського живопису композиційний принцип «каріатид» і «арки 

уславлення». Українські малярі, хоча й наслідували досвід західноєвропейських 

колег, проте намагалися втілити в малярстві власну індивідуальність, найти 

унікальне композиційне вирішення. 

Художники прагнули передати в іконі нічний час доби й емоційний стан 

природи, застосовуючи контрастні світлові ефекти. У побудові пейзажу й 

архітектури вміло застосовані закони повітряної та лінійної перспективи. 

Майстри відмовилися від чорного контуру, моделювали предметний світ за 

допомогою світла й тіні, добиваючись об’ємності форми. Вони засвідчують 

знання пластичної анатомії у відтворенні пропорцій людської фігури, обличчя і 

кистей рук. Ці автори відмовляються від канонічної для східнохристиянського 

мистецтва ієрархії барв і звертаються до емоційної символіки кольору. 

Висновки до розділу 3 

1. За доби пізнього Середньовіччя українські землі опинилися на 

перехресті багатьох мистецьких явищ. В іконописі того часу помітний дуалізм 

пошуків і консерватизму. Незначні зміни можна пояснити послабленням 

візантійських впливів. Натомість в умовах підпорядкування українських 

територій сусідніми державами велися пошуки інших джерел мистецького 

впливу — романського та готичного стилів, італійського проторенесансу. Таким 

чином розпочалося формування великої художньої традиції, яка поступово 

розвивалася у контактах із Західним світом. Однак основою, яка зуміла 

організувати різноманітні впливи, залишався східнохристиянський канон. 

На розвиток українського середньовічного малярства великий вплив мали 

мистецькі традиції Київської Русі, що підтверджується іконографічними та 

канонічними особливостями українського іконопису. Протягом ХV — першої 

половини ХVI ст. у малярстві були поширені два типи іконографії Божого 

Народження. Перший — священно-історичний тип «Різдва Христового», в якому 
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використовувалася канонічна схема, сформована в X — XІ ст. у візантійському 

мистецтві. Характерне скорочення іконографії (відмова від сцен «Омивання», 

«Сумнівів», «Поклоніння пастухів» або «Поклоніння волхвів) та іконографічні 

варіанти з Богородицею, що сидить. Відомий іконографічний варіант з 

розширеним трактуванням сцени «Сумнівів», доповненої композицією «Сон 

Йосипа» (фреска «Різдво Христове» у каплиці Святого Хреста на Вавелі).  

Другий іконографічний тип — «Поклоніння волхвів», який з’являється в 

українському мистецтві в XIV ст. На основі порівняльного аналізу 

іконографічних особливостей пізньосередньовічних пам’яток, зображення 

волхвів у сцені Різдва має два типи. Група волхвів першого варіанту втілює 

сцену «Поклоніння», друга – показує волхвів, які дивляться на зірку або 

мандрують «за зіркою» та утворюють сцену «Подорожі». 

2. Модель об’єднання середньовічних і ренесансних елементів у іконах 

«Різдва Христового» синтезувала в собі не взаємовиключні риси обох систем, а, 

навпаки, близькі. При цьому відбувався процес ретельного відбору художніх 

елементів, відкидання випадкового та того, що себе вичерпало. Узгодження 

середньовічної іконографії та ренесансних деталей настільки органічне, що 

важко припустити випадковість чи імпульсивність такого поєднання. Йдеться 

про послідовне здійснення продуманої художньої програми. Це був компроміс 

найцікавіших, історично перспективних рис розвитку, які були додатково 

збагачені змістовими варіантами й формами народного мистецтва. Характерна 

для ікон «Різдва Христового» цього періоду симетричність і зрівноваженість у 

побудові композиції, а також площинне трактування простору. 

Упродовж першої половини ХVІІ ст. іконопис здійснив остаточний 

перехід до нового етапу, народженого добою Ренесансу. Іконописці почали 

застосовувати третій вимір — глибину як передачу простору та об’єму. Вже на 

початку ХVІІ ст. з’являються зразки самостійного зображення епізоду 

«Поклоніння пастухів», який виокремлюється з традиційної композиції «Різдва 

Христового» в якості ікони для празничного ряду іконостаса. На іконографію 

ікони «Поклоніння пастухів» великий вплив мала нідерландська мініатюра, і 
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саме така іконографічна схема західного типу стає основою для написання ікон 

«Різдва Христового» ХVІІ ст. Ренесансні риси, хоча й виступають як домінанта, 

але поєднуються з попередніми досягненнями середньовічного іконопису. 

Відомі спрощені іконографічні варіанти «Поклоніння пастухів», в яких 

відмовляються від сцени «Благовіщення». Розширений варіант доповнений 

сюжетом «Від’їзду» волхвів, які залишили дари перед яслами (ікона з Нової 

Скваряви). Ікони відрізняються трактуванням місця народження Ісуса та 

архітектурних куліс. 

3. Від другої половини XVII ст. під впливом стилістики бароко 

іконописців дедалі частіше приваблює реалістична форма конкретизованих 

речей з місцевого побуту, природного та архітектурного краєвиду, що чимраз 

рідше нагадують традиційні для середньовічного іконопису стилізовані, умовно 

трактовані предмети-символи. Розвивається тенденція зображення персонажів, 

стафажу не ізольовано, а у взаємодії між собою. Осучасненим прочитанням 

євангельського сюжету Різдва Христового виділяються перш за все ікони І. 

Рутковича та кола Й. Кондзелевича. Характерною особливістю трактування 

сюжету «Різдва Христового» в українському іконописі другої половини XVII — 

початку XVIII ст. була поступова зміна стилю з тривалим і глибоким 

проникненням елементів традиції у новий стиль. Перевірене практикою, 

вкорінене в естетичні вподобання народу, залишалося в іконі надовго. 

Від 30-х рр. XVIII ст. художнє звучання ікон «Різдва Христового» 

наповнюється бурхливим рухом, світлотіньовими контрастами, патетикою 

зрілого бароко. Декларується прагнення здивувати та вразити глядача 

запаморочливими спіритуалістичними ефектами. Разом з посиленням 

експресивної тональності в іконі з’являються нові типи образності, зумовлені 

суспільним розвитком і розширенням мистецьких зв’язків України з іншими 

країнами. Центральна проблема в художньому вирішенні сцени Різдва 

Христового» — це втілення реалістичного образу в рамках традиційної 

сюжетики. Таким чином митці (Я. Глинський, Л. Долинський, Т. Спалинський, 

С. Строїнський та ін.), скориставшись об’ємним академічним рисунком і 
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законами повітряної перспективи, реалізували нагромаджений попередніми 

українськими іконописцями досвід спонтанного переростання релігійного у 

світське. 

Зображаючи сюжет Різдва Христового в іконостасі, українські майстри 

другої половини XVII — XVIII ст. надавали перевагу іконографічним типам 

«Поклоніння пастухів» або «Поклоніння волхвів». Це дозволяло зосередити 

увагу на одній ключовій події, обмежити кількість дійових осіб, зробити більш 

виразною та лаконічною композицію, що важливо для ікон невеликого розміру, 

які глядач споглядає зі значної відстані. 

На основі порівняльного аналізу вдалося виявити розширені 

іконографічні варіанти «Поклоніння пастухів», доповнені сценами «Подорожі 

волхвів» або «Побиття немовлят». Унікальними є композиції з об’єднанням 

сакральних персонажів в іконографічні групи «Святе сімейство з Анною», «Анна 

втрьох». Іконографічні варіанти «Поклоніння волхвів» збагачують сюжетами 

«Подорожі» та «Благовіщення пастухам», центральну групу вирішують як 

«Святе сімейство». 

До XVI – XVII ст. в українському іконописі формується священно-

історичний тип «Різдва Христового з історією дитинства». Варто підкреслити, 

що додаткові сюжети зустрічалися в іконографії Різдва раніше. Розширення 

іконографії пов’язане з появою нових форм у церковному середовищі. 

Розглядаючи історичну динаміку, можна виділити кілька варіантів художнього 

втілення і розташування сцен. Проте при всій «свободі» зображення 

(враховуючи тенденції до стилізації та самобутності художньої школи), окремі 

сцени були визначальними, а їхнє розташування мало важливе значення в 

трактуванні образу. Загальне вирішення отримує чітку архітектоніку, з 

продуманою послідовністю викладу подій від нижнього до верхнього регістру. 

Побудова композиції спрямовує моральне сприйняття вгору від сил зла до дії 

блага, від нижнього світу до Верхнього, вказуючи на гармонійний лад цілого. 

Важливу композиційну роль в завершеній цілісності відіграє сцена з Немовлям в 

яслах, яку доповнюють сюжети «Втеча в Єгипет», «Поклоніння», «Явління 
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ангела волхвам», «Побиття немовлят» тощо. Моделюючи християнську картину 

світу, додаткові сцени євангельської історії контекст символічно-догматичного 

образу, що пояснює постулати віри та визначальну проблематику Боговтілення, 

доповнюють контекст моральних цінностей. 

4. Можна виокремити так звані «акафистні» ікони «Різдва Христового». 

Серед них виділяються пам’ятки, що складаються з середника з зображенням 

«Різдва Христового», оточеного клеймами – історичними сюжетами з життя 

Богородиці («Різдво Христове зі сценами життя Марії» з Трушевич та «Різдво 

Христове з клеймами»). З текстом акафисту Пресвятої Богородиці пов’язані 

фрески нартексу церкви св. Онуфрія в Лаврові та ікона «Поклоніння волхвів» з 

Бусовиськ. Текст Акафисту спричинив сюжетне ускладнення іконографічного 

типу «Різдво Христове з історією дитинства». 

У низці ікон різдвяний сюжет доповнений різними атрибутами горного 

світу з зображенням Небесного Граду, ангелів та інших безтілесних сил, що 

можна трактувати як ілюстрацію епітету «Владичиця Раю». Також в іконах 

написаних на акафистну тему, можна побачити алегорії архітектури, природи та 

її стихій і явищ. Іконографічні схеми тут побудовані не на засадах 

богословського тексту, а за принципом ілюстрування того чи іншого епітету, 

яким Богородицю величають в Акафисті. Від другої половини XVI ст. 

іконописці особливо активно опрацьовують теми з дидактичними алегоричними 

зображеннями, ікона стає більш оповідною, складною, почасти перевантаженою 

символами. 

Унікальним зразком догматичної різдвяної ікони, на нашу думку, є 

«Поклоніння волхвів з Цевкова», що ілюструє 13 кондак «О, Всехвальна Мати». 

На нашу думку акафистна іконографія стає універсальним візуальним 

втіленням маріологічного аспекту церкви, втіливши в іконографічних образах 

«Різдва Христового» усі можливі символічні смисли і значення, що стосуються 

Богородиці. Важливим є те, що при такому підході іконописцям вдалося досягти 

багатогранності образу Богородиці, яка поєднала в небесне та земне, ідеї любові, 

милосердя, заступництва та покровительства. 
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РОЗДІЛ 4 

ЧАС, ПРОСТІР, ОБРАЗ В УКРАЇНСЬКИХ ІКОНАХ  "РІЗДВА 

ХРИСТОВОГО" XV — XVIII ст. 

4.1. Образна семантика предметного світу та природних явищ 

Іконографічний сюжет Різдва Христового багатий своїм символічним 

змістом, сакрально-філософським підтекстом. «Символічний спосіб є єдиним 

універсальним художнім засобом відтворення глобального, вічного, 

трансцендентного: Бог через мистецтво спілкується з людьми» [80, с. 49]. В іконі 

ми стикаємося не з простим метафоричним мисленням, а мисленням 

символічним. У формальній будові ікони втілені основні догматичні істини 

християнства.  

Ікона «Різдво Христове» являє собою цей величний план спасіння, який 

виражає незбагненну любов Бога до людини, возз’єднання небесної і земної 

дійсності. Чисто людський, а значною мірою і соціальний інтерес в’яжеться тут 

найтісніше з інтересом догматично-обрядовим. «Народження того, що мав 

статися вчителем і просвітителем світу, потіхою «всѣх труждающихся и 

обремененных», народження його серед найбідніших обставин, в стайні між 

худобиною, все те від перших віків християнства чинило сей празник правдивим 

празником бідних, убогих духом та повних того «благоволенія», тої щирості до 

людей, котра й є найбільшою славою божою на землі, найвищим і єдиним 

ідеалізмом в житті людському» [149, с. 8]. Ця подія, яку церква постановила 

святкувати після зимового сонцестояння, на початку нового зростання 

тривалості дня, знаменувала для людей народження нової весни, відродження 

духовних сил. Сюжет Різдва Христового став улюбленою темою для митців, 

християнських поетів, канвою для незчисленної кількості легенд, які розвивали 

просту в своїй простоті євангельську оповідь. 

Біблія має надзвичайно цінні відомості про події давньої історії. Тексти 

Біблії були орієнтовані на тогочасних людей, тексти неодноразово 

спотворювалися або неточно передавалися у перекладах. Щодо Вифлеємської 

зірки у релігійних текстах є різні тлумачення («схід», «зорі», «комета» тощо).  
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Феномен Вифлеємської зірки є важливим з багатьох точок зору: 

астрономічної, історичної, релігійної, художньої. Тут нас буде цікавити художнє 

втілення релігійних уявлень про Вифлеємську або Месійну зірку, поява якої 

пов’язана з народженням Ісуса Христа.  

Як уже згадувалося, з трьох синоптичних Євангелій тільки два — від 

Матвія та Луки — розповідають про народження Ісуса Христа та про 

Вифлеємську зірку. Ніхто з євангелістів не був свідком цієї події. Матвій був 

серед перших дванадцяти апостолів, а Лука був помічником апостола Павла і 

діяв уже після смерті Христа. Апостол Матвій був митарем, Євангеліє написав 

на юдейській або сирійсько-халдейській мові, цей текст пізніше переклали на 

грецьку розмовну мову, значно спотворивши зміст. Завданням Матвія було 

переконати юдеїв, що Ісус є Месія, і що в ньому здійснилися всі старозавітні 

пророцтва. Лука був лікарем і більш освіченим, греком за походженням. 

Євангелії написав грецькою мовою з ціллю показати божественність Ісуса 

Христа. 

При розгляді проблеми Вифлеємської зірки необхідно враховувати 

астрологічне тлумачення небесних явищ, характерне для того часу. Зіставлення 

значних подій та помітних небесних явищ привело вавилонських учених до 

переконання, що з’єднання планет (тобто таке їхнє зближення на небі, при якому 

обидві планети виглядають як одна яскрава зірка), особливо Сатурна (хранителя 

Ізраїлю) та Юпітера (вважався царською зіркою), означало наближення значних 

природних або політичних подій. Провісником початку-завершення війни чи 

царювання також вважали появу комети. Волхви могли передбачити зміну 

політичної влади в Ізраїлі, оскільки під час вавилонського полону в тогочасному 

Вавилоні була велика і впливова юдейська община. Без сумніву, вавилоняни 

знали про юдейські пророцтва й очікування Месії. Окрім того, є доведеним 

фактом, що месіанські очікування Ізраїлю була відомі у східних провінціях 

Римської імперії та в самому Римі. Хоча юдейські священики жорстко 

заперечували все, що стосувалося культу світил, однак при уважному 

прочитуванні Старого Звіту все ж можна виявити його сліди. Обов’язком трьох 
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мудреців-царів-волхвів-магів на Сході було спостереження за світилами та 

пов’язування небесних явищ і земних подій. Це особлива професійна каста 

жерців зороастризму. 

Волхви рушили в путь. «І раптом зірка, схід якої вони бачили, стала 

рухатися перед ними, поки не зупинилася над тим місцем, де була дитина» (Мт. 

2.2). Дуже важливо, що автор вказує на рух зірки по небу. У такому випадку це 

могла бути тільки комета, причому доволі яскрава, щоби затьмарити сяйво 

інших зірок. У Протоєвангелії від Якова зазначається, що волхви сказали: «Ми 

бачили як неймовірно велика зірка сіяла серед цих зірок і затьмарювала їх». 

Важливий той факт, що зірка зупинилася над місцем, де було немовля. Термін 

«зупинилася над» часто використовували в давній літературі, характеризуючи 

комету з вертикальним хвостом. Так, зокрема, описували комету Галлея, яка 

з’явилася 12 р. до н.е.  

Сучасні вчені ідентифікують Вифлеємську зірку як комету 5 р. до н.е., яка 

з’явилася в сузір’ї Козерога. Її можна було бачити понад 70 днів, вона довго була 

найяскравішою на ранковому небосхилі. 70 днів узгоджується з часом мандрівки 

трьох волхвів. Вимальовується такий хід подій: волхви вперше побачили комету 

на сході ранкового неба. Вони рушили в Єрусалим, час подорожі тривав до двох 

місяців. Вони бачили зірку з півдня, коли йшли з Єрусалима у Вифлеєм. Комета 

рухалася на захід, а на 70 день стала невидимою. 

Чому ж ця комета змусила волхвів рушити в далеку подорож? 

Виявляється, що відбулася комбінація трьох астрономічних явищ: потрійне 

поєднання Сатурна та Юпітера 7 р. до н.е., поєднання трьох планет 6 р. до н.е. і 

поява комети 5 р. до н.е. Це було виразним знаком для волхвів, що в Ізраїлі має 

народитися цар. Цього було достатньо, щоби волхви з Халдеї, Персії та Аравії 

могли домовитися про спільну подорож. 

Астрономічні явища підтверджують євангельські тексти. Христос 

народився незадовго до приходу волхвів. Волхви розповіли про ці знамення 

Іроду, який міг зробити висновок, що новонароджений Месія не старший від 

двох років. Згідно з наказом про побиття у Вифлеємі та його околицях всіх 



164 

 

 

хлопчиків у віці до двох років, Ісус був не старшим цього віку, а його зоря 

(поєднання планет), про яку сповістили волхви, з’явилася за два роки до його 

народження.  

У християнських текстах запропоновані різні тлумачення зірки. Оріген 

(185—254) — грецький християнський теолог, засновник біблійної філології, 

трактував зірку як цілком матеріальне явище. Він одним з перших 

християнських екзегетів трактував явище зірки волхвів співвідносно з 

пророцтвом Валаама «Сходить зоря он від Якова, і підіймається берло з 

Ізраїля...» (Числ. 24.17). При цьому він вважав зірку кометою, що знаменує 

«народження Того, Хто повинен був провести оновлення в людському роді і 

донести своє вчення не тільки юдеям, а також грекам і численним варварським 

племенам» [38]. Йоан Дамаскин, посилаючись на думку Василія Великого, 

припускав, що Вифлеємська зірка не могла бути звичайною зіркою, а тільки 

кометою [38].  

