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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Різдво Христове — одна з головних подій у 

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

Христового; 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 релігійного мистецтва, спрямованих на 

систематизацію творів, опрацювання іконографії, аналізу образно-символічного 

наповнення. Це дозволить синтезувати мистецтвознавче 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 

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 теми 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 збірок; 
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⎯ 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 становлення та розвиток іконографії сюжету Різдва 

Христового в українському малярстві досліджуваного періоду; 

⎯ розглянути художньо-стилістичні особливості українських пам’яток 

малярства на сюжет Різдва Христового XV — XVIII cт.; 

⎯ висвітлити аспекти символічного втілення сюжету Різдва Христового в 

українському малярстві; 

⎯ охарактеризувати особливості хронотопу в іконах Різдва Христового. 

Об’єкт дослідження — українські пам’ятки малярства на сюжет Різдва 

Христового XV — XVIII cт.  

Предмет дослідження — особливості іконографії, образної інтерпретації 

та художнього втілення сюжету 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 XI — 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. 

Обрана методологія дослідження визначила характер та напрямки 

наукового пошуку. Як інструментарій дослідження використано поняття образ, 

іконографічний тип, іконографічний варіант і хронотоп ікони. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дослідження є першою 

спробою цілісного відтворення розвитку іконографії сюжету 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. 

Вперше у роботі:  

⎯ простежено ґенезу образу Різдва Христового в українському малярстві 

XV — XVIII ст. у контексті загальноєвропейського культурного простору; 
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⎯ проаналізовано систему символіки в іконографії сюжетів «Різдво 

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

⎯ простежено семантичне навантаження часопросторової побудови ікон 

на сюжет Різдва Христового. 

удосконалено: 

⎯ сюжетну та іконографічну класифікацію сюжету Різдва Христового в 

українському іконописі XI — XVIII ст. 

набув подальшого розвитку: 

⎯ аналіз образно-тематичної та художньої специфіки ікон на сюжет 

Різдва Христового у контексті розвитку українського мистецтва XV — XVIII ст. 

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 митців до художньої 

спадщини цього періоду. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дослідження 

отримані автором особисто. Усі опубліковані в рамках дослідження наукові 

праці є одноосібними публікаціями автора. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника упродовж 2011—2018 рр. Результати 

роботи апробовано на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. (Івано-

Франківськ, 5 квітня 2011 р.) з доповіддю «Іконографія Різдва Христового в 

українському мистецтві XV - першої половини XVІ ст.: ґенеза, розвиток, 

художня інтерпретація»; Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в 

Україні». (Львів, 23 травня 2011 р.) з доповіддю «Іконографія Різдва Христового 

в українському мистецтві XV — першої половини XVІ ст.: ґенеза, розвиток, 

художня інтерпретація»; Художня творчість Григорія Крука в контексті 

світового мистецтва. Всеукраїнська науково-практична конференція. (Івано-

Франківськ, 27 жовтня 2011 р.) з доповіддю «Іконографія Різдва Христового в 

українському релігійному мистецтві другої половини XVІ — першої половини 

XVІІ ст.»; Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. (Івано-

Франківськ, 3 квітня 2012 р.) з доповіддю «Іконографія Різдва Христового в 

українському мистецтві другої половини  XVІІ — XVІІІ ст.: аспекти 

інтерпретації та художнього втілення»; Звітна наукова конференція викладачів, 

докторантів, аспірантів Прикарпатського національного університету ім. В. 
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Стефаника. (Івано-Франківськ, 2 квітня 2013 р.) з доповіддю «Образ Богородиці 

в іконографії Різдва Христового протягом XV-XVІІІ ст.»; Міжнародна наукова 

конференція «Історія релігій в Україні». (Львів, 20 травня 2013 р.) з доповіддю 

«Іконографія Різдва Христового з поклонінням волхвів в українському 

релігійному мистецтві другої половини XVІІ — XVІІІ ст.»; Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Мистецька освіта : минуле, сучасне, майбутнє 

(до 30-річчя кафедри образотворчого мистецтва імені Михайла Фіголя)». (Івано-

Франківськ, 7 листопада 2013 р.) з доповіддю «Іконографія сюжету Різдва 

Христового з поклонінням пастухів в українському живописі другої половини 

XVІІ — XVІІІ ст.»; Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, 

аспірантів Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. 