Йоан Золотоустий у «Бесідах про Євангеліє від Матвія» наполягав на тому, 

що на народження Христа вказувала не звичайна зірка і навіть не комета, а якась 

невидима сила, яка прийняла вигляд зірки [40]. Як доказ патріарх наводив 

незвичайний рух зірки: не зі сходу на захід, як рухаються сонце, місяць і 

звичайні зірки, а з півночі на південь, від Персії до Палестини. Вона світила не 

тільки вночі, а й удень і перевершувала своїм блиском усі інші зірки, місяць і 

навіть сонце. Дивовижно, що вона світила або несподівано перестала світити під 

час перебування волхвів у Єрусалимі, зупинялася, де було потрібно як 

старозавітний хмарний стовп, або рухалася близько до землі. Зірка високо в 

небесах не могла точно вказати на місце, де лежав Ісус: вказати на ясла та 

зупинитися над головою дитини. Св. Йоан Золотоустий, проаналізувавши 

властивості зірки, схилявся до думки, що вона була розумною силою і її поява не 

була природним явищем [40]. На думку святителя, покликала волхвів не зірка, а 

сам бог. Той, що закликав їх іти та керував ними в дорозі, після того як поставив 

їх перед яслами, наставляв їх уже не через зорю, а через ангела, і таким чином 

вони потрохи піднімалися до вищого [40]. Загалом, незважаючи на різне 
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трактування походження зірки, святі отці сходилися в тому, що поява 

надзвичайної зірки підкреслювала важливість Різдва Христового для всього 

людського роду [38].
 
 

Залежно від того, до якого трактування походження Вифлеємської зірки 

схилялися у той чи інший період, вона отримувала відповідну іконографію. 

Зокрема, 1303 р. італійський живописець Джотто доволі реалістично нарисував 

комету над головою Ісуса на фресці капели дельї Скровеньї в Падуї. В 

українському іконописі зображення комети з’являється на межі XVII — XVIII 

ст. Як приклад можна назвати ікони з с. Усичі (МВІ), Гломча (MHS), Угерці 

(MHS), Родатичі (МХМУ) та Волині (КМОЗ) (іл. 3.3.27; 3.3.33—3.3.36). Ми уже 

згадували про вплив на український іконопис фольклору. Це яскраво втілилося, 

зокрема, у трактуванні комети на низці народних ікон, декоративна форма якої 

виразно запозичена з вертепної зірки, що її носили колядники (іл. 3.3.7—8). 

Для східнохристиянської іконографії більш показовим було відтворення 

Вифлеємської зірки у вигляді невеличкого блакитного сегменту, з якого 

виривається промінь, що вказує на новонародженого Спасителя як символ 

особливої прихильності небес і знак благословення до дії трьох волхвів. Таке 

зображення Вифлеємської зорі можна побачити у сцені «Різдва Христового» з 

Кодексу Гертруди ХІ ст. (іл. 3.1.1). Цю іконографію давньоруської мініатюри 

успадкували пізньосередньовічний український іконописець Майстер ікон із 

Ванівки (іл. 3.1.4) та ренесансні малярі XVI ст. (іл. 3.1.10—11). 

Зображення зірки має кілька значень. Перше — це відтворення 

Вифлеємської зірки, про яку згадує євангеліст Матвій, що привела волхвів до 

місця народження Ісуса Христа. Друге значення це — присутність Пресвятої 

Трійці у справі спасіння людства, й тоді від зірки спадають три промені, що 

символізують Триєдиного Бога [42, с. 115]. Тринітарна проблема була 

надзвичайно важливою у християнській філософії ще від середньовічного 

схоласта Северина Боеція (V ст.): «Справді, Отець і Син — не одне і те ж, і 

жоден з них не тотожний Святому Духу. І в той же час і Отець, і Син, і Святий 

Дух — один і той же Бог, той же справедливий, той же благий, той же великий; 
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один і той же у всьому, що може бути висловлено про Нього у відповідності 

Йому самому» [8, с. 160]. Саме народження Христа поклало початок 

ствердженню Символу Віри. Така суть зірки була близькою авторам мініатюр 

Київського псалтиря XIV ст., де із сегмента неба на землю спускаються три 

промені. Аналогічна іконографія зірки є на іконі з Трушевич середини XVI cт. 

(іл. 3.1.5). Найчастіше в пам’ятках XVI ст. можна побачити як від сегмента неба 

відходить один промінь, що завершується розеткою, заповненою зображенням 

променистої зорі, від якої промінь поділяється на частини (іл 3.1.6—9, 3.2.1, 

3.2.3—4). 

Дещо відрізняється опис події народження Месії в Євангелії від Луки: 

«після народження Ісуса, перед пастухами явився ангел Господній і сяйво слави 

Господньої освітило їх» (Лк. 2.9). «І раптом перед ангелами постало небесне 

воїнство, яке звеличувало Бога» (Лк. 2.13). Відтак в іконографії «Поклоніння 

пастухів» Божу волю втілюють ангели: один з них звертається з благою вістю до 

пастухів, а інші розважають Бога співом гімнів. У верхній партії ікони 

представлено півкруглий золотий сегмент неба, щільно оточений купчастими 

хмарами. Усередині сегмента на золотому тлі розташовані зображення ангелів 

(від одного до семи), які тримають у руках бандероль-стрічку зі словами гімну 

«Слава во вишніх Богу, і на землі мир, у людях благовоління!» (Лк. 2,14). Шати 

ангелів вирішені в чистих зеленому, білому, червоному кольорах, символах віри, 

надії, любові. Адже жертва Ісуса Христа принесла на землю основні 

християнські чесноти. 

Відтак, таке трактування відкритих небес доцільно називати «Славою». На 

нашу думку, таку іконографію півкола «слави» може пояснити текст «На літії 

стихири, глас 1»: «Небо і земля сьогодні з’єдналися, бо Христос народився; 

сьогодні Бог на землю прийшов, і людина піднялася до неба; сьогодні 

Невидимий за природою стає видимим плоттю, заради спасіння людей. Ради 

цього і ми, прославляючи Його, взиваємо: слава в вишніх Богу, і на землі мир, бо 

все це дарувало нам пришестя Твоє, Спасе наш, слава Тобі». Таке припущення 
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додатково підкріплює зображення під півкуполом неба стрічки-бандеролі з 

фрагментом цієї стихири.  

Слово «небо» має в Біблії три основні значення: перше — небеса, друге — 

невидима духовна сфера, третє — Боже Царство. Поняття «небеса» стосується 

земної атмосфери, в якій перебуває людина, де дмуть вітри, літають птахи, з 

хмар випадає дощ і де б’ють блискавки (Іс. 55, 10; Лк. 17, 24). Невидима духовна 

сфера існує за межами фізичного всесвіту, в ній перебуває Бог-Дух, Бог-Отець і 

створені ним духовні істоти (Йн. 4, 24; Мт. 24, 34). Під цим поняттям також 

мають на увазі «Ангельські сили». Боже Царство — це уряд, що прийде на зміну 

людському правлінню. Біблія говорить про це як про «нові небеса» (Іс. 65, 17; 

66, 22). Аналізуючи пам’ятки, не можна не помітити, що використання півкола 

неба у верхній частині допомагає завершити і об’єднати сюжетну побудову 

навколо центрального образу Богородиці. Водночас, «Слава» сповнена великими 

символами світла та духовності. 

Хмара — це символ незримого Бога, божественної присутності, божої 

благодаті. Згідно зі Старим Завітом, Бог Єгова, коли вів юдеїв через пустелю, 

йшов попереду «удень у хмарному стовпі, вказуючи шлях, а вночі у стовпі 

вогненному, щоб іти і вдень, і вночі» (Вихід 13.17, 15.21). У Преображенні 

Господньому, коли Ісус узяв з собою трьох апостолів і привів їх на гору Фавор, 

там він преобразився: його вбрання стало сліпучо-білим, а обличчя засяяло. 

Світла ясна хмара огорнула апостолів, а голос із тієї хмари промовив: «Це — мій 

улюблений Син, що я його вподобав: його слухайте» (Мт. 17, 5; Пт. 1, 17). 

Вознесіння — подія, що завершує земне життя Христа, також пов’язана із 

символом хмари: «Він вознісся перед їхніми очима і хмара взяла його з очей 

їхніх» (Діян. 1.9).  

Як бачимо, Різдво Христове — це свято чеснот, завдяки якому «небо 

відкрилося» (Лк. 3, 21) для людини. У момент великого дива народження 

улюбленого Сина Божого невидима небесна сфера в оточенні хмар постала 

перед смертними, передбачаючи безсмертну славу Христа та віщуючи його 

воскресіння. Слава не осяє Спасителя, допоки він не пройде випробовування 
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смертю. Відкрите небо і хмари зустрічаються в іконографії ключових подій у 

житті Ісуса Христа: Різдва, Богоявлення, Преображення та Вознесіння. 

Образ нових небес як Божого Царства втілений в іконах Різдва Христового 

у вигляді золотої площини тла, адже найвищим є той колір, який блищить. У 

«Першому посланні до Тимофія апостола Павла» небо осяяне яскравим світлом 

(1 Тимофія 6, 15—16). Таким сповненим сяйвом бачив небо пророк Єзекиїл (Єз. 

1, 26—28), і це небо викликає благоговіння (Єз. 43, 2). Небо є святим (Пс. 96, 6), 

чистим (Іс. 63, 15) або прекрасним (Об. 4, 4—3). Проте людина не може до кінця 

збагнути небо, адже воно як духовна сфера перебуває за межами нашого 

сприйняття. Відтак його відтворюють у абстрактній, позбавленій глибини 

позолоті. Зазвичай золоте тло збагачене рослинним ритованим орнаментом. 

Декоративний орнамент має флористичний характер, що збагачується 

зображенням традиційних мотивів аканта, пальметки, а також символами рідної 

природи (рути, дубового листя, квітів барвінку тощо), що є алегоричним виявом 

певного світобачення, притаманного українському народові [52, с. 83]. Образ 

рослини, який використовувався у філософських творах, мав значення алегорії 

природи, Божої сили, життя душі на шляху воскресіння через смерть тощо [52, с. 

85]. 

В уяві художників Вифлеємська зірка, яка з’явилася волхвам, настільки 

міцно була пов’язана з Різдвом Христовим, що вони її зображали в сценах 

«Поклоніння пастухів», тобто в сюжеті, де, згідно з Євангелієм від Луки, 

народження Спасителя провістили ангели. Водночас в іконах «Поклоніння 

волхвів» майстри зазвичай також не відмовлялися від зображення відкритого 

сегмента неба з ангелами (іл. 3.2.1—3). На низці ікон «Поклоніння пастухів» 

зірка-комета розташована на тлі відкритого сегмента неба з хмарами (іл. 3.2.28; 

3.2.15; 3.3.5). В іконах «Поклоніння пастухів» з ренесансних іконостасів 

П’ятницької та Успенської церкви у Львові, церков з Нової Скваряви та Рогатина 

(іл. 3.2.12—13; 3.2.16—17) і барокових іконостасів Івана Рутковича та Йова 

Кондзелевича (іл. 3.3.18; 3.3.20) у відкритому сегменті неба ангели співають 

гімни Богові та водночас осяйна комета зупинилася над самою головою Ісуса. 
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Під впливом західноєвропейської стилістики окремі автори відмовляються від 

абстрактної площини золотого тла та відтворюють природну блакить синього 

неба. Тут присутність духовної сфери Царства Небесного втілена в позолоті 

відкритого сегмента неба й осяйної та хмарної мандорли, у якій з’являється 

ангел перед пастухами (іл. 3.2.12; 3.2.16; 3.3.14). 

Слід зазначити, що є ікони, автори яких чітко дотримувалися не тільки 

сюжетної канви євангельських розповідей, а також логіки натурних 

спостережень, зрікаючись від зображення містичного та надприродного. Маємо 

на увазі ікони на сюжет Поклоніння волхвів із с. Бусовисько (НМЛ), Стара 

Скварява (ЛМІР) середини XVI ст. та ікону з Самбірщини (Приватна збірка) 

середини XVII ст., подія яких відбувається в інтер’єрі, а відтак автори 

відмовилися від зображення Вифлеємської зорі, традиційної для цього сюжету. 

Проте частіше майстри довільно поєднували окремі сцени, запозичені з різних 

сюжетів. Чи не найпоказовішою в цьому плані є ікона «Поклоніння волхвів» із с. 

Малнів (НМЛ). Над стаєнкою застигли з державами в руках два архангели, які 

ніби зійшли з деісусного чину. Третій ангел, розправивши крила, розповідає 

трьом волхвам звістку про народження Спасителя. Згідно з Євангелістом Лукою, 

поклоніння волхвів відбувалося у будинку, коли Ісусові було принаймні два 

місяці, а на іконі відбувається купіль новонародженого немовляти. Як бачимо, 

для художника не було важливим строго дотримуватися іконографічного канону, 

тим більше, що він (канон) у той час тільки формувався, ключовим автор уважав 

втілення однієї з найбільших християнських урочистостей справдження Бога в 

людині, здійснення Символу Віри. 

Від 30-х рр. XVIII ст. була створена низка ікон, на яких сцену «Поклоніння 

пастухів» увінчував купол небес, який становить верхню межу світобудови, 

втілює сферу Царства Небесного, де панує Саваоф як вмістилище Божественної 

Премудрості. Хмарний купол завершений динамічною формою і пронизаний 

яскравим світінням Вифлеємської зірки. Цим видимим горінням небо сходить на 

землю. Така ікона сприймається як своєрідна модель світу, що його Божественна 

воля спрямувала на шлях спасіння. 
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Євангельські тексти максимально лаконічні, коли мова йде про Різдво 

Христове. Переклад тексту від Луки зазначає, що «породила вона свого 

Первенця Сина, і Його сповила, і до ясел поклала Його, бо в заїзді місця не 

стало для них». У Євангелії від Матвія цілком однозначно зазначено, що волхви 

увійшли «в той будинок» (Мт. 2, 11). Печеру як місце народження Ісуса 

називають Євангеліє від Псевдо-Матвія та Протоєвангеліє Якова. У всіх без 

винятку українських середньовічних іконах у сцені Різдва Христового ясла з 

новонародженим Ісусом встановлені в чорній печері, яка виразно має природне 

походження — неправильної форми ущелина в скелі. 

Образ печери у християнстві має дуже неоднозначну символіку. 

Вважається, що, перебуваючи в печері, людина перебуває на небі: тут у землі 

перетинаються матеріальне з духовним. Словам молитви, які були висловлені в 

цьому місці, немає потреби підніматися до неба: вони вже там. Згадаймо, що в 

печері на острові Патмос отримав від бога одкровення Йоан Богослов. «...Бо 

Царство Боже всередині вас є» (Лк. 17, 21) — це Дух, який міститься всередині 

кожної людини. Як уже згадувалося, печера неправильної форми — це 

антиформа, глибина печери чорного кольору — це антиколір. Тут печера 

символізує язичницький гріховний світ, у якому засяяло Сонце правди, Світло 

світу, що розганяє темряву [63]. Обстановка різдва парадоксально нагадує життя 

Адама в Едемі до гріхопадіння. 

У християнській іконографії вифлеємський хлів зображають як скельний 

грот, аналогічний вигляд мають врата в царство мертвих у сцені «Зішестя до 

пекла», й усипальниця Ісуса Христа також представлена у вигляді висіченої в 

скелі гробниці-печери. Таким чином печера трактується як ще один символ 

жертовної спокути Спасителя: від народження (початку шляху спокути), до 

зішестя в пекло (неодмінна частина викуплення) і покладення у гріб (завершення 

місії покути).  

Печера, в якій народився Ісус, і печера, де його поховали, вказує на 

таїнство Боговтілення і на хресну жертву Спасителя. Печера є також символом 

материнського лона, що вказує на реальність людського єства Спасителя. 



171 

 

 

Як уже згадувалося, саму печеру традиційно зафарбовують чорним 

кольором. Часто над входом зображають зірку, протиставляючи морок і світло.  

Від середини XVI ст. трактування печери в українському мистецтві зазнає 

змін — це грот, який спеціально облаштували під хлів для укриття худоби від 

негоди. Правильної геометричної форми отвір входу обрамлений кам’яним 

муруванням (іл. 3.2.2—3; 3.2.8; 3.2.16). Є ікони, на яких трапеційний вхід у 

печеру шальований дерев’яними одвірками, на зразок форми домовини (іл. 3.2.1; 

3.2.4). У першій половині XVII ст. з’являються зображення печери з входом, 

вкритим дерев’яним дашком (іконостас П’ятницької, Успенської церкви у 

Львові) (іл. 3.2.12—13). 

У другій половині XVII ст. у сценах «Поклоніння пастухів» на перший 

план вийшло трактування печери як лона Богородиці, що може бути буквальною 

ілюстрацією слів Тропаря передсвяття Різдва: «Готуйся, Вифлеєме, розкрийся 

всім, Едеме, красуйся, Євфрате, бо дерево життя в вертепі розквітнуло від Діви. 

Її лоно раєм мисленним явилось, в якому — божественний сад» [42, с. 119]. Одна 

з перших українських ікон, де сцена Різдва відбувається в гроті з райським садом 

на задньому плані, міститься в празничному ряді іконостаса П’ятницької церкви 

у Львові, який виконали під керівництвом шанованого в той час іконописця 

Федора Сеньковича. Образ вертепу з божественним садом, у якому розквітало 

дерево життя, він доповнює символічним зображенням могутнього мурованого 

стовпа. Оскільки в Акафисті Пресвятої Богородиці до неї звертаються словами: 

«Радуйся, Стовпе непохитний Церкви Христової» (іл. 3.2.12). Не менш виразно 

тему саду всередині грота розвиває автор іконостаса церкви св. Духа в Рогатині 

(іл. 3.2.17). Несподіване, наївне за своєю безпосередністю трактування райського 

саду, втіленого орнаментальним зображенням червоних троянд, можна побачити 

на волинській іконі з колекції КМОЗ XVIII ст. Тут очевидними є впливи 

католицької іконографії Діви Марії Розарію, який набув популярності від XV ст. 

завдяки ордену домініканців (іл. 3.3.29). Не є випадковим вибір барви квітів, 

оскільки червоний символізує велику жертву Матері та Сина. 
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Від другої половини XVI ст. художники поступово відмовляються від 

зображення печери, натомість народження Христа відбувається у дерев’яній, 

зрідка — мурованій стаєнці-кошарі у Вифлеємі. Назва міста перекладається як 

«Дім хліба». Назва не випадкова та вказує на майбутню євхаристійну жертву 

Сина Божого. 

Чи не перший зразок можемо побачити на іконі з с. Малнів, де хлів 

«прибудували» перед входом у печеру (НМЛ) (іл. 3.2.5). Тема кошари, як і 

печери, символічно пов’язана з образом Богородиці, її лоном, оскільки, 

породивши Ісуса (пастиря), вона стала матір’ю кожного християнина (ягнятка). 

«Радуйся мати ягнятка і пастиря; Радуйся кошаро овець духовних; Радуйся, бо 

небеса тішаться з землею» (Ікос 4). 

На межі XVII — XVIII cт. з’являються ікони «Різдва Христового», де 

поклоніння пастухів або волхвів відбувається на тлі мурованої палацової будівлі 

з колонами, відкритими аркадами, куполами. Видається, що це є буквальним 

втіленням слів Акафиста до Богородиці «Радуйся, бо через Тебе рай знову 

відчинений», а перед глядачем відкривається перспектива Небесного Єрусалима. 

Дивовижна за глибиною символіка сповнює ікону з с. Угерці (MHS), в якій за 

дерев’яним дашком стаєнки прихована розкішна архітектура райської брами, 

відкрита у позолочене тло Царства Небесного (іл. 3.3.34). Автор ікони 

«Поклоніння волхвів» з іконостаса Спасо-Преображенської церкви у Великих 

Сорочинцях розташовує на задньому плані недосяжну коштовну перспективу 

Граду Небесного (іл. 3.3.37). На головному фасаді палацу чітко виділяються дві 

стрункі колони, які стоять на високому кам’яному цоколі. Вони настільки 

акцентовані, що стає очевидним — їх поставили не як декоративний елемент, а 

наповнили символічним змістом. Можна провести паралель з двома стовпами, 

які стояли обабіч входу в храм Соломона в Єрусалимі, де вони символізували 

справедливість і людинолюбство. Це ще одне підтвердження на користь нашого 

припущення, що перед нами топос Небесного Єрусалиму. Художник вміло будує 

тональні співвідношення: він свідомо затінює передній план зі сценою 

поклоніння, натомість м’яким світлом пронизує недосяжність райського 
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краєвиду. Художник вміло будує композицію твору: вхід у палац вирішений у 

вигляді вузької арки, піднятися до якої доведеться стрімкими небезпечними 

сходами. Візуально прохід закриває постать св. Йосипа, який задумливо вказує 

на кам’яний постамент, що стоїть поруч. Такі цоколі посеред зеленого лугу, на 

які спирається Йосип, ми уже розглядали у попередніх розділах (іл. 3.3.10; 

3.3.21). На нашу думку, вони мають аналогічну символіку зі зламаним античним 

ордерним стовпом, зображення яких також зустрічається в українських іконах 

(іл. 3.3.9; 3.3.23). Це ті постаменти, з яких з народженням Спасителя були 

повалені язичницькі ідоли — «золоті тельці» чи герми. Художник навчає нас: 

щоби відчинилися ворота раю, людина має увірувати в Спасителя, не відкидати 

дар прощення гріхів, який він нам подарував. 

Ясно, що живопис сорочинського, ніжинського та березнянського 

іконостасів, що народжувався під впливом нового культурного й матеріально 

забезпеченого середовища, не міг не відрізнятися вишуканістю й багатством [65, 

с. 31]. «Художникам і їхнім святим персонажам добре відоме почуття повноти й 

радощів буття», — підсумовує дослідник [65, с. 33]. Цей образ барокових 

мучениць найповніше втілений у поетичних рядках М. Філянського: «Люблю 

українських святих — Вони не знають дум сумних». Однак на іконах цього 

художнього кола вражає невідповідність між густо гаптованими шатами святих, 

їхніми округлими рум’яними обличчями та відстороненим, заглибленим у себе 

поглядом. Вони байдужі до тієї розкоші, що їх оточує. Святість цих образів 

полягає саме в такому рідкісному поєднанні «зовнішньої» пишноти та чистоти 

душі, оскільки коштовність оточення є ще одним символічним втіленням 

височіні духу. Це є дар, подарований кожному праведнику в Царстві Небесному. 

Схожа етична концепція ікони «Поклоніння пастухів» з Переяслав-

Хмельниччини (НХМУ) (іл. 3.3.22): Йосип і Богородиця в розкішних гаптованих 

золотом оксамитових шатах, Христос лежить у яслах на розстелених на сіні 

шовкових пелюшках, а пастухи в багатому аристократичному одязі швидше 

нагадують заможну українську шляхту. Подія відбувається на терасі райського 

палацу, з неї відкривається мальовничий природний краєвид, а шпиль покрівлі 
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високої дзвіниці козацької церкви з радісним передзвоном на славу 

новонародженому Спасителеві порушує ідилічний спокій Царства Небесного. 

Художник нас переконує, що ця велика подія відкрила людям шлях до спасіння. 

Натомість в іконах «Поклоніння пастухів» з Хрестовоздвиженського храму 

на Подолі (іл. 3.3.23) та Успенського собору Києво-Печерської лаври (іл. 3.3. 24) 

подія Божого народження відбувається на тлі мальовничих руїн ордерних 

будівель, що символізує перемогу істинної віри над поганством, а на видноколі 

даленіють стіни Небесного Єрусалиму. Віслюк смачно випасає молоденькі 

пагони, що пробиваються через камінь румовища, символізуючи неминучу 

перемогу життя над смертю. 

Для ікон на сюжет «Різдва Христового» показовим є протиставлення 

мороку і світла. У християнстві темрява пов’язана з невіданням язичницьких 

культів, з приходом християнства морок розвіюється, у Христі відкривається уся 

повнота істини – світла. Тому в іконографії Різдва Христового Немовля у білих 

пеленах розташоване на тлі чорної печери: народжений Христос наповнює 

морок світлом. 

Ісус Христос у своєму земному житті з’явився перед учнями, апостолами 

Петром, Йоаном та Яковом, у світлі, або як джерело світла на горі Фавор під час 

Преображення. Під час Преображення Ісус явив людям свою божественну суть, 

яка складається зі світла. У розмові з людьми, Христос сказав: «Я — Світло для 

світу; хто піде вслід за Мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя» 

(Йн. 8:12). «Споконвіку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово. Воно 

в Бога було споконвіку. І життя було в Нім, а життя було Світлом людей. А 

Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його» (Йн. 1:1—5). Світло стає 

ім’ям Бога. 

На іконах Різдва Христового Спасителя зображають в сліпучій білизні 

пелен. В осяйній мандорлі постає перед пастухами ангел. У світосяйній «славі» 

небес відкриваються ворота Горного Світу. 

Ще один важливий символ втілений у предметному світі — образ гори. 

Найважливіший аспект цього образу в іконі «Різдва Христового» — гора може 
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поєднати різні сфери буття — небо, землю та підземний світ. Це місце, де 

сходяться небо і земля, і тільки тут ангели можуть ступити у світ людей. Згідно з 

Євангелієм, спокусник привів Ісуса на високу гору, щоби збентежити його 

можливістю владарювати багатьма царствами (Мт. 4, 8). На горі Ісус 

виголошував свої заповіді, на горі він явився учням після воскресіння, на горі він 

вознісся на небо, на горі відбулося Преображення Господнє. Очевидно, на горі 

він мав народитися. Перш за все, зображення гори однозначно засвідчує те, що 

подія народження Сина Божого відбувається на землі, що Ісус Христос, Син 

Божий, став людиною, народившись від Діви Марії. У пророцтві Даниїла 

Богородиця порівнюється з горою, від якої відколеться наріжний камінь: «Ти 

дивився на нього, аж відірвався від гори, без допомоги рук, камінь і вдарив у 

боввана… зробивсь великою горою й заповнив усю землю» (Дн. 2, 34—35) [117, 

с. 140]. У богослужінні оспівується так: «Камінь нерукосічний, від тебе, Діво, з 

ненарушеної гори, відколовся наріжний — Христос, що з’єднав розділені 

природи. Тому, радіючи, тебе, Богородице, величаємо» [42, с. 115].
 
  

Таким чином, гора є багатозначним символом. Вона вказує на гору Синай, 

де Мойсею з’явилися десять заповідей, і на Голгофу, де Христа розіп’яли, і на 

гору Фавор, де відбулося Преображення. Гора символізує духовне сходження, 

тому від Різдва розпочинається нова доба – доба Духа. 

Гора, яка займає до двох третин тла, є обов’язковим композиційним 

елементом ікони «Різдва Христового» в українському мистецтві ХІ — початку 

XVII ст. Гора практично будує площину тла ікони, на ній вертикально 

нашаровуються окремі сюжети та події. До кінця XVI ст. гора трактується дуже 

умовно у вигляді сталактитів-лещадок. Зазвичай художники зображали три гори 

(іл. 3.1.5; 3.1.8—11), які відрізнялися масами та кольором. Їхня кількість, поза 

сумнівом, втілює Пресвяту Трійцю, оскільки до звершення Народження Ісуса 

Христа, тобто до Боговтілення, причетні три Божі особи [42, с. 115].
 
Традиційно 

гора має дві вершини, які символізували дві подоби Христа: людську і 

божественну. 
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Від кінця XVI ст. виявилися зміни у стилістичному трактуванні пейзажу. 

Замість стилізованих гірок-лещадок художники почали впроваджувати елементи 

місцевого прикарпатського ландшафту. В іконах цього типу очевидним є вплив 

фольклорних елементів української культури. Можна припустити, що, дивлячись 

на ікону із с. Лопушанка (іл. 3.2.2), народний автор уклав коляду: «А Діва Марія 

Сина купає, Під ялинкою спочиває, На дубочку колисає». Тобто тут ми бачимо ті 

самі процеси, які привели до формування унікальної іконографії «Козацької 

Покрови». 

Унікальний образ створює трактування гірського пейзажу на іконі із с. 

Радруж (іл. 3.2.3). Гора передана рівним зафарбуванням коричневого тла, на 

якому розкидані стилізовані дерева, утворюючи ритмічну килимову композицію. 

Тільки у верхній партії, де гора переходить у золоте тло небесної сфери, її краї 

«відгортають» ангели, що зачудовано дивляться на земні події. Загалом ікона 

нагадує пергаментний згорток (своєрідне свідоцтво про народження Ісуса) або 

картуш титула рукописної книги. 

Як бачимо, риторичний, догматичний канон став своєрідною канвою для 

формування власної іконографії сюжету. У таких випадках, коли форму 

прагнули черпати безпосередньо з євангельського оповідання, наповнювати твір 

справжнім релігійним настроєм і народним світовідчуттям, автори зуміли 

переплавити далекі від себе елементи в одну органічну цілість, тільки таким 

чином змогли з’явитися справді самобутні зразкові ікони, твори високої 

художньої вартості, якими би пишалася кожна культура світу, твори, які сміливо 

можуть витримати порівняння з найкращими іконописними пам’ятками.  

Від кінця XVI ст. із переважанням сюжетів «Поклоніння пастухів» або 

«Поклоніння волхвів» українські художники надають перевагу західній 

іконографії сюжету та відмовляються від зображення стилізованих гірок-

лещадок. Натомість на задньому плані розташовують мальовничі зелені пагорби. 

На схилах даленіють архітектурні куліси — середньовічна твердиня, монастир, 

ренесансне місто або кошара з вівцями. Тільки інколи архітектура розташована 

настільки близько, що буквально виштовхує фігури на передній план. Навіть 
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коли в іконі утвердилася барокова стилістика, в архітектурних кулісах автори 

зверталися до середньовічних і ренесансних мотивів. Інколи митці 

відмовляються від зображення абстрактних архітектурних куліс і звертаються до 

відтворення тогочасних відомих споруд. Як, наприклад, автор ікони другої 

половини XVII ст. з колекції MHS, зобразив на другому плані вежу Корнякта 

Успенської церкви у Львові (іл. 3.3.7), ілюструючи слова гімну «Радуйся, 

непорушна веже церкви!» (Ікос 12). Відтворюючи міст, майстри проводили 

аналогію зі словами Ікоса 2 «Радуйся, мосте, що сущих на землі ведеш до неба», 

відтворюючи дерево, — нагадували про текст «Радуйся, деревино, ряснолиста, 

що багатьом дає захист!» (Ікос 7). 

Дивовижний за художньою якістю краєвид створив автор ікони с. Гломча 

(MHS) (іл. 3.3.33). Знаючи атрибути, які приписують Богородиці церковні гімни 

та Акафист, маляр увів у пейзаж церкву з високими банями, твердиню на 

далекому острові, ріку та широке плесо водойми, суху пустинну землю і зелень, 

що вкриває скелі, гори та містки. Цей пейзаж настільки цільний, сповнений 

глибокої благодаті та повною мірою дозволяє відчути напругу сильного почуття, 

що пов’язує втіленого Бога — Ісуса Христа — з тими, заради кого він зійшов з 

небес, — усе людство. А відтак, якщо глядач не знає або забув символіку, це не 

робить ікону менш виразною. Головним тут є не богословське значення, а той 

коштовний очисний стан, який вона дає людям XVIII та ХХІ ст., віруючим і 

атеїстам. 

Архітектура в іконі зовсім не виконує функції втілення фасаду чи 

інтер’єру, в якому відбуваються події. Це сповнені особливим символічним 

змістом важливі частини композиції. У біблійній історії храм, місто, житло – це 

особливий сакральний топос, втілений за допомогою архітектурних образів, 

невіддільних від подій. 

Архітектурні мотиви, що символічно втілюють ідею Небесного Єрусалиму 

традиційні для іконографії «Поклоніння волхвів» і «Поклоніння пастухів». Храм, 

місто, руїни, на тлі яких відбувається дійство, вказують на подію, яка не тільки 
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здійснилася, але також має значення позачасового і позапросторового, пов’язана 

зі споконвічністю та Богом. 

У звертанні до конкретних уславлених споруд-зразків, зазвичай не 

прагнуть буквально відтворити архітектурний об’єм чи декор, а образ-ідею 

особливо шанованого сакрального простору, яку впізнавали сучасники. 

Архітектуру органічно включали у новий контекст. В іконах зазвичай 

використовують ще один принцип відтворення образу споруди чи міста – ніби з 

висоти пташиного полоту, перетворюючи архітектурну декорацію у смисловий 

вузол зображення. Простір реальної споруди і простір ідеального храму 

зливаються в цільне середовище Святого граду, їх не можливо формально 

розділити. 

Таким чином, у семантиці архітектурних форм ікон «Різдва Христового» 

переплітаються поняття Священного Града (Небесного Єрусалима), Небесної 

Церкви (храму) та громади вірних (кошара). 

У глибині печери в численній групі ікон можна побачити зображення 

драбини. Драбина Якова — це один з найважливіших символів зв’язку Неба і 

землі. Яків побачив її у сні: «Ось драбина стоїть на землі, а верх її сягав аж неба. 

І ось Ангели Божі сходили й спускалися нею» (Бут. 28, 12). Ми пригадуємо, що в 

момент народження ангели спустилися з небес. В апокрифах є згадки про те, що 

Христос спустився на землю драбиною. Драбина також стала символом 

Богородиці, через яку здійснилося це таїнство. Тексти називають Діву Марію 

«драбино небесна, що Бог зійшов нею» (Ікос 2). 

Переважно на іконах другої половини XVI — XVIII cт. Богородиця сидить 

на коштовному троні, ілюструючи метафору «Радуйся, бо ти стала престолом 

Царя-Господа» (Ікос 1).  

На одній з ікон поряд з Йосипом зображено пальму, яка стала 

християнським символом тих обраних, що отримали благословення на небесах. 

Вона символізує духовну перемогу святого та очікування раю в кінці життя. 

Центральним композиційним і смисловим елементом ікони «Різдва 

Христового» є ясла, в яких Богородиця сповила немовля Ісуса. На українських 
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іконах ХІ — XVI ст. ясла мають форму кам’яної скрині, а дитина туго повита в 

білі пелени. Ісусові ясла нагадують саркофаг, а пелени — поховальний саван, бо 

Христос народився, щоби своєю смертю перемогти темряву, гріх і смерть. 

Кам’яна гробниця характерна для іконографії христологічних ікон Різдва та 

Воскресіння. 

Від середини XVI ст. ясла починають трактувати як побутовий предмет, 

вони виготовлені з дерева або плетені з лози. Натомість символічний акцент 

переноситься на вирішення пелюшок як осяйної мандорли. Адже дитятко, яке 

лежить у яслах, є важливим для християн символом світла: «Христос є світло 

світу, яке розвіює темряву» (Йн. 1:9). На іконі «Поклоніння пастухів» другої 

половини XVII ст. (MHS) на пелені в осяйній мандорлі лежить повитий Ісус. 

Глибоко символічно цей композиційний фрагмент перегукується з іконографією 

«Плат Вероніки» страсного циклу (іл. 3.3.7). Символічне зображення сяйва 

навколо Спасителя, аналогічно як зображення печери та хмари, характерне для 

іконографії сюжетів Різдва, Преображення, Зішестя в пекло та Вознесіння. 

Аналізуючи пам’ятки, важливо підкреслити символіку, закладену в 

елементах іконографії, наприклад, намальовані червоні нитки на пеленах 

немовляти. Символічне значення цього елементу допомагає розкрити текст 

тропаря: «Той, Хто все творіння держить у руці; вереттям, як смертний, 

пеленається єством недоторканний Бог; і розв’язує заплутані вузли гріхів» 

(тропар 6 пісні 1 канону). 

На всіх українських іконах «Різдва Христового» зі сценою купання 

немовляти, купіль трактована у вигляді золотого потира — чаші для вина, яку 

використовують у таїнствах причастя і яка втілює жертовні страсті Господні. «І, 

взявши чашу та хвалу воздавши, подав їм; і пили з неї всі. І сказав їм: це є Кров 

Моя Нового Завіту, що за багатьох проливається» (Мк. 14.23—24). Зображення 

чаші має стосунок до сюжетів Різдва Христового, Тайної Вечері та Жертви Ісуса 

на хресті. Таким чином, у сцені Різдва Христового чаша символізує початок 

Нового Завіту, покуту, спасіння, Євхаристію й істину віру. Ікона «Різдва 

Христового» зображає початок шляху Спасителя, але в ній втілено також його 
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кінець [157, с. 14]. Можна співставити трактування сюжету «Омивання» з 

Богоявленням-Хрещенням. 