(Івано-Франківськ, 17 березня 2014 р.) з доповіддю «Образ Богородиці в іконах 

Різдва Христового : богословські тексти та іконографія»; Богословські тексти та 

християнська іконографія. XXIV Міжнародна наукова конференція «Історія 

релігій в Україні». (Львів, 12 травня 2014 р.) з доповіддю Образ Богородиці в 

українській іконі «Різдво Ісуса Христа». 

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. 

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.  

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, встановлено її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, визначено мету й завдання, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів.  

У Розділі 1 Історіографія, джерела та методи дослідження встановлено, 

що в сучасній українській літературі питання історії іконопису достатньо 

поширене. Проте подальшого дослідження потребують питання, які залишились 

поза увагою науковців, пов’язані з іконографією та іконологією окремих 

релігійних сюжетів. 

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 XV — XVIII ст., значну увагу ми присвятили 

вивченню ґрунтовних наукових праць, в яких автори аналізують стилістичні 

особливості мистецтва означеного періоду.  

Ікона, як духовний феномен, зосереджує на собі увагу вчених різних 

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

дослідженнях української ікони можна виділити кілька теоретичних спрямувань: 

мистецтвознавчий, богословський, філософський.  
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Візуальними джерелами для дисертації є пам’ятки монументального 

малярства й іконопису на сюжет Різдва Христового, що зберігаються у церквах і 

багатьох українських і зарубіжних музеях, а також приватних збірках. До 

письмових джерел належить богословська література. 

Основними міждисциплінарними методами дослідження дисертаційної 

роботи є історичний, хронологічний та порівняльний. Одними з найважливіших 

у сучасному мистецтвознавстві є системний і структурний методи. 

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. 

У Розділі 2 Тема Різдва Христового в художній культурі: іконопис і 

церковна словесність характеризуються історичні передумови розвитку 

іконографії Різдва Христового; аналізуються релігійні тексти, які наповнили 

історичний сюжет богословськими уявленнями. 

Народження Ісуса Христа займає 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. Передбачили народження нової ери пророки Ісая, Даниїл та Валаам. 

Перший Нікейський Вселенський собор християнської церкви 325 р. 

прийняв Символ Віри із 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 Златоустому. Службу 

на свято Різдва Христового уклали Роман Сладкопівець та Йоан Дамаскин.  

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 
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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. 

Розділ 3 Сюжет Різдва Христового в українському малярстві XV — 

XVIII cт.: еволюція святого образу присвячений проблемі становлення та 

розвитку іконографії євангельського сюжету та розгляду художньо-стилістичних 

особливостей пам’яток. 

У підрозділі 3.1. Іконографія сюжету Різдва Христового в 

українському мистецтві пізнього Середньовіччя з’ясовано, що в цей період 

художня культура України опинилися на перехресті багатьох мистецьких явищ, 

в іконописі 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. Упродовж ХV — першої 

половини ХVI ст. у малярстві були поширені два типи іконографії Різдва 

Христового. Перший — священно-історичний тип «Різдва Христового», в якому 

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 варіанти. Група волхвів першого — втілює сцену 

«Поклоніння», другий варіант показує волхвів, які дивляться на зірку або 

мандрують «за зіркою» та утворюють сцену «Подорожі». 

Підрозділ 3.2. Іконографія та художньо-стилістичні особливості ікон 

на сюжет Різдва Христового в українському іконописі Ренесансу другої 

половини ХVІ ст. — першої половини ХVІІ ст. розглядає наступний етап 

розвитку євангельського сюжету в українському мистецтві.  