Однією з іконографій Христа є жертовне ягня як символ покути, 

непорочності, лагідності. Ягня, яке супроводжує пастуха, на іконі 

розташовується поряд з яслами. Те, що іконографія купелі та ягнят синонімічно 

трактується як його велика жертва, засвідчує ікона з с. Радруж, на якій місце 

купелі відведено зображенню отари овець (іл. 3.2.3). На окремих іконах поряд з 

народженням Ісуса можна побачити зображення сухого дерева, як натяк про те, 

що він буде страждати за людей і помре (іл. 3.3.26).  

Як бачимо, зображаючи сюжет народження Спасителя, художники 

обов’язково акцентували на його викупній жертві, наповнюючи іконографію 

відповідними символами. Показовою в цьому плані є ікона зі с. Бусовисько 

середини XVI ст. (іл. 3.2.4). Сам момент купелі побудовано за принципом 

дзеркальної симетрії, де стрижнем композиції є масивна позолочена чаша для 

причастя, обабіч від якої схилилися повитухи, тримаючи над потиром 

маленького Ісуса. Ця іконографія є дуже близькою до символічної композиції 

«Христос у чаші», що була властива для українського малярства XVIII ст. Поряд 

зі сценою купелі для унаочнення символіки маляр розташував зображення 

Голгофського хреста. А над яслами замість традиційних вола та віслюка 

схилилося ягня, переконуючи глядачів, що жертва Ісуса неминуча. 

Із зооморфних символів, окрім ягняти в іконі «Різдва Христового» 

використовують зображення вола та віслюка. Віл — це втілення терпеливого 

служіння та миролюбної сили. Він є атрибутом землеробів. У християнстві його 

пов’язують зі старозавітним пророцтвом «Де нема волів, там ясла порожні» 

(Притч. 14, 4). На іконі він зігріває своїм подихом Немовля. Особливо 

переконливо цю алегорію втілив майстер ікони з Малнова, передавши струмінь 

теплого повітря з рота вола (іл. 3.2.5). Під впливом західноєвропейської 

стилістики в іконах другої половини XVII — XVIII ст. підкреслено великий за 

масштабом віл лежить перед яслами та трактується як важливий композиційний 

елемент першого плану твору (іл. 3.3.14; 3.3.24—25). Віслюк є символом 
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скромності царя та його ненасильницької влади. Віслюк є обов’язковим для 

іконографії «Різдва Христового» та «В’їзду Господнього в Єрусалим» — події, 

що відкриває Страсті Христові. Віслюк і віл є символічним втіленням того 

факту, що найпокірніші тварини визнали народженого Сином Божим, додатково 

підкреслюють бідність, яка супроводжує цю подію. Вони є символами миру та 

жертовності, оскільки в давнину їх використовували як жертовних тварин. 

 

4.2. Символіка людських образів 

В іконах «Різдва Христового» почесне місце займає Богородиця — вона 

центральна фігура композиції та найбільша за масштабом. Її постава та символи, 

які її оточують, заперечують первородний гріх. Зокрема, традиційними є 

зображення на одязі Марії трьох зірок — одна над чолом, а дві на раменах, що 

символізує її освячення Святим Духом і Приснодівство. Характерним 

іконографічним мотивом є зав’язана на кінцях вузлом тканина на ложі 

Богородиці та на подолі мафорію, яким щільно огорнені ноги Марії, як ще одне 

підкреслення непорочності Пресвятої Діви. Кожна ікона вирізняється позою 

Богородиці: вона напівсидить (іл. 3.1.1, 3.1.5, 3.1.9), лежить, оперши в зажурі 

голову на руку (3.1.6—7), лежить, відвернувши голову від немовляти у 

тривожному передчутті трагічної долі сина (іл.3.1.8, 3.1.11). Стилістика та 

іконографія постаті Марії повністю узгоджені з середньовічною традицією. На 

усіх без винятку проаналізованих іконах вона зображена у традиційних шатах — 

багряному мафорії та синій туніці. 

Одразу ж з’являються ікони, в яких художники відмовляються від строгого 

канонічного образу Богородиці. Ведуться пошуки нового ідеалу, який був би 

близьким і зрозумілим для українців. Один з найяскравіших прикладів нового 

підходу в трактуванні Марії побачимо на іконі з Дальови, де щаслива молода 

мати спрямувала осяйний погляд на зажуреного Йосипа. Чи не єдиний зразок, 

коли ми відчуваємо подружній зв’язок між Марією та Йосипом: це не тільки 

святі, а батьки, які глибоко переживають радість народження сина. Для ікони з 

Калуша притаманна особливо наївна манера письма, образ Богородиці наділений 



182 

 

 

простодушною безпосередністю та душевністю (іл. 3.1.9). Звернемо увагу на 

виразну поставу й жести Марії, яка з неприхованим жіночим зацікавленням 

розглядає коштовні дари в руках волхвів-царів. 

Практично в кожній іконі майстри надавали Богородиці індивідуальної 

образної характеристики, втілюючи в життя свої власні творчі пошуки. У 

празничній іконі з П’ятницького іконостаса вона схилилася до Немовляти та 

вказує на нього вказівним пальцем лівої руки (іл. 3.2.12). У низці ікон Діва Марія 

сумно споглядає на Ісуса Христа, тримаючи руку на грудях, адже вона знає про 

майбутню мученицьку смерть свого сина (іл. 3.2.13—14). В іншій іконі Марія 

турботливо підтримує білу пелену, на якій лежить Немовля, і з великою 

материнською любов’ю дивиться на нього (іл. 3.2.15).  

На основі авторитету апокрифічних текстів в українському іконописі від 

XI ст. утвердилася традиція зображати Йосипа у вигляді сивобородого старця. 

Він став символом самопожертви та покірної своїй долі людини. Його обрали 

стати чоловіком Марії для фіктивності шлюбу, щоби приховати від людей (а 

перш за все бісів) таємницю її непорочного зачаття. У грецьких православних 

текстах Марію називають Дівою, «що не зазнала шлюбу». На іконах пізнього 

Середньовіччя Йосип завжди сидить осторонь від Богородиці та Ісуса, скрушно 

схиливши голову на руку. Атрибутом Йосипа в українських іконах «Різдва 

Христового» Середньовіччя є розквітла або вкрита бруньками палиця, яку 

святому підносить пастух (іл. 3.1.5; 3.1.8; 3.1.10—11; 3.2.3—4). Це пояснюється 

легендою про те, що коли Марії виповнилося чотирнадцять років, усім, хто 

претендував на її руку, запропонували залишити в храмі палиці, оскільки 

Господь повинен був дати знак, хто стане її чоловіком. Зранку на палиці Йосипа 

розпустилися бруньки. Зустрічаються ікони, в яких атрибутом святого є рубанок 

(іл. 3.3.32). 

Від другої половини XVII ст. у деяких українських іконах під впливом 

контрреформації Йосипа почали зображати значно молодшим зрілим чоловіком. 

Поширюється концепція, згідно з якою, незважаючи на безумовну фізичну та 

духовну цнотливість Марії до та після народження Ісуса, що союз Марії та 
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Йосипа був позбавлений плотського начала, їхній шлюб був містичною 

реальністю в ім’я єдиного духа та єдиної віри. А відтак Йосип — це істинний 

чоловік Діви Марії та справжній батько Ісуса як земне втілення Небесного Отця. 

Тепер — це важлива дійова особа, яка бере активну участь у події, а в 

низці ікон його постать є стрижнем, навколо якого будується симетрична 

композиція (іл. 3.2.13—14, 3.2.16—18). Образ Йосипа отримує різноманітні 

емоційні характеристики. На іконі із Самбірщини середини XVII ст. (Приватна 

збірка) митець зобразив молодого Йосипа з темним волоссям у віці близько 40-

ка років. Він сприймається істинним чоловіком і батьком, захисником родини 

(іл. 3.3.30). Схоже трактування Йосипа на іконі «Різдво Христове з поклонінням 

пастухів» XVIII ст. кола майстрів Києво-Печерської Лаври, де Йосип має темне 

волосся і є безбородим (іл. 3.3.28). Несивим зрілим чоловіком зобразив Йосипа 

С. Строїнський на фресці церкви кларисок у Львові (60-ті рр. XVIII ст.) (іл. 

3.3.38). 

Переважно для ікон характерне більш традиційне трактування Йосипа як 

старого сивобородого чоловіка, який як справжній батько та чоловік стоїть 

поряд з Марією біля ясел з Немовлям. Художники надають його образу більш 

різноманітної емоційної характеристики. На одних іконах Йосип, широко 

розвівши руки, представляє Марії пастухів, на інших — він стоїть або сидить 

позаду Марії, є композиції, де Марія та Йосип обабіч від ясел приймають поклін 

пастухів. В іконі з Дрогобиччини, опершись на ціпок, не відводить погляду від 

дитини, сповитої в білосніжні пелени (іл. 3.2.15). Зрідка Йосип сидить біля ясел, 

а його погляд спрямований на пастухів (іл. 3.2.5, 3.2.14). Він зустрічає пастухів, 

немов вітається з ними та розповідає про подію (іл. 3.2.12, 3.2.17—18), іноді — 

вказує жестами на Немовля у яслах (іл. 3.2.8, 3.2.13—14, 3.2.16). 

Від XV ст. у європейському мистецтві з’являється іконографія «Святої 

Родини». Цей термін використовували для того, щоб охарактеризувати 

композицію з різними варіантами поєднання фігур святих, які можна трактувати 

як релігійно-ідеальні портрети або сюжет з дитинства Ісуса Христа після 

повернення з Єгипту, коли родина оселилася в Назареті (Мт. 2, 22—23). 
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Найчастіше термін «Свята Родина» стосується поєднання фігур Діви Марії, Ісуса 

та Йосипа. Значення Христа як смислового центру підкреслюється тим, що 

Марія та Йосип стоять обабіч дитини та звертають до неї обличчя. Ісус може 

лежати сповитий в яслах, його може тримати на руках Богородиця. Цей сюжет 

українські іконописці другої половини XVII — XVIII cт. «вмонтовували» у 

традиційну іконографію «Поклоніння пастухів» або «Поклоніння волхвів». Іноді, 

як це ми бачимо на іконі «Поклоніння пастухів» з Волині (РОКМ), образ «Святої 

Родини» трактують як відображення небесної старозавітної Трійці, оскільки над 

їхніми головами у сегменті відкритого неба зображені три ангели (іл. 3.3.16). 

Менш поширеним варіантом «Святої Родини» є іконографія «Анна 

втрьох», де в одній композиції об’єднано постаті Марії, її матері Анни та Ісуса 

Христа. Від XVI ст. цю композицію з трьох фігур доповнювали зображенням 

Йосипа. Нам відомі три ікони «Поклоніння пастухів» другої половини XVII — 

початку XVIII ст. із зображенням святої Анни, яка стоїть позаду Богородиці 

(іл.3.3.3—5). 

На усіх іконах мальовничо-екзотичне враження справляє група трьох 

волхвів. У пам’ятках середньовічного іконопису вони трактовані швидше як 

«тріє царі» одягнені в шати візантійського імператора, що символізують 

навернені у християнську віру народи. Приблизно у XIII – XIV ст. волхвів 

починають зображати як потомків Ноя, представників трьох рас – азійської, 

європейської та африканської, з акцентом на ролі Церкви, яка проповідує всім 

народам. 

Від середини XVI ст., орієнтуючись на тексти апокрифів і європейську 

іконографію, українські майстри прагнуть втілити в образах трьох волхвів різні 

народи й континенти, різні віровчення та різний вік. Відтак часто молодого царя 

Каспара зображали темношкірим. Одяг волхвів стає особливо пишним, 

вигадливим, впадають у вічі відмінності у трактуванні головних уборів у вигляді 

золотої інкрустованої коштовним камінням корони або шовкової з плюмажем 

чалми. Для художника важливо було створити контраст, як у вбогому хлівці 

розкішно одягнені волхви падають на коліна, підносять дари та цілують ніжки 
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дитинчаті в яслах на сіні. На думку Йоана Хрестителя дари волхвів були гідні не 

лише царя людей, а Бога. Дари були пророчими: золото як символ царства на 

землі, ладан як символ богослужіння та миро як символ смерті. Іноді дають 

загальніші значення дарів: золото — символ чеснот, ладан — символ молитви та 

миро — символ страждання. 

Протилежне враження справляють пастухи, які від ангела дізналися про 

народження Спасителя. Господь у проповідях звеличував пастуха, сказавши «Я є 

Пастир добрий». І в окремих іконах постать пастуха потрактовано як 

іконографію «Доброго пастиря» — юнак у короткій вільній сорочці на зразок 

туніки несе на плечах ягнятко (іл. 3.3.7—8), як символ першочергової місії 

Спасителя — Пастиря людських душ.  

Невід’ємним атрибутом пастухів є посохи, які вказують на те, що вони 

прийшли поклонитися Немовляті. Посох – це знак божественної сили і царської 

влади, через який виконується небесна воля на землі, це також дерево життя, що 

пов’язує світ земний і небесний. Пізніше – це образ хреста. 

Пастухи на іконах «Поклоніння» втілюють радість і захоплення дивом так, 

як це властиво тільки для чистих серцем. Можна провести паралель з колядою 

«Цвіт мисленний»: Пастирі там приспіли, Бога в плоті гди узріли, Яко 

творця вітают, Честь от сердца воздают: «Прийми віру за офіру, Преблагий 

боже! Больше не може Пастир дати з подлой хати, Кромі ягняти». 

Іконописці, зображаючи персонажів, намагалися подати їх у русі, щоб 

якомога реальніше та емоційніше втілити священну подію. Зокрема, пастухи на 

іконах, подекуди їх двоє, а здебільшого — троє, постають перед глядачем у 

природних динамічних позах: вони наближаються до ясел, знімаючи капелюха, 

на обличчях здивування від побаченого, перемовляються між собою, вітаються з 

Йосипом. У групі виділяється один пастух, що стає навколішки і поклоняється 

Спасителеві (іл. 3.2.9, 3.2.15), інший — тримає на руках біленьке ягня як символ 

смирення, невинності, послуху, жертви Христа (іл. 3.2.13—15). Для того, щоби 

передати враження більшої кількості пастухів, окремі постаті перерізають 

картинною рамою. 
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Специфіка семіотичного методу полягає в тому, що він трактує 

образотворче мистецтво як сферу комунікації. Характерним прикладом 

співіснування у єдиному просторі художнього твору вербальної сигнатури та 

формально-пластичного цілого є комунікативна роль жесту. Принцип, що тут 

простежується є простим: якщо мистецтво вбирає в себе вербальне з 

детермінованої за допомогою слова картини світу, то іпостась вербального – 

жест як текстовий код всередині пластичного цілого – сам прагне стати 

візуальним знаком і відобразити смислові зв’язки всередині художнього твору в 

його єдності слова й образу. 

Переважно в іконах зміст жестів «прочитується» відкрито, тобто іконописці 

чітко використовують принцип об’єктивізації візуального як буквальної 

предикації, не допускаючи неоднозначності трактування. Особливо виразними й 

однозначними за прочитанням є жести у середньовічному іконописі. Не 

випадково Середньовіччя називають добою жесту. Крім того промовисті, 

експресивні жести властиві українським іконам Відродження, в яких збереглися 

ще середньовічні риси. 

У пластичному мистецтві жести – це не тільки те, що можна передати 

руками, а також пози та рухи тіла. При першочерговому значенні рук, зміст 

жесту часто важко тлумачити, якщо оминути увагою позу фігури, її 

розташування у композиції художнього твору. 

Показовими для ікон на сюжет Різдва Христового є жести спілкування, які 

передають різноманітні відтінки мови. Зокрема, жест Adlocution є майже 

обов’язковим атрибутом ангела зі сцени «Благовіщення пастухам», що  

простягає руку з витягнутими вказівним і середнім пальцями. Християни 

сприймали таке трактування як символ Божого слова. Ангел говорить від імені 

Всевишнього, а цей жест привертає увагу до того, що було сказано. Adlocution 

можна побачити у Йосипа у іконах на сюжет «Поклоніння волхвів», святий 

позбувся сумнівів, та прийняв ситуацію («Поклоніння волхвів», Угерці. Кінець 

XVII – початок XVIII ст.) (іл. 3.3.34). 
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Мовчазний діалог Бога-Отця та Богородиці відтворено на іконі «Різдво 

Христове з історією дитинства» з колекції МОХМ (іл. 3.3.39). Ангел зі 

складеними двома пальцями доносить пряму мову Бога, а Богородиця з 

виставленими вперед долонями засвідчує прийняття вищої волі. 

Вказівний жест є характерним для постатей пастухів і волхвів, які вказівним 

пальцем піднятої руки показують на зірку або відкритий сегмент неба. Це 

виразний однозначний жест, який констатує Божественну волю події. На 

окремих іконах у сцені «Подорожі» один з волхвів витягнутою рукою 

непомильно вказує шлях до Вифлеєму. Аналогічний жест в ангелів закликає 

бути уважними. На іконі «Різдва Христового» з Радружа (іл. 3.2.3) пастух у сцені 

«Сумнівів» неприховано показує вказівним пальцем на Богородицю, 

зароджуючи у Йосипа підозру в подружній зраді. 

Такий жест також має Немовля у сцені «Омивання», однак його, згідно з 

контекстом слід трактувати як атрибут Христа в іконографії «Се Агнець Божий». 

Жест ще називають чистим, він має на меті привернути увагу до «таїнства» як 

Божественного символу. Це пасивний жест покори волі Отця. 

Жест представлення властивий для Богородиці та Йосипа, які однією або 

двома долонями вказують пастухам на Немовля. На іконах XVIII ст. виразність 

жесту Марії підкреслена тим, що вона ліву руку притискає до грудей, а правою – 

розгортає пелени, демонструючи Дитятко. Зміст жесту настільки багатозначний 

та амбівалентний, що його можна зрозуміти тільки після уважного аналізу 

контексту. Притиснута до грудей рука символізує шанобливе прийняття та 

покірність долі. Тут очевидно втілилося передчуття Матері майбутніх страждань 

Сина, смерть якого вона буде оплакувати. Підтвердити таке трактування 

дозволяє жест горизонтально розведених з долонями назовні рук Йосипа на іконі 

«Поклоніння пастухів» з колекції «Студіон» (іл. 3.3.1). У середньовічному 

мистецтві такий жест був поширеним в ілюструванні законодавчих кодексів як 

атрибут судді або єпископа, втілюючи вирок про неминучість розлучення 

персонажів. 
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Жести пропонування (тримання) в іконах «Різдва Христового» є атрибутом 

волхвів з коштовними символічними дарами, які вони підносять Немовляті. 

Жест мовчання (відсутності слова, таємниці) є типовим для Богородиці в 

середньовічних історично-оповідних іконах. 

Жести скорботи та покори на іконах «Різдва Христового» мають кілька 

варіантів. Зокрема, Йосип у сцені «Сумнівів» схиляє голову на руку, що втілює 

не тільки глибоке страждання, а також гнів, страх і неспроможність змінити 

ситуацію. Значення жесту підкреслює поза Йосипа, який відвернувся від Марії 

та новонародженого Ісуса. Рука Богородиці, що закриває обличчя засвідчує 

глибоку печаль і страждання Матері, яка знає майбутню долю Сина. Вона 

відвернулася від Сина, що символізує благу звістку світу: народжений Спаситель 

належить не їй, а всьому людству. 

У композиціях «Поклоніння пастухів» Йосип часто спирається безвладними 

перехрещеними руками на палицю, засвідчуючи приреченість і смирення, і, 

водночас, ніби прагнучи стримати, приховати страждання. Жест запозичений із 

реального життя, він нагадує зв’язані руки, натякає на безсилля та крах задумів. 

Жестом-синонімом слід вважати безвольно опущену долонею вниз руку в 

Йосипа на іконі «Різдво Христове з поклонінням пастухів» (іл. 3.3.28). Цей жест 

можна трактувати як відтворення приглушеного крику відчаю та покірності долі. 

Жест рук схрещених на грудях неодноразово зустрічається на іконах 

«Різдва Христового» у зображеннях волхвів, пастухів, Марії та Йосипа, 

засвідчуючи покірність, смирення, шану та вдячність.  

Слід звернути особливу увагу на багату палітру ритуальних жестів. Перш за 

все – це жест благословення та божественного заступництва, що є одним з 

найважливіших у християнські літургії. Піднятою вгору правою рукою Ісус 

благословляє волхвів, сидячи на колінах у Матері. Розпростерті руки, що 

символізують ідею милосердя, заступництва за увесь люд, можна побачити у 

центрального ангела у відкритій сфері небес. 

До ритуальних належить дія клятви, яка складається із визначених жестів і 

слів. На іконі «Поклоніння пастухів» з Волині (іл. 3.3.16) клятва має характер 
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наближений до релігійної церемонії. Центральна група «Святого сімейства» 

сповнена спільним настроєм: Богородиця, схилившись, тримає на колінах 

Немовля, Йосип ніжно стискає ручку Ісуса, даючи клятву, бути йому істинним 

земним батьком. 

Жести молитви представлені у двох варіантах. Перший можна зустріти у 

сценах «Благовіщення пастухам», які, почувши радісну звістку, впали 

навколішки з піднятими вгору руками в позі оранти. Від ХІІІ ст. канонічною для 

молитви стала поза навколішки зі складеними на грудях долонями. Вона є 

типовою у зображенні волхвів і пастухів у сценах поклоніння. Молитовний жест 

неодноразово можна зустріти у Богородиці на іконах «Поклоніння пастухів» 

другої половини XVII cт. При першочерговому значенні рук, смисл жесту 

допомагає тлумачити постава та вираз обличчя Марії. Жест засвідчує молитовну 

покірність, коли Богородиця зводить свій лик до небесної сфери (іл. 3.3.14); 

молитву та страждання, коли Матір не може відвести погляд від Сина (іл. 3.3.18), 

запрошення до спільної молитви, коли Марія звертає обличчя на глядача (іл. 

3.3.17). 

Вкриті одягом руки персонажів є своєрідною моделлю, що семантично 

означає вручення або отримання ритуального предмету. У візантійський обряд 

жест прийшов з придворного церемоніалу, згідно з яким було строго заборонено 

простягати до імператора оголені руки. Так буквально жест покритих рук можна 

трактувати у волхвів у сценах «Поклоніння волхвів». Семантику рук ангелів, 

Марії, Йосипа, які є вкритими краєм одягу або приховані у широких рукавах, 

можна пояснити втіленням ідеї урочистого, глибокого шанування духовних 

дарів. 

«Поклоніння є знаком смирення і пошани», – говорив Йоан Дамаскин. 

Поклоніння, втілене у поклоні священиків і вірних, нагадує поклоніння волхвів, 

поклоніння пастирів перед Немовлям. Поклоніння є зоровим втіленням образу 

Різдва. Ідею поклоніння відображають жести волхвів, які з царською 

гордовитістю стоять навколішки, знявши корони, схилили голови перед 

Немовлям, цілують ніжку або ручку Дитятка. Пастухи віддають шану з 



190 

 

 

безпосередньою щирістю: виразно жестикулюючи, вони знімають капелюха, 

схилившись, притискають шапку до грудей, впавши навколішки, молитовно 

складають руки на грудях. На іконі «Поклоніння волхвів» з Гломчі (іл. 3.3.33) 

Йосип вітається з достойними волхвами, шанобливо припіднімаючи капелюха. 

Глибоким за змістом є жест одного з пастухів на іконі І. Рутковича 

«Поклоніння волхвів» (іл. 3.3.32), який долонею прикриває очі від сліпучого 

сяйва Вифлеємської зірки. Таким чином іконописець мовою жесту підкреслює 

максимальний контраст між темрявою хлівця та яскравим світлом «Слави» як 

відкритих врат у Горний світ: «Світися, світися, новий Єрусалиме» (Ірмос 

Пасхального канону). 

Як уже згадувалося, існують жести настільки багатозначні та амбівалентні, 

що їх можна зрозуміти тільки після уважного аналізу. Особливо складними для 

тлумачення є жести, які залежно від контексту можуть отримувати різні 

смислові відтінки, а то й протилежні значення (жести-омоніми). У цьому 

контексті на окрему увагу заслуговують жести негативного персонажа – пастуха 

у сцені «Сумнівів». Усім своїм корпусом він схилився, звертаючись до Йосипа, 

однак його поза засвідчує не пошану, а підступність і лицемірство, приховані під 

фарисейською маскою співчутливої доброзичливості. Відкрита долоня широкого 

жесту відтворює не щиру розмову від чистого серця, а наведення неправдивих 

аргументів гріховності Богородиці. 

 

  4.3. Сакральна образність часу та простору 

На формування образного трактування сюжету «Різдва Христового» в 

українському іконописі великий вплив мали естетичні концепції Середньовіччя, 

особливості розвитку української художньої культури, її стилістичні 

характеристики, пов’язані з духовними, філософсько-богословськими напрямами 

та середньовічним світорозумінням.  

Філософська думка Середньовіччя по своїй суті теоцентрична — 

реальність, що визначає суще, не природа, а Бог. Визначним для середньовічної 

філософії стало питання співвідношення віри і розуму. Основою цього 
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співвідношення вважалося прийняття положення про існування двох світів — 

видимого і невидимого, чуттєвого і надчуттєвого, земного і божественного [144, 

с. 24]. На думку Авґустина Блаженного (354—430 рр.), одного з найвидатніших 

представників християнської церкви та середньовічної філософії, Бог — 

найвище буття, нематеріальна форма найвищого блага. «На відміну від Бога, світ 

не має постійності і самостійності, оскільки є похідним від Творця. Все, що ми 

зустрічаємо у цьому світі, має перехідний характер, змінюється, минає» [144, 

25]. Вчення про досконалого Бога і земне життя виступає в Авґустина як 

протиставлення між вічним буттям і плинним світом. Констатація цієї 

протилежності привела Авґустина до філософського трактування проблеми часу. 

«Час — це міра руху і зміни всіх конкретних речей. Створивши світ, Бог створив 

міру його зміни»
 
[144, с. 24].

 
 

У Візантії та Київській Русі зберігалася концепція часу, визначена 

Блаженним Авґустином та іншими отцями церкви. Існування людства з 

покоління в покоління трактували як час, що має початок і кінець — від моменту 

створення людини Богом і до другого пришестя Ісуса Христа. Народження Сина 

Божого — втілення Ісуса Христа у людську подобу, стало тією подією, що 

розділяє історію на дві епохи: стару і нову. До того, як Господь сотворив світ, 

часу не було. Час — носій змін, створений Богом. Неможливо застосувати до 

самого Бога час, Господь — вічний, всюдисущий, всеосяжний і незмінний. 

Показовим є стих Псалма: «Бо тисяча літ в очах у Тебе, мов день учорашній» 

(Пс. 90, 4). Про це пише апостол Петро: «Один день перед Господом, як тисяча 

літ, і тисяча літ, як один день» (2 Пт. 3, 8). У середньовічному іконописі вічність 

позначено у хрещатому німбі Ісуса Христа грецькими літерами, що означає 

сущий, тобто той, що завжди був, є і буде [18]. Авґустин Блаженний, визначаючи 

сутність вічності, звертається до Бога: «Літа твої незмінні; бо вони не зазнають 

зміни місця або часу…, і день Твій не складається з різних днів, тому що він не 

заступає місця вчорашнього дня і не поступається ним дневі завтрашньому, але 

завжди сьогоднішній і теперішній. Цей вічно-теперішній день Твій, або постійне 

Твоє «днесь» — це і є вічність»
 
[58, с. 97].  
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Біблійний час лінійний: історія розпочинається Буттям і завершується 

Апокаліпсисом, після якого буде «нова земля і нове небо». Така концепція 

представлена, зокрема, Августином, згідно з якою відбувається рух історії вгору: 

від Граду Земного до Граду Небесного, від Різдва Христового до Воскресіння та 

спасіння, єднання усього живого з Богом. З Адамом увійшов гріх, а другий Адам 

– Христос гріх зруйнував. Символом такого трактування часу в іконографії 

Різдва Христового є печера, яка наповнюється новим змістом – вона стає не 

символом смерті, а символом перемоги життя, перемоги світла над темрявою, 

добра над злом. У печері відбулося народження Христа, в печері його поховали, 

біля входу в печеру жінки-мироносиці побачили воскреслого Христа. Спаситель 

сходить до пекла і руйнує узи смерті. Все, що вважали знаком смерті, у Христі 

стає символом життя. Місце поховання померлих, смерть означає перехід у нове 

життя, воскресіння – це не повернення назад, а рух до Небесного Єрусалима, до 

Бога. «Смерть, де твоя сила, пекло, де твоя перемога» (1 Кор. 15:55). 

Отже, життя людини в часі ототожнюється з перебуванням у гріху. У 

певному значенні можна вважати, що час і є гріх. Завдяки тому, що Ісус Христос 

втілився з Діви Марії та Святого Духа, став чоловіком і віддав своє життя за 

відкуплення людства від первородного гріха, людина через покаяння і праведне 

життя матиме можливість доторкнутися до втраченої вічності. Душа людини 

безсмертна, її покликання — вічність. 

Проводячи паралелі між іконописними пам’ятками, можна відзначити 

тонку схожість між фігуркою Немовляти і «Душею» Богородиці у сценах 

Успіння. Істотними для прочитання образу служить вказівку на аналогії між 

яслами та престолом або Гробом Господнім; чашею в сцені омивання, 

Хрещенням і таїнствами Євхаристії, посохом пастиря і Древа життя. В даному 

випадку з’єднання спогадів в текстах, символіки, яка в них закладена, і елементів 

іконографії знову виявляє властивість тексту і зображення на вказування та 

смислове поєднання різночасових подій. Завдяки цьому відбувається 

відновлення і взаємопроникнення важливих сюжетів Біблійної історії. 
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Різночасові події передаються не тільки через елементи, суміщені в одному 

іконному образі, а й за допомогою об’єднання кількох зображених сюжетів в 

єдину композицію. Прийом поєднання сюжетів, віддалених у часі та просторі, в 

єдиній композиції стало основою розвиненої церковної традиції, принципом 

побудови ікони, водночас цей засіб став основою побудови літургійних текстів». 

Зокрема, відомі іконописні зображення парних сюжетів – Різдва Христового та 

Розп’яття. Різдвяний сюжет є частиною ікон Воскресіння. Важливо, що ці 

пам’ятки мають паралелі в текстах служби. Так, про прийдешнє Розп’яття можна 

прочитати: «... народився від жони, та став законом, щоб викупити підзаконних 

... » (Апостол, Павла читання). Ідея спокутування посилюється ідеєю порятунку 

– «... бо прийшов Господь відновити його (все творіння) і врятувати душі наші » 

(Слава, глас 4 Йоана Ченця), «..нині в яслах для порятунку людей » (Ірмос 6 2 

канону). Про подію Воскресіння Христового: «Бачачи зітліле через гріхопадіння 

за образом і подобою творіння, Ісус, прихиливши небеса, зійшов і оселився в 

дівственій утробі, не змінившись, щоб у Ній зітліле оновити, що взиває: слава 

явленню Твоєму, Спасителю мій і Боже» (Стихира самогласна Йоана Ченця). 

Допомагає відтворити символічну насиченість різдвяного образу щорічне 

святкування Різдва Христового: «Нині має сповнитись пророче слово, 

таїнственно провіщене: І ти, Вифлеєме, земле Юди, нічим не меншим назвешся 

між містами, бо готуєш вертеп. Із тебе бо мені вийде Володар народів у плоті, 

від Діви отроковиці, Христос Бог, який пастиме людей своїх, нового Ізраїля; 

його ж всі величаймо… (Стихири св. Софронія Єрусалимського, глас 3 

самогласний). Здійснене «нині», святкове богослужіння дозволяє в реальному 

часі «переживати» Різдво Христове. Все богослужбові тексти закликають 

сьогодні відчути події Різдва «Христос раждається – славте..., зустрічайте..., 

поклоняйтеся...». Таким чином, в богослужбових текстах та іконописному 

зображенні різними художніми засобами передавалися складні смислові аспекти, 

протягом століть втілювалися одні й ті ж ідеї, головна з яких – Боговтілення. З 

одного боку, образ і текс ілюструють події, розкриваючи духовні смисли, 

закладені в іконографічній абетці та  літургійному слові. З іншого, виявляють 
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знакові зв’язки між окремими сюжетами всередині іконного простору та 

згадками в службі. У цьому випадку посилюється сенс кожного елемента 

іконографії та самостійної сцени (малого образу) загальної композиції. Водночас 

глибокий за своїм богословським змістом порядок священнодійств у 

Божественній Літургії, розкриває іншу, літургійну грань образу Різдва 

Христового, стираючи межі історичного моменту і тим самим, виявляючи 

надчасовий характер образу (поза часом) [58, с. 247]. Визначення закладених 

смислів в символіці богослужіння, слові та образі є сьогодні особливо істотним, 

тому що культура прочитання сучасною людиною іконографії образу, тексту 

пісень, особливостей богослужіння залежить від розуміння їхнього 

богословсько-догматичного змісту та цілісного сприйняття всього просторово-

образотворчого комплексу храму як конструкції духовного рівня. 

Саме на основі таких філософсько-богословських тверджень іконописець 

намагається доступними художніми засобами показати, так би мовити, 

незалежність подій, зображених на іконі, від часу, прагне зобразити 

позачасовість як таку. Сюжет Різдва Христового змальовує Євангельську подію 

Народження Сина Божого Ісуса Христа, що має конкретну дату в історичному 

часі. Натомість іконописець прагне показати, що зміст і значення цієї події 

виходять поза рамки часу, поза межі історії. Такі теоретичні передумови стають 

підґрунтям для формування композиційної організації простору на іконі. 

Для священно-історичної композиції Різдва Христового ХV — першої 

половини ХVI ст., у якій використовувалася канонічна схема, сформована в X — 

XІ ст. у візантійському мистецтві, характерна типова площинна композиція, що 

розгортається у трьох горизонтальних ярусах: гористий пейзаж, на тлі якого 

зображено Богородицю на ложі та сповите Немовля в яслах, над яким сяє зоря, 

також зображення волхвів з дарами і пастухів, що прийшли поклонитися Дитяті. 

У верхній частині композиції є постаті ангелів, а внизу — сцена купання 

Немовляти та фігура Йосипа. Для такого типу композиції характерний 

сукцесивний метод зображення, тобто одночасне відтворення різночасових подій 

в одній композиції. Сукцесивність планів у іконі «Різдво Христове» 
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використовувалася як можливість з різних точок зору розглянути зображення. 

Іконописець формує активний простір, зображаючи події, віддалені значними 

проміжками часу в одній просторово-часовій протяжності як одночасні або, 

швидше, «єдиночасні». Як стверджує В. Лєпахін: «Це вічність «увірвалася у час, 

іконізувала його і показує нам минуле, теперішнє і майбутнє як вічне «тепер» — 

із погляду вічності»
 
[58, с. 100]. Ікона не пов’язана з реальним простором, не 

зображає конкретного моменту. На думку Я. Мороз, «все зображається так, як 

воно існує у вічності. Художній час має велику протяжність і представляє не 

момент події, а її тривалість» [71]. 

Іконописець в іконах Різдва Христового в добу Середньовіччя не 

створював індивідуальної точки зору: у іконі було стільки точок зору, скільки 

зображених сцен чи персонажів. Маляр дотримувався суворої ієрархії розмірів 

зображуваного: чим ближче до глядача перебували найважливіші персонажі, тим 

вони були більших розмірів, так би мовити, застосували прийом 

різномасштабності [89]. Малярі виділяли постать Богородиці, зображали її 

значно більшою від інших фігур, оскільки Марія є композиційним і смисловим 

центром ікони. 

Павло Флоренський, один із фундаментальних дослідників просторовості у 

філософії мистецтва, називає художній час четвертою координатою або 

четвертим виміром дійсності. У самій дійсності й у зображенні можуть бути 

виражені ті чи інші координати, зокрема, різним історичним епохам і різним 

художнім стилям притаманно робити панівною і висувати на передній план одну 

з координат. Найважливішу ознаку стилістичної своєрідності та художній дух 

часу зумовлює саме вибір панівної координати
 
 [146, с. 211]. Християнський 

світогляд висунув вертикаль і надав їй пріоритетного значення. Середньовіччя 

підкреслює цю стилістичну особливість християнського світогляду та надає 

вертикалі ще більшого значення, що виявилося в стилістиці сакрального 

мистецтва, згадаймо готичний собор. Християнство запропонувало замкнену 

модель розвитку людства, де є початок — створення світу і є кінець — 

Страшний суд. Просторові уявлення середньовічної людини вміщувалися у 
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завершену схему, внаслідок чого простір сприймався як замкнений. А. Парубець 

вважає, що середньовічні митці так розуміли та відчували себе у світі: «По 

горизонталі: схід (священне минуле) — захід (кінець світу, майбутнє); по 

вертикалі: небо (божественний світ) — земля (людський світ)» [89]. Виходячи з 

цих міркувань середньовічні митці розписували храми. Аналізуючи пам’ятки 

«Різдва Христового» в українському іконописі пізнього Середньовіччя, 

звертаємо увагу на те, що для них характерна вертикальна композиція.  

Трактування простору в іконі ґрунтується на загальних уявленнях про Бога 

як позапросторової Сутності. У Царстві Небеснім панує вічність, яка не 

підпорядковується ні часовим, ні просторовим характеристикам. Іконописець 

прагне зобразити не тільки позачасовість, а й відтворити позапросторовість. 

Одним з найголовніших художніх засобів, який застосовували в іконописі для 

передачі іконічного простору, є зворотна перспектива. Найважливіше завдання 

для іконописця полягає в тому, щоби показати зображене на іконі в іншому світі. 

А оскільки зобразити світ поза простором і часом неможливо, маляр за 

допомогою таких художніх засобів створював новий, незвичний простір, який 

відносно законів прямої перспективи виглядає спотвореним. «Іконописець 

творить нову просторово-часову протяжність, у якій «живуть» вічні події, 

перебувають святі» [58, с. 101].
 
 

Зворотна перспектива — це не просто художній прийом, завдяки якому 

віддалені об’єкти здаються більш масштабними, а невидимі грані предмета — 

видимими, а значення такого зображення полягає у відмові від ілюзіонізму. Це 

бачення суті речей, а не зовнішнє, поверхневе споглядання. Отці церкви 

вважали, що таке внутрішнє бачення було властиве Адамові до гріхопадіння, 

оскільки перша людина на землі не мислила образами, а відразу проникала у 

справжню сутність речей [28]. Пряма перспектива, навпаки, виражає 

суб’єктивний погляд на світ. Багатовимірний простір вирізняється своєю 

безликістю, недосконалістю. Натомість зворотна перспектива зображає предмет 

цілісним, представляє всі його сторони, незважаючи на «природні» закони 

візуального сприйняття. Дмитро Крвавич вважає, що «обернений» простір 
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середньовічного зображення — це простір небесного світу, символ надчуттєвого 

духовного сприйняття, Всесвіт, побачений зсередини та відображення 

середньовічного дуалізму [51, с. 122].  

В іконах «Різдво Христове» доби Середньовіччя застосування зворотної 

перспективи прочитується у зображенні ясел, у яких лежить сповитий Ісус 

Христос, а також у зображенні архітектури, престолу, підставки під ногами 

Богородиці на іконах Поклоніння волхвів, зокрема, ікони з Бусовиська і з 

Цевківа. 

Оберненою є також кольорова перспектива, адже золоте тло є максимально 

активним, світлоносним, порівняно з ним одяг персонажів переднього плану 

видається непримітним. Яскраве золото тла позбавляє його функції заднього 

плану, світло тла перетворюється на головний зміст ікони. 

Ікона «Різдво Христове» самою геометрією побудови композиції 

цілеспрямовано впливає на глядача. Усі предмети, постаті ніби розгортаються до 

центру, який розташований перед іконою, до глядача. Не тільки за допомогою 

змісту, а також художніми засобами ікона прагне встановити духовний зв’язок з 

людиною, що творить молитву. Символічна перспектива найбільше відповідає 

діалектиці повнотою та гнучкістю художніх смислів, образності, цінностей, 

психічних функцій. Тут першочергове значення має естетично-емоційна 

рефлексія глядача та творче втілення художнього задуму в митця. 

У системі зворотної перспективи здаються несуттєвими, наприклад, 

різноманітні розломи форм, спотворення в порівнянні з тим, що ми бачили б з 

однієї точки сприйняття. Для іконописця виявилося особливо важливим 

передати те враження від предмета, яке ми отримуємо, розглядаючи його з 

різних сторін [141,  с. 248]. Тобто для художника важливо відтворити 

(розповісти) про те, яким є зображений предмет, на відміну від використання 

прямої перспективи, коли суттєвим є те, яким він здається. Митці сприймали 

живопис як еквівалент рукописного тексту, зображення окремого предмета 

трактували як слово або знак. Художник прагнув повідомити якомога більше 
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інформації про зображений предмет. Впроваджено кілька точок сприйняття, що 

дозволили всебічно показати об’єкт. 

Незважаючи на те, що загалом ікона справляє враження площинної, 

архітектура, предмети умеблювання, лещадка зображені об’ємними, а фігури — 

у ракурсах. Це спричинило потребу створення хоча б незначної глибини 

простору. Пряма перспектива, яка розвиває живописний простір углиб, могла 

відволікти погляд від образів святих на передньому плані. Пряма перспектива 

руйнує живописну площину. Обернена ж передає простір символічно 

(символічна перспектива), є ідеальною для створення враження незначної 

глибини, особливої взаємодії глибини та площинності. Це так звані 

«інформаційні розвороти». Як приклад, глядач бачить ясла, які зображені на 

іконі, фронтально. Але художникові було важливо показати дитятко, яке лежить 

у яслах-саркофазі, а при такій точці зору його побачити неможливо. Тоді 

художник піднімає задню стінку і глядач ніби дивиться на ясла з дитиною згори. 

Таким чином художник зображає предмет у зворотній перспективі (іл. 3.1.5). 

Показовою є ікона із с. Бусовисько (іл. 3.1.14), де художник обрав низьку лінію 

горизонту. Однак, дивлячись на престіл Богородиці або архітектурні куліси, 

глядач може розглянути верхню площину сидіння і навіть дахи будівель, що при 

такій точці зору він бачити не може. 

Відчуття простору в іконах на сюжет «Поклоніння волхвів» художники 

передавали за допомогою плановості. Зазвичай планів є два, передній — 

своєрідний сценічний майданчик, на якому відбувається дія, та задній план — 

тло (іл. 3.1.14—15). 

Такий метод відтворення художнього простору характерний для усіх без 

винятку пам’яток «Різдво Христове» XV — XVI ст. Але особливо показовий в 

іконі «Поклоніння волхвів» зі Старої Скваряви (іл. 3.1.15). На групу Святої 

Родини, яка розташована зліва, ми дивимося, обравши місцем розташування 

лівий кут ікони, на групу волхвів, що розташовані справа, ми дивимося справа. 

За допомогою такого засобу площинне зображення стає об’ємним, воно 

розгортається на глядача. Таким чином з’являється кругова перспектива ікони, 
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яка виходить у простір глядача. Цим засобом формується психологічний 

гіпнотичний вплив живопису, який тримає вірянина в полоні іконного простору.  

На прикладі ікон «Поклоніння волхвів» (іл. 3.1.14—15; 3.3.30), дія яких 

відбувається в будинку в Назареті, поєднують зовнішній та внутрішній вигляд 

архітектури, для того щоби створити повне уявлення про будівлю, в якій 

відбувається подія. Те, що поклоніння здійснюється в інтер’єрі, засвідчує білий 

колір тентів-велумів, розвішаних поміж двома теремами. (За канонічною 

символікою барв білий колір відповідає тканині, яка розташована всередині 

приміщення, червоний — на фасаді). 

Уже згадувалося, що ікони Різдва Христового XI — першої половини XVІ 

ст. окремі сюжети групують у трьох горизонтальних смугах, кожна з яких має 

власну лінію горизонту. Таким чином вони використовують традиційну для 

середньовічного живопису побудову нашарування, коли окрема композиція, яка 

має розташовуватися вглибині заднього плану, розташовується угорі. Це 

дозволяє художникам створити широку панораму сцени, водночас фігури та 

предмети не заступають одні одних. 

У символічному просторі ікони різномасштабність фігур визначається за 

їхнім ціннісним значенням у контексті твору. Елементи декорацій, традиційно 

мають другорядне підпорядковане значенням щодо фігуративних зображень, 

вони теж виявляються деформованими застосуванням зворотної перспективи і 

масштабності відповідно до їхньої семантики. При цьому предмети середовища, 

що перебувають у тісному зв’язку з головним персонажем дійства, вирішуються 

в природному пропорційному відношенні щодо нього. Трон, на якому сидить 

Марія у сцені, відповідає необхідним розмірам, так само і ясла з немовлям, чи 

купіль і повитухи. Натомість об’єкти середовища, не пов’язані з героєм твору 

безпосередньою дією, автор довільно зменшує, надаючи вигляду стилізованих 

моделей, що є мініатюрною подобою конкретного предмета або стилізованих 

куліс стафажу. Безпосередня взаємодія архітектурного мотиву із значущою 

постаттю наділяє предмет художніми ознаками значущості — фронтальним 

ракурсом, статикою, збільшеним розміром. Таким чином, аналізуючи 



200 

 

 

символічну різномасштабність об’єктів ікони необхідно конкретизувати її 

семантичний синтаксис та виявити центральні фігури сюжету. 

Особливо виразно ієрархічна різномасштабність фігур виявляється в 

іконах пізнього Середньовіччя. Звернемо увагу на відмінність розмірів постатей 

святих. Найбільшою у композиції є фігура Богородиці, дещо меншими за 

розміром є півфігури ангелів, які в сюжеті є наступними за ієрархією. Значно 

меншою є постать Йосипа, що є менш істотним персонажем. Перед ним 

розташована порівняно невелика фігура старого пастуха: Йосип, що сидить, і 

пастух, що перед ним стоїть, є одної висоти. Тут художник впроваджує принцип 

ісокефалії для того, щоби підкреслити єдність цієї групи. 

Проте і тоді різномасштабність не постає абсолютним принципом. 

Поступове введення одномасштабності фігур засвідчують ікони ХVІ ст. на 

сюжет «Поклоніння волхвів». Ікони «Різдво Христове» з традиційною 

іконографією, які доповнені зображеннями значної кількості другорядних 

персонажів, ще тривалий час зберігають принцип різномасштабності. Такий 

архаїзований художній метод властивий, зокрема, для українських ікон «Різдво 

Христове з історією дитинства» XVII — XVIII ст. 

Зведення всіх зображень ікони до єдиного масштабу, започатковане в ХVІ 

ст., мало пройти кілька етапів. На першому пропорційної єдності набули 

фігуративні зображення. Майже паралельно з ними — предмети ближнього 

оточення: елементи умеблювання та начиння. Завершальним етапом постало 

встановлення реалістичних співвідношень з архітектурними кулісами на іконах 

XVIII cт. Цей відхід від символічної перспективи супроводжувався звертанням 

майстрів до проблеми однорідності художнього простору.  

Звернемося до проблеми взаємодії символічної перспективи та плановості 

композиції. Традиційно головному зображенню в іконописі відводиться 

ближній, рідше — середній план [89, с. 124]. Збільшений розмір постаті 

поширюється також на її атрибути та ближнє предметне оточення. Зменшені 

об’єкти оточують його зусібіч, що опосередковано стверджує сферичність 

простору ікони, який сприймається умовним глядачем зсередини. 
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Простір середньовічного «Різдва Христового» є замкнутий. Позиція 

художника, перш за все, не зовнішня, а внутрішня, він зображає не сам предмет, 

а простір, що предмет оточує (світ, у якому перебуває персонаж або предмет) 

[141, с. 252]. Глядач ніби входить у зображення. Показово, що за іконописною 

термінологією права частина зображення вважалася лівою, і навпаки. Таким 

чином, відлік відбувається не з точки сприйняття глядача, а з позиції 

внутрішнього для ікони спостерігача. Відтак Христос благословляє лівою рукою 

(іл. 3.1.6), лівою рукою також вітаються пастухи (іл. 3.2.14; 3.2.16). У загальній 

композиції ікон зі спільною іконографією може застосовуватися дзеркальна 

форма зображення у розташуванні сцени розмови Йосипа з пастухом і сюжету 

купелі тощо. 

Вважаємо за доцільне звернутися до проблеми ближнього і дальнього 

бачення. Відомо, що іконописне зображення вибудовується чітко перед 

глядачем. Звідси, у трактуванні кожного об’єкта майстер традиційно 

використовує ближнє бачення, що зводить його об’єм до площини, округлює 

контури та виявляє деталі. Надматеріальному простору ікони не властива 

повітряна і тональна перспектива. 

Проте художні пошуки ХV і наступних століть вносять нові форми 

розмежування «ближнього» і «дальнього», а отже, головного і другорядного в 

іконі. До них належить, зокрема, тональна градація зображень, різний рівень 

їхньої деталізації. 

Плани композиції в середньовічному «Різдві Христовому» 

нагромаджуються один над одним, при цьому семантично значущі зображення 

зберігають вигляд ближнього бачення, на якому б плані вони не перебували. 

Порівняймо в цьому контексті зображення Богородиці та ангелів. Їхнє вбрання 

вирішено одним тоном, драперії модельовано світлами, однаково деталізовано. 

Шати Марії й ангелів благовіщення близькі за яскравістю до світлоносних барв, 

чіткістю ліній орнаментів, дрібною деталізацією. Натомість трактування 

пастухів, що перебувають в одному плані з Богородицею, не так старанно 

опрацьовані. У цьому полягає відмінність у трактуванні головних і другорядних, 



202 

 

 

позитивних і негативних персонажів — отже, використання щодо них ближнього 

або дальнього бачення. 

Кут бачення глядача, тобто ракурс постаті на іконі, належить до 

формальних засобів символічної перспективи. Фронтальність святих ликів є 

обов’язковою умовою молитовного контакту вірного з образом. Перешкодою 

для встановлення контакту з персонажем є профільний ракурс чи зображення зі 

спини [141, с. 276], які традиційно використовують щодо фігур нечистих або 

негативних персонажів. Інша група постатей, яких зображено в профіль, це 

другорядні персонажі сцени, що часто розташовуються на периферії композиції.  

У цьому контексті доцільно прослідкувати еволюцію ракурсу фігури 

Йосипа. На середньовічних іконах, які втілювали сумніви про приснодівство 

Марії, святого зображали у профіль з виразним жестом підозри. Зі зміною 

трактування образу, коли почали акцентувати на духовному батьківстві Йосипа, 

його лик показують у фас або принаймні у легкому тричвертному розвороті. 

Характерно, що постать Богородиці на іконі із Цевкова зображено фронтально 

до глядача, що виявляє її семантичне домінування в сюжеті (іл. 3.1.13). 

Уважаємо, що концентрування профільних зображень на периферії 

іконописного простору виконує, окрім ціннісної, функцію розмежування 

умовного та реального світів. Як відомо, фронтальний ракурс постаті розгортає 

художній простір вперед, на глядача, натомість профільний — ушир. Профільне 

зображення повитух у сценах різдва святих і Богородиці, пастуха в «Різдві 

Христовому» та ін. стримують вихід «споконвічного простору» у простір 

глядача. Таким чином, вони виконують композиційну функцію «каріатид» на 

зразок «природних рам» ікони. Ці рами демонструють усі пам’ятки «Різдва 

Христового» XІV — першої половини XVI cт. та ікони «Різдво Христове з 

історією дитинства» XVII — XVIII ст. Особливо показовий приклад — ікона 

«Різдво Христове з історією дитинства» (МОХМ). У нижньому ярусі картини 

функцію рами виконує постать Йосипа. З одного боку він, спілкуючись із 

пастухом, у профільному зображенні звернений до середини картини. У сюжеті 

«Втеча в Єгипет» Йосип стрімким рухом веде віслюка так, ніби хоче вийти за 
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межі картинної рами. Однак за допомогою емоційної деформації його тіла, 

розвертаючи голову на 180
о
 у протилежному до руху напрямку, автор повертає 

профіль святого всередину картинної рами (іл. 3.3.39). 

Значення фронтальності зображення в хронотопі ікони полягає не лише в 

напрямку розгортання художнього простору. Традиційна фронтальність 

семантично значущих зображень (насамперед ликів) виявляє їхню 

приналежність до умовного простору, що не може бути співвіднесеним з 

реальним тривимірним. При цьому вказівкою на місце об’єкта в ньому постають 

семантично неважливі частини зображення, що набувають різноманітних 

ракурсів і деформацій [141, с. 280]. Наведемо як приклад ікону з Трушевич (іл. 

3.1.5), де Богородиця зображена фронтально, натомість ясла в неї за спиною 

показані в складному ракурсі оберненої перспективи. 

Від другої половини XVII ст. під впливом бароко фронтальність ликів 

виконує цілком іншу функцію, практично протилежну, вона спонукає глядача 

увійти в символічний простір ікони. Як приклад назвемо ікону «Поклоніння 

волхвів» Івана Рутковича (іл. 3.3.32), де уважний погляд фронтального лику 

одного з волхвів ніби закликає глядача перетворитися на учасника урочистої 

процесії. 

Однією з форм символічної перспективи є концентрування точок сходу 

дахів, вікон, карнизів тощо на ликах, долонях чи грудях центральних постатей 

сцени. Звернемо увагу на те, як лінії перспективних скорочень архітектурних 

мотивів акцентують увагу на ликах Богородиці та волхвів на іконі з іконостаса 

церкви с. Стара Скварява (іл. 3.1.15). 

Формою символічної перспективи в часовому вимірі визнають традиційну 

непорушність святого образу та вищу динаміку менш важливих учасників 

дійства [3, с. 280-281]. Тут слід вбачати протиставлення преображеної плоті, 

сповненої вічності, та такої, що тільки очікує преображення під владою законів 

земного часу. Особливо показовими в контексті нашого дослідження є ікони 

«Поклоніння пастухів», на яких симетрична статика «Святої родини» 

протиставляється динамічному руху групи пастухів. 
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На іконі «Різдво Христове» окремі події, які впродовж тривалого часу 

приходили на зміну одна одній, відбуваються одночасно та об’єднані спільним 

простором. Народився Ісус і на небі з’явилася Вифлеємська зоря, яка в іншому 

кутку світу принесла благу звістку трьом волхвам. Для того, щоби поклонитися 

Спасителеві волхви мандрували принаймні два місяці, а на іконі ми бачимо 

волхвів двічі: у сцені балаговіщення зорі та сюжеті поклоніння волхвів. Про 

народження Сина Божого пастухам розповіли ангели і пастухи, що були 

неподалік, відразу ж прийшли віддати йому шану. Зазвичай на іконі відтворено 

одночасно дві події: благовіщення ангелів і поклоніння пастухів. 

Для богословської символіки спокутної жертви Ісуса важливими є дві 

події: новонароджений лежить у яслах-домовині та дитину купають у купелі-

потирі. Відтак художник малює маленького Ісуса двічі. Таким чином в іконі 

створюється своєрідна круговерть часу та простору, події відбуваються ніби поза 

часом і простором, а стрижнем цього нуртовища є неспівмірно велика фігура 

Богородиці. Таке символічне ставлення до хронотопу властиве також біблійним 

та євангельським текстам. Богородиця від народження Ісуса знала про трагічну 

долю Сина, вона його переживе і буде оплакувати. Але смерть Сина 

заперечується Воскресінням, і в сцені Успіння Син прийме душу Матері. 

Старозавітне пророцтво передбачає події Нового Завіту, а майбутнє керує 

минулим. 

Сукцесивний метод зображення виявився настільки органічним для 

українського іконопису, що майстри XVII — XVIII ст., які запозичили західну 

іконографію «Поклоніння волхвів» і «Поклоніння пастухів», за середньовічною 

традицією доповнювали зображення сценами благовіщення. 

Висновки до розділу 4 

1. Ґрунтуючись на аналізі художніх особливостей та іконографії ікон 

Різдва Христового XV — XVIII cт., зроблено спробу встановити зв’язок між 

художнім образом і символічною структурою живописної пам’ятки, що 

виявляється не тільки в категоріях ментальної моделі, а також у суто формальній 

художній мові (композиція, колір, світлотінь, об’єм, простір тощо). Ікони на 
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сюжет Різдва Христового втілюють уявлення про божественний спіритуалізм і 

його матеріальне втілення, про сакральність універсуму та місце людини в 

ньому. Українські іконописці створюють власну самобутню художню 

інтерпретацію богословських уявлень про людський образ, небесний простір, 

рай, земний світ. 

2. Змістовно важливим є феномен Вифлеємської зірки, про який розповідає 

Євангеліє від Матвія. У християнських текстах містяться різні тлумачення 

походження цього астрономічного явища — зірка (Матвій), комета (Оріген, 

Йоан Дамаскин), божественна невидима сила, що прийняла вигляд зірки (Йоан 

Златоустий). Іконографія зірки залежала від трактування її природи. В ХІ ст. в 

українському мистецтві утверджується втілення божественної Месійної зірки у 

вигляді блакитної гемісфери, з якої виривається промінь, що вказує на 

новонародженого Спасителя. Три промені засвідчують присутність Святої 

Трійці у справі спасіння людства. На межі XVII — XVIII cт. в іконах з’являється 

зображення комети. 

Різдво Христове — це свято, завдяки якому «небо відкрилося». Образ неба 

асоціюється в релігійній свідомості з трьома топосами: небеса (земна атмосфера, 

в якій перебуває людина), невидима духовна сфера (існує поза межами 

фізичного світу, у ній перебувають Ангельські сили), Боже Царство («нові» 

небеса, Небесний Єрусалим). У момент великого дива народження Сина Божого 

невидима небесна сфера відкрилася перед пастухами у вигляді золотого 

сегменту неба, оточеного хмарами. Згідно з Євангелієм від Луки, Божу волю у 

ній втілюють ангели, вони співають гімни та тримають бандероль з написом 

«Слава во вишніх Богу!» В іконі хмара — це символ незримого Бога. Відкрите 

небо та хмари зустрічаються в іконографії ключових подій життя Спасителя: 

Різдва, Богоявлення, Преображення, Вознесіння. Від 30-х рр. XVIII ст. під 

впливом містичного спіритуалізму бароко в ікони впроваджується іконографія 

сфери Божого Царства у вигляді хмарного купола небес, пронизаного яскравим 

світінням Вифлеємської зірки, горінням якої небо сходить на землю, 

спрямовуючи світ людей на шлях спасіння. Образ нових небес як Божого 
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Царства втілений у вигляді абстрактної, позбавленої глибини позолоти тла, адже 

ця духовна сфера перебуває за межами людського сприйняття. Профанний 

рівень небес втілений у природній блакиті небокраю з хмарками. 

Сюжет Різдва Христового розвиває багатий традиційно-міфологічний 

топос народження. У середньовічних іконах дія відбувається на горі, що є 

втіленням єдності трьох сфер буття (небо, земля, підземний світ). Богородиця 

лежить на схилі гори, символізуючи камінь, про який пророкував Даниїл, коли 

тлумачив сон Навуходоносору. Камінь цей скинув Бог, а Христос є Наріжним 

Каменем, що відколовся від гори та «з’єднав розділені природи». Художники 

трактують гору умовно, у вигляді сталактитових лещадок, відтворюють три 

гори, які відрізняються масами і кольором (символ Трійці), та дві вершини 

(втілення Богочоловіка). Від кінця XVI ст. замість гірок-лещадок впроваджені 

елементи місцевого ландшафту (засніжені вершини, квітучі рослини, ялинки) 

(ікона с. Лопушанки). Як у зображенні Вифлеємської зірки, форма якої нагадує 

вертепну зірку, що її носили колядники, тут виявлені фольклорні елементи. Під 

впливом тогочасних друкованих видань гора на іконі з с. Радруж нагадує 

пергаментний згорток. Народження відбулося в печері, яку тлумачать як 

грішний світ, у який входить Спаситель. Тому на тлі темної глибини зображали в 

осяйних білих пеленах Ісуса. Печера обов’язково неправильної форми 

(антиформа) і чорного кольору (антиколір). Від другої половини XVI ст. печера 

отримує вигляд висіченої в скелі гробниці-печери, втілюючи символіку 

жертовної покути Спасителя. У другій половині XVII ст. на перший план 

вийшло трактування печери як лона Богородиці, в якому «божественний сад». 

Тему саду всередині грота розвивають ікони «Поклоніння пастухів» з 

іконостасів церкви св. Духа в Рогатині та П’ятницької церкви у Львові. 

Від другої половини XVI ст. місцем народження стала стаєнка-кошара як 

ще один символ лона Богородиці, оскільки, народивши Ісуса (пастиря), вона 

стала матір’ю кожного християнина (ягнятка). На межі XVII — XVIII ст. були 

створені ікони, де поклін пастухів або волхвів відбувається на тлі мурованої 

палацової будівлі з куполами, ордерними аркадами та колонами Небесного 
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Єрусалима, що є буквальною метафорою Богородиці, «через яку рай знову 

відчинився». 

Від кінця XVI ст. із переважанням сюжетів «Поклоніння пастухів» або 

«Поклоніння волхвів» українські художники надають перевагу західній 

іконографії сюжету та відмовляються від зображення стилізованих гірок-

лещадок, малюючи зелені пагорби з архітектурними кулісами (середньовічна 

твердиня, монастир, ренесансне місто або кошара з вівцями).  

Центральним елементом ікони «Різдва Христового» є ясла, в яких 

Богородиця сповила немовля Ісуса. На іконах ХІ — XVI ст. ясла мають форму 

кам’яної скрині, а дитина туго сповита в білі пелени (алюзія на атрибути смерті 

саркофаг і саван). Кам’яний гріб характерний для іконографії христологічних 

ікон Різдва та Воскресіння. Від середини XVI ст. ясла починають трактувати як 

побутовий предмет, вони виготовлені з дерева або плетені з лози, символічний 

акцент переноситься на трактування пелюшок як осяйної мандорли. На іконі 

«Поклоніння пастухів» другої половини XVI ст. (MHS) зображення Христа на 

пеленах перегукується з іконографією «Плат Вероніки». Символічне зображення 

сяйва навколо Спасителя (аналогічно як зображення печери та хмари, характерне 

для іконографії сюжетів Різдва, Преображення, Зішестя в пекло та Вознесіння. 

На усіх українських іконах «Різдва Христового» купіль немовляти 

трактована у вигляді золотого потира (чаша для вина, яку використовують у 

таїнствах причастя, вона втілює жертовні страсті Господні). Інколи сцена 

купання побудована за принципом символічної іконографії «Христос у чаші» 

(«Різдво Христове» с. Бусовисько (НМЛ). Однією з іконографій Христа є 

жертовне ягня як символ спокути, непорочності, лагідності. Ягня, яке 

супроводжує пастуха, на іконі розташовується поряд з яслами. Біля ясел 

зображені віл і віслюк, символізуючи зустріч народу ізраїльського з язичниками. 

3. На середньовічній іконі «Різдва Христового» почесне місце займає 

Богородиця — центральна фігура композиції та найбільша за масштабом. Її 

постава та символи, що її оточують, заперечують первородний гріх. На одязі 

Марії є зображення трьох зірок і зав’язані три вузли, що символізує її освячення 
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Святим Духом і приснодівство. Вона відвертає голову від дитини, адже знає про 

майбутні страждання і смерть сина. На основі авторитету апокрифічних текстів в 

українському іконописі від XI ст. утвердилася традиція зображати Йосипа у 

вигляді сивобородого старця, що завжди сидить осторонь від Богородиці та 

Ісуса, скрушно схиливши голову на руку. Він став символом самопожертви та 

покірної своїй долі людини. Лівий нижній кут ікони відведено сцені розмови 

Йосипа з пастухом, в якій усі моменти спокус і сумнівів святого зводяться в 

один. У правому нижньому куті показана апокрифічна розповідь про Соломію, 

втілена в сцені купання Немовляти. 

У другій половині XVI ст. художники відмовляються від строго 

канонічного образу Богородиці, звертаючись до ідеалу, що був близьким для 

української ментальності, надавали Марії індивідуальної образної 

характеристики. Від другої половини XVII ст. під впливом ідей контрреформації 

Йосипа почали зображати зрілою людиною. Поширюється концепція, що шлюб 

Марії та Йосипа був містичною реальністю в ім’я єдиної віри, а Йосип — 

справжній батько Ісуса як земне втілення Отця Небесного. На іконах другої 

половини XVII — XVIII ст. постаті Богородиці, Ісуса та Йосипа об’єднуються в 

іконографію «Свята Родина». На окремих пам’ятках зображено розширений 

варіант зі святою Анною — матір’ю Марії. 

Іконографія ангелів має обмежену типологію, зумовлену їхньою роллю в 

сюжеті (ангел-вісник, ангел — слуга Божий). Три волхви втілюють образ 

поширення християнства в усі країни, серед усіх народів (зазвичай один з 

волхвів чорношкірий) та в усі віки (волхви різного віку). Східне походження 

волхвів засвідчують верблюди, коштовні екзотичні шати та головні убори.  

4. В іконах «Різдво Христове» окремі події незалежні від часу, оскільки 

зміст і значення події Божого народження виходять за межі часу та історії. 

Сукцесивність планів у іконі «Різдво Христове» формує активний простір, який 

об’єднує в одній композиції події, віддалені одна від одної значними 

проміжками часу як одночасні. Художній час має довгу протяжність і 

представляє не момент події, а її тривалість. Ікона ніби існує у вічності. 
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Українські митці XV — XVIII ст. свідомо використовували в композиції 

«Різдво Христове» традиційні художні засоби, що втілюється у поділі 

зображення на окремі сцени, значною мірою умовно пов’язані між собою 

формально, у повній невідповідності між глибиною простору пейзажу та 

абстрактною площиною золотого тла, розташуванням фігур, що не виходять за 

межі замкнутої в собі просторової зони та зосереджені на передньому плані. 

Площинність і простір, спокій і динаміка неподільно переплітаються між собою 

в художньому відтворенні події. Площинне та нерухоме сприймається як 

символічне втілення одвічного, просторове та динамічне — як реальність 

земного буття. Втілюючи абстрактні ідеї, композиція ікони «Різдва Христового», 

в якій неподільно переплелися надприродне і реальне, зображає чудесне як 

близьку для людей і зрозумілу подію. 
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ВИСНОВКИ 

1. У сучасній науковій літературі питання іконографії Різдва Христового в 

українському релігійному мистецтві доволі поширене. Проте подальшого 

дослідження потребують питання, що залишилися поза увагою науковців, 

пов’язані з проблемою художньо-образної програми, яка відображала 

світоглядні уявлення в символічній інтерпретації сюжету. Праці українських і 

зарубіжних авторів, які ми розглянули у першому розділі дисертації, можна 

розділити на кілька груп: 1) мистецтвознавчі дослідження; 2) праці 

богословського характеру; 3) праці, що коментують євангельську легенду, в яких 

методами іконології, семіотики та герменевтики автори прагнули розкрити 

семантику християнської події. 

2. Зв’язок між суто візуальним втіленням сюжету Різдва Христового та 

його ідейно-концептуальним підґрунтям має різні форми вияву в українському 

іконописі XV — XVIII cт. В українському середньовічному мистецтві 

іконографія сюжету Різдва Христового формувалася на ґрунті візантійського 

канону. Митці дотримувалися лаконізму та схематизму композиційних побудов, 

виразності та промовистості поз і жестів, канонічності художньої мови, що 

сприяло створенню цілісних за звучанням і візуально впізнаваних символічних 

образів, у прочитанні яких велике значення мають формальні засоби. 

Просторовість ікони побудована за допомогою впровадження плановості, 

використання зворотної перспективи та композиції нашарування. Ієрархія 

персонажів визначалася різномасштабністю та принципом ісокефалії. В арсеналі 

творчого методу іконописців були контур, який чітко окреслює предмети, 

використання локальних кольорів, відсутність єдиного джерела освітлення, 

площинність зображення, експресивні деформації фігур. У другій половині XVI 

— першій половині XVII ст. відбувається поступовий відхід від візантійської 

іконографії та значний вплив західноєвропейського мистецтва. У цей період 

зміцнюється діяльність провінційних малярських осередків, які вносять власні 

характерні риси в стилістику ікон. Набуває поширення незвичне трактування 

євангельського сюжету, ікона наповнюється світськими елементами, святі 
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отримують риси ментально близькі для українців. Символіка ікони наповнилася 

знайомими знаками рідної природи як Божого раю на землі. Українські 

іконописці втілювали в усталену символічну канонічну мову абстрактних понять 

прості й зрозумілі форми, наближуючи ікону до народного сприйняття. У 

процесі збагачення традиційної ікони значна роль належала впливу західних 

гравюр. Це не було дослівне запозичення композиції, використовували головні 

композиційні принципи іконографії «Поклоніння пастухів» і «Поклоніння 

волхвів». У другій половині XVII — XVIII ст. українські митці прагнуть 

органічно синтезувати православну іконографію та принципи образотворення 

західноєвропейського мистецтва. Вони впроваджують в іконописне зображення 

схеми прямої та повітряної перспективи, елементи портретного психологізму, 

динамізму другорядних постатей, реалізм пейзажу, побутових деталей, 

драматичні світлотіньові ефекти. 

3. Ікона «Різдво Христове» за своєю суттю — художній феномен з 

розвинутою художньо-образною системою, сформованою іконографічною 

традицією та стилістичними особливостями. Водночас як іманентне явище 

сакральної художньої культури України вона нерозривно пов’язана зі 

світоглядними уявленнями та ментальністю українців. Інваріантна іконографія 

сюжету народження Ісуса відображає світосприйняття, ідеологію та переконання 

конкретного історичного періоду, що в художньому вияві ґрунтується на 

синтетичній єдності образу та символу. 

Ікона «Різдво Христове» у неподільності компонування різних сюжетів є 

зоровим відображенням богословської ідеї втілення Другої Особи Пресвятої 

Трійці та знаменує початок спокутної жертви Сина Божого. У мистецтві 

Київської Русі, синтезуючи в одній композиції зображення храму та сюжету 

«Різдва», автори візуалізували образ становлення Християнської Церкви 

(мініатюра «Різдво Христове» із Псалтиря Ґертруди ХІ ст. (музей у м. Чівідале, 

Італія). Врівноважений структурований і фронтальний варіант композиції 

«Поклоніння волхвів» із Цевкова (MHS) відповідає уявленням про 

впорядкованість моделі сакрального універсуму Небесної Церкви. Іконографічну 



212 

 

 

схему «Поклоніння волхвів» і «Різдва Христового зі сценами дитинства» 

застосовували для ікон «Собор Богородиці» (XVI — XVIII ст.). 

4. В образній семантиці ікони «Різдво Христове» виразно окреслені дві 

домінантні протилежності — сакральні та профанні персонажі. Коло сакральних 

образів обмежене (Марія, Ісус, Йосип, ангели, зрідка — Анна), вони німбовані та 

чітко виділені більшим масштабом. Упродовж століть сакральні образи 

модифікувалися стилістично й іконографічно, але семантично здебільшого 

залишалися незмінними. Образ Ісуса Христа в іконографії «Різдва Христового» 

XV — XVIII ст. належить до найбільш консервативних і в різних сюжетах 

вирішується стереотипно (сповите немовля). У композиції чільне місце належить 

Богородиці, чиє зображення зі знака-емблеми на середньовічних іконах 

поступово трансформується на стриманий образ звичайної жінки. Характерне 

візуальне втілення має іконографія Йосипа як сивобородого старця. Профанні 

образи більш численні — це пастухи, волхви та повитухи. Саме в групах 

профанних персонажів впроваджуються нові художні засоби та стилістичні 

особливості, натомість сакральні персонажі більш строго підпорядковані 

іконографічному канону. 

В іконі «Різдво Христове» групи персонажів діють як одне ціле. Зокрема, 

незважаючи на відмінності в колориті убрання ангелів, персоніфікації міміки 

обличчя і жестів, їхні фігури сприймаються цільним, компактним образом 

ангельської присутності. Схожу цільну групу втілюють також пастухи або 

волхви, що прийшли вклонитися Спасителеві. Сакральні персонажі на іконах 

другої половини XVI — XVIII ст. об’єднані в іконографічну композицію «Свята 

Родина». Таким чином, вирішення сюжету вимагає трактування однотипних 

персонажів як композиційної єдності, своєрідного узагальненого знаку 

Божественної присутності або поклоніння. 

На основі семіотичного аналізу проведено класифікацію жестів окремих 

персонажів. Виділено промовисті жести (вказування; рука, що промовляє; рука, 

що підпирає обличчя; мовчання) та ритуальні жести (благословення, молитва, 

дарування, вкриті руки, заступництво). 
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5. В іконах «Різдво Христове» виділено два протилежні топоси. Земний 

топос, у якому відбулося народження Ісуса Христа, втілений у багатому 

хроматизмі та наповнений ментальними категоріями-символами гори, печери, 

кошари, Божого саду. Бачення небесного простору асоційоване в релігійній 

свідомості з матеріальною присутністю Бога, у художній інтерпретації мало 

буквальний вияв — іконописці зображали Божу волю, втілену гемісферою 

Вифлеємської зорі або сегментом відкритого неба з ангелами в ньому. Топос 

Царства Небесного представлений золотим тлом або архітектурними кулісами 

Небесного Єрусалима.  

Символічність художніх образів у іконі «Різдво Христове» зазвичай 

розкривається завдяки введенню характерних деталей або використанню в 

композиції конкретних предметних зображень. Ілюструючи атрибути, які 

приписують Богородиці церковні гімни та Акафист, автори вводили в пейзаж 

церкву з високими банями, замок, острови, ріку, містки, широке плесо водойми, 

гори, суху пустинну землю і зелень, що вкриває скелі (ікона с. Гломча (MHS). 

Інколи це стилізоване зображення відомих споруд, наприклад, вежі Корнякта у 

Львові («Поклоніння пастухів» другої половини XVII ст. (MHS). Руїни ордерних 

будівель, зламаний стовп, порожній кам’яний цоколь втілювали перемогу 

істинної віри над язичництвом. Таким чином, у семантиці архітектурних форм 

ікон «Різдво Христове» переплітаються поняття Священного Граду (Небесного 

Єрусалима), Небесної Церкви (храму) та громади вірних (кошара). 

Серед символів, пов’язаних з Богородицею, слід назвати драбину 

(метафора Діви Марії як «небесної драбини», якою Бог зійшов на землю (Ікос 2), 

трон (метафора Богородиці, що стала престолом Господа (Ікос 1). Атрибутом 

Йосипа є пальма (символізує духовну перемогу святого та очікування раю в 

кінці життя), рубанок і палиця з бруньками. 

В іконі «Різдво» постійно акцентується на двох моментах: перше — це 

втілення, друге — підкреслення зв’язку між втіленням і жертвою Христа. Це 

зумовило використання уніфікованих ментальних символів, які є спільними для 

іконографії христологічних ікон на сюжет Різдва, Преображення, Зішестя в 
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пекло, Тайна вечеря, Розп’яття, Воскресіння, Вознесіння (відкрите небо, хмара, 

печера, потир, Голгофський хрест, ясла-саркофаг, гора, мандорла). 

6. В іконах «Різдво Христове» XV — XVIII ст. культивується зв’язок 

формальних засобів і символічного наповнення образу, сформованого у 

тогочасній світоглядній системі. Митці сприймали живопис як еквівалент 

рукописного тексту, зображення окремого предмета трактували як слово або 

знак. Художник прагнув повідомити якомога більше інформації про зображений 

предмет, упроваджуючи для збільшення інформативності кілька точок 

сприйняття, що дозволили всебічно показати об’єкт. Це так звані «інформаційні 

розвороти». Показовий приклад ікони «Поклоніння волхвів», дія яких 

відбувається в будинку в Назареті, де поєднано зовнішній та внутрішній вигляд 

архітектури, для того щоб створити повне уявлення про будівлю, в якій 

відбувається подія. Невпорядкованість світу виступає своєрідним синонімом 

«погляду розумом».  

Важливим є також вибір точки зору глядача. Хоча в композиціях їх є 

переважно кілька, завжди чітко визначене місце глядача щодоо центральних осіб 

події — Богородиці та Ісуса Христа. Умовний глядач традиційно перебуває 

навпроти Марії, обличчям звернений до неї, а на немовля у яслах-кошику 

дивиться згори. Навіть в іконах, у яких послідовно проведено лінійну та 

повітряну перспективу, в зображенні ясел використано традиційну для 

Середньовіччя зворотну перспективу.  

В іконах «Різдво Христове» масштаб фігури залежить від семантичного 

синтаксису ціннісного значення у контексті сюжету. Від ХVІ ст. започатковане 

зведення всіх зображень ікони до єдиного масштабу. На першому етапі 

пропорційної єдності набули фігуративні зображення. Майже паралельно — 

предмети середовища, що тісно пов’язані з конкретним персонажем. 

Завершальним етапом постало встановлення реалістичних співвідношень зі 

стафажем і архітектурними кулісами на іконах XVIII cт. Цей відхід від 

символічної перспективи супроводжувався звертанням майстрів до проблеми 

однорідності художнього простору.  



215 

 

 

Ракурс персонажа належить до формальних засобів символічної структури 

іконописного твору. Фронтальність лику є обов’язковою умовою молитовного 

контакту вірного з образом. Перешкодою зорової взаємодії є профільне 

зображення, яке традиційно використовують для негативних персонажів (пастух-

спокусник) або другорядних фігур на периферії композиції. Наприклад, у групі 

пастухів усі персонажі відтворено у профіль або тричвертних розворотах, а 

пастух, що несе на плечах ягня та символічно втілює іконографію Христа — 

Доброго пастиря, обов’язково зображений у фас. На іконах «Різдво Христове» 

XV — XVIII ст. відбулися зміни у відтворенні ракурсу фігури Йосипа. На 

середньовічних іконах, які втілювали сумніви про приснодівство Марії святого 

зображали у профіль з виразним жестом підозри. Зі зміною трактування образу, 

коли почали акцентувати на духовному батьківстві Йосипа, його лик показують 

у фас або принаймні у легкому тричвертному розвороті. Концентрування 

профільних зображень на периферії іконописного простору виконує, окрім 

ціннісної, композиційну функцію розмежування умовного та реального світів. 

7. В Україні сюжет Різдва Христового вийшов за межі образотворчого 

мистецтва та став складовим елементом художньої культури. Окрім релігійного 

мистецтва, він знайшов своє відображення у фольклорі, художній літературі, 

театрі. Риторичний, догматичний канон візантійського мистецтва став 

своєрідною канвою для формування власної іконографії сюжету Різдва 

Христового в українському мистецтві XV — XVIII ст. У випадку, коли форму 

прагнули запозичувати безпосередньо з євангельського оповідання, українські 

митці наповнювали твір справжнім релігійним настроєм і народним 

світовідчуттям, зуміли переплавити ментально далекі запозичені елементи в 

одну органічну цілість. Таким чином змогли з’явитися справді самобутні 

зразкові ікони, твори високої художньої вартості, якими би пишалася кожна 

культура світу, твори, які впевнено витримують порівняння з найкращими 

мистецькими пам’ятками. 
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початок  XVIIІ ст. Колекція «Студіон». [15, с. 193].   

Іл. 3.3.32. Іван Руткович. Поклоніння волхвів. Ікона. Кінець XVII — початок 

XVIIІ ст. (ЧМПП). URL : https://photo-lviv.in.ua/rizdvyani-zustrichi-startuyut-uzhe-

sohodni (Дата звернення 03.04.2020). 

Іл. 3.3.33. Поклоніння волхвів. Ікона. Гломча. Друга половина XVII ст. (MHS). 

[164, с. 129]. 

Іл. 3.3.34. Поклоніння волхвів. Ікона. Угерці. Кінець XVII — початок XVIIІ ст. 

(MHS). [163, с. 70]. 

Іл. 3.3.35. Поклоніння волхвів. Ікона. Родатичі. XVIIІ ст. (НХМУ). [70, с. 65]. 

Іл. 3.3.36. Поклоніння волхвів. Ікона. Волинь. XVIIІ ст. (КМОЗ). [81, с. 405]. 

Іл. 3.3.37. Поклоніння волхвів. Ікона. Іконостас Спасо-Преображенської церкви 

 с. Великі Сорочинці 1730-х рр. [30, с. 58]. 

Іл. 3.3.38. Станіслав Строїнський. Поклоніння волхвів. Фреска.  Костел 

монастиря Кларисок 60-ті рр. XVІII ст. (МП). [76, с. 171].   

Іл. 3.3.39. Різдво Христове з історією дитинства. Ікона. ? Перша половини XVIII 

ст. (МОХМ). (фото Попенюк Ю. А.). 
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Іл. 3.3.40. Різдво Христове з історією дитинства. Ікона. с. Березка. Кінець XVII 

ст.  (НМЛ). [86, с. 72]. 

Іл. 3.3.41. Різдво Христове з історією дитинства. Ікона. ? Кінець XVII ст. (MNK). 

[49, іл. 416]. 
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ДОДАТОК А. Альбом ілюстрацій 

 

 

 
Іл. 3.1.1. Різдво Христове. Мініатюра. Псалтир Гертруди, 1078—1087. 

(Музей м. Чівідале, Італія) 
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Іл. 3.1.2. Різдво Христове. Мініатюри. Київський псалтир, 1397. (РНБ) 
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Іл. 3.1.3. Різдво Христове. Фреска. Каплиця св. Трійці (Люблін), 1418 
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Іл. 3.1.4. Майстер ікон з Ванівки. Воздвиження Чесного Хреста. Ікона. 

Здвижень. Початок XV ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.1.5. Різдво Христове зі сценами з життя Марії. Ікона. 

Трушевичі. Середина XVI ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.1.6. Різдво Христове. Ікона. ? Середина XVI ст. (MNK) 
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Іл. 3.1.7. Різдво Христове. Ікона. ? Середина XVI ст. (MNK) 
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Іл. 3.1.8. Різдво Христове. Ікона. Дальова. Середина XVI ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.1.9. Різдво Христове. Ікона. Калуш. Середина XVI ст. (НХМУ) 
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Іл. 3.1.10. Різдво Христове. Ікона. 

Вільче (Перемишль). Середина XVI ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.1.11. Різдво Христове. Ікона. Стара Скварява. Середина XVI ст. (ЛМІР) 

 

 
Іл. 3.1.12. Поклоніння волхвів. Фреска. Горянська ротонда. XIV ст. 
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Іл. 3.1.13. Поклоніння волхвів. Ікона. Цевків біля Любачува.  

Середина XVI ст. (MHS) 
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Іл. 3.1.14. Поклоніння волхвів. Ікона. Бусовисько.Середина XVI ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.1.15. Поклоніння волхвів. Ікона.  

Стара Скварява. Середина XVI ст. (ЛМІР) 
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                                                                                    Іл. 3.2.1. Різдво Христове. Ікона. Галичина.  

                                                                                      Друга половина XVI ст. (Приватна колекція) 
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Іл. 3.2.2. Різдво Христове. Ікона. Лопушанка, 1580. (НМЛ) 



255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.3. Різдво Христове. Ікона. Радруж. Кінець XVI ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.2.4. Різдво Христове. Ікона. Бусовисько. 

Остання чверть XVI ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.2.5. Різдво Христове. Ікона. Малнів. 

Друга половина XVI ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.2.6. Брати Лімбурґ. Різдво Христове. Мініатюра. 

Найбагатший часослов герцога Берійського. XV cт. 
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Іл. 3.2.7. Брати Лімбурґ. Поклін волхвів. Мініатюра. 

Найбагатший часослов герцога Берійського. XV cт. 

 

 



260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іл. 3.2.8. Різдво Христове. Ікона. Сколе. Кінець XVI ст. (НМЛ) 



261 

 

 

 
Іл. 3.2.9. П. Беринда (?). Поклоніння пастухів. 

Дереворит із «Часослова» 1609 р. Львів. 

 

 
Іл. 3.2.10. Поклоніння пастухів. 

Дереворит із «Анфологіона» 1638 р. Київ. 
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Іл. 3.2.11. Ілля. Різдво Христове. 

Мініатюра із «Апостола» 1639 р. Львів 

 

 
Іл. 3.2.12. Коло Федора Сеньковича. Різдво Христове. 

Перша половини XVII ст. 

Ікона з іконостаса церква св. П’ятниці у Львові
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Іл. 3.2.13. Ф. Сенькович. Різдво Христове. Перша половини XVII ст. 

Ікона іконостаса Успенської церкви у Львові (Церква с. Великі Грибовичі) 

 

 
Іл. 3.2.14. Різдво Христове. Ікона. Калущина.  

Перша половина XVII ст. (Приватна колекція)
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Іл. 3.2.15. Різдво Христове. Ікона. Дрогобиччина. 

Перша половина XVII ст. (Приватна колекція) 
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Іл. 3.2.16. Різдво Христове. Ікона. Нова Скварява. 

Середина XVII ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.2.17. Різдво Христове. Ікона іконостаса 

церкви св. Духа в Рогатині. 1650 р. 
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Іл. 3.2.18. Різдво Христове. Ікона іконостаса церкви Успіння с. Морянці. 

Друга половина XVII ст. 
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Іл. 3.2.19. Різдво Христове. Ікона іконостаса церкви Успіння 

 Камінь-Каширський. Друга половина XVII ст. (МВІ) 
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Іл. 3.3.1. Поклоніння пастухів. Ікона. Золочівський р-н Львівської обл. 

Друга половина ХVII ст. (Колекція «Студіон») 
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Іл. 3.3.2. Ілля Бродлакович. Поклоніння пастухів. Ікона. Галичина. 

Друга половина XVII ст. (Приватна збірка). 
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Іл. 3.3.3. Поклоніння пастухів. Ікона. Закарпаття. 

Кінець XVII — початок XVIII ст. (Приватна збірка) 
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Іл. 3.3.4. Поклоніння пастухів. Ікона. ? Кінець XVII ст. (НМЛ) 

 

 
Іл. 3.3.5. Поклоніння пастухів. Ікона. Волинь. 

Друга половина XVII ст. (РОКМ) 
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Іл. 3.3.6. Різдво Христове з клеймами. Ікона. ? Кінець XVII ст. (MNZP) 
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Іл. 3.3.7. Різдво Христове з поклонінням пастухів. Ікона. ?  

Друга половина XVII ст. (MHS)  
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Іл. 3.3.8. Поклоніння пастухів. Ікона. ? 

Друга половина XVII ст. ( MIŁ) 

 

 
Іл. 3.3.9. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Друга половина XVII ст. (Преображенський храм у Любліні) 
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Іл. 3.3.10. Поклоніння пастухів. Ікона. ? 

Друга половина XVII ст. (Приватна збірка) 

 

 
Іл. 3.3.11. Поклоніння пастухів. Ікона. ? 

Друга половина XVII ст. (Приватна збірка) 
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Іл. 3.3.12. Різдво Христове. Ікона. Кінець XVII ст. 

Іконостас церква Успіння Богородиці с. Ситихів  
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Іл. 3.3.13. Різдво Христове. Ікона. Кінець XVII ст. 

Риботицька школа. (НМЛ) 
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Іл. 3.3.14. Поклоніння пастухів. Ікона. Перев’ятичі 

Друга половина XVII ст. (МІГ НЦНК) 
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Іл. 3.3.15. Поклоніння пастухів. Ікона. Волинь. 

Кінець XVII — початок XVIII ст. (Приватна збірка) 

 

 
Іл. 3.3.16. Поклоніння пастухів. Ікона. Волинь. 

Друга половина XVII ст. (РОКМ) 
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Іл. 3.3.17. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Церква Воздвиження Чесного Хреста с. Слобода Рівнянська 

Середина XVIIІ ст. (ММП) 
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Іл. 3.3.18. Іван Руткович. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Жовківський іконостас. 1697—1699 рр. (НМЛ) 

 

 
Іл. 3.3.19. Іван Руткович. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Іконостас Троїцької церкви м. Жовква. Кінець XVII ст. 
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Іл. 3.3.20. Коло Йова Кондзелевича. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Богородчанський іконостас. 1698—1705 рр. (НМЛ) 
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Іл. 3.3.21. Поклоніння пастухів. Ікона. Київщина. 

Кінець XVII — початок XVIII ст. (НХМУ) 
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Іл. 3.3.22. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Переяслав-Хмельниччина. Друга половина XVIII ст. (НХМУ) 
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Іл. 3.3.23. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Хрестовоздвиженський храм на Подолі 

XVІII ст. (НХМУ) 
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Іл. 3.3.24. Яким Глинський. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Успенський собор Києво-Печерської лаври. 

30-ті рр. XVІII ст. (НХМУ) 

- 
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Іл. 3.3.25. Тадей Спалинський. Поклоніння пастухів. Ікона. 

1779 р. Іконостас Хрестовоздвиженського собору м. Ужгород. 
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Іл. 3.3.26. Лука Долинський. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Іконостас церкви св. Духа Львівської духовної семінарії. 1770-ті рр. 
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Іл. 3.3.27. Поклоніння пастухів. Ікона. 

Усичі. XVIII ст. (МВІ) 

 

 
Іл. 3.3.28. Різдво Христове з поклонінням пастухів. Ікона. 

Школа Києво-Печерської лаври. XVІII ст. (НХМУ) 
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Іл. 3.3.29. Різдво Христове з поклонінням пастухів і волхвів. 

Ікона. Волинь. XVIIІ ст. (КМОЗ) 
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Іл. 3.3.30. Поклоніння волхвів. Ікона. Самбірщина.  

Друга третина XVII ст. (Приватна збірка) 

 

 
Іл. 3.3.31. Поклоніння волхвів. Ікона. Золочівщина 

                                                                                         Друга половина XVII ст. (Колекція «Студіон») 
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Іл. 3.3.32. Іван Руткович. Поклоніння волхвів. 

Ікона. Кінець XVII — початок XVIIІ ст. (ЧМПП) 
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Іл. 3.3.33. Поклоніння волхвів. Ікона. Гломча. 

Друга половина XVII ст. (MHS) 
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Іл. 3.3.34. Поклоніння волхвів. Ікона. Угерці. 

Кінець XVII — початок XVIIІ ст. (MHS) 
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Іл. 3.3.35. Поклоніння волхвів. Ікона. Родатичі. 

XVIIІ ст. (НХМУ) 
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Іл. 3.3.36. Поклоніння волхвів. Ікона. Волинь. 

XVIIІ ст. (КМОЗ) 
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Іл. 3.3.37. Поклоніння волхвів. Ікона. 

Іконостас Спасо-Преображенської церкви 

 Великі Сорочинці 1730-х рр.  
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Іл. 3.3.38. Станіслав Строїнський. Поклоніння волхвів. Фреска. 

 Костел монастиря Кларисок 60-ті рр. XVІII ст. (МП) 
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Іл. 3.3.39. Різдво Христове з історією дитинства. Ікона. 

? Перша половини XVIII ст. (МОХМ) 
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Іл. 3.3.40. Різдво Христове з історією дитинства. Ікона. 

                                                                             с. Березка. Кінець XVII ст. (НМЛ) 
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Іл. 3.3.41. Різдво Христове з історією дитинства. Ікона. 

? Кінець XVII ст. (MNK) 
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ДОДАТОК Б. Список публікацій. Апробація результатів дисертації 
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1. Попенюк Ю. Іконографія Різдва Христового в українському мистецтві 

XVІ ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення. Вісник Прикарпатського 

національного університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2011. 
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творчість Григорія Крука в контексті світового мистецтва: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 
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7. Попенюк Ю. Іконографія сюжету Різдва Христового з поклонінням 

пастухів в українському живописі другої половини XVІІ — XVІІІ ст. Мистецька 

освіта: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали Всеукраїнської науково-
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1. Доповідь. Іконографія Різдва Христового в українському мистецтві XV- 

першої половини XVІ ст.: ґенеза, розвиток, художня інтерпретація. Звітна 

наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів Прикарпатського 

національного університету ім. В.Стефаника. Івано-Франківськ, 5 квітня 2011 р. 

2. Доповідь. Іконографія Різдва Христового в українському мистецтві  XV 
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