Модель об’єднання середньовічних і ренесансних елементів у іконах 

«Різдва Христового» синтезувала в собі не взаємовиключні риси обох систем, а, 
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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 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. 

У підрозділі 3.3. Художня інтерпретація сюжету Різдва Христового в 

українському іконописі другої половини ХVІІ —ХVІІІ ст. з’ясовано, що 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 бароковий 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, 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 
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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. 

Зображаючи сюжет Різдва Христового в іконостасі, українські майстри 

другої половини XVII — XVIII ст. надавали перевагу варіантам «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», або центральну 

групу вирішують як «Святе сімейство». 

До 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 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. 

У Розділі 4 Час, простір, образ в українських іконах «Різдва 

Христового» XV — XVIII ст. 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 у категоріях ментальної моделі, а також у суто 

формальній художній мові (композиція, колір, світло-тінь, об’єм, простір тощо). 

Ікони на сюжет Різдва Христового втілюють уявлення про божественний 

спіритуалізм та його матеріальне втілення, про сакральність універсуму та місце 

людини в ньому. Українські іконописці створюють власну самобутню художню 

інтерпретацію богословських уявлень про небесний простір, рай, земний світ. 
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У підрозділі 4.1. Образна семантика предметного світу та природних 

явищ виявлено, що 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 

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 
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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 Ісуса в українській 

традиції 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 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. 

Підрозділ 4.2. Символіка людських образів визначає, що в 

середньовічних композиціях на сюжет 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 

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 
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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 строгого 

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 

засвідчує зображення верблюдів, коштовні екзотичні шати та головні убори.  

У підрозділі 4.3. Сакральна образність часу та простору зазначається, 

що в малярських пам’ятках на сюжет 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. 

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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 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). 

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 
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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 

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 щодо 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 
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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.  

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 українському малярстві XV — XVIII ст. 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 та значення, що стосуються 

Богородиці. Важливим є те, що при такому підході іконописцям вдалося досягти 
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багатогранності образу Богородиці, яка поєднала в небесне та земне, ідеї любові, 

милосердя, заступництва та покровительства. 

8. 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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академія мистецтв, Міністерство культури та інформаційної політики України, 

Львів, 2020. 

Дисертація має на меті дослідити пам’ятки на сюжет «Різдва Христового» в 

українському малярстві XV — XVIII ст. як мистецьке явище зі сформованою 

образною системою та характерними стилістичними особливостями у широкому 

історико-культурному, символічному та ментальному контекстах. До 

джерельної бази дослідження залучено значне коло іконографічних та 

історіографічних матеріалів, що дозволило охарактеризувати іконографію 

сюжету, окреслити стилістичні етапи розвитку, проаналізувати типологію ікон 

«Різдва Христового». У дисертації простежено ґенезу образу Різдва Христового 
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в українському малярстві XV — XVIII ст. у контексті загальноєвропейського 

культурного простору, виявлено особливості іконографії сюжету Різдва 

Христового в українському мистецтві XV — XVIII ст. Засобами семіотичного 

аналізу проаналізовано систему символіки в іконографії сюжетів «Різдво 

Христове», «Поклоніння пастухів» і «Поклоніння волхвів» та простежено 

семантичне навантаження часопросторової побудови ікон на сюжет Різдва 

Христового. 

Ключові слова: українське релігійне малярство, іконографія Різдва 

Христового, художньо-стилістичні особливості, іконопис, символіка 

художнього образу. 

 

АННОТАЦИЯ 

Попенюк Ю. А. Образ Рождества Христова в украинской живописи XV 

— XVIII вв.: аспекты интерпретации и художественного воплощения. — На 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по 

специальности 17.00.05 — изобразительное искусство. — Львовская 

национальная академия искусств, Львов, Министерство культуры и 

информационной политики Украины, 2020. 

Диссертация имеет целью исследовать памятки на сюжет «Рождества 

Христова» в украинской живописи XV — XVIII вв. как художественное явление 

со сложившейся образной системой и характерными стилистическими 

особенностями в широком историко-культурном, символическом и ментальном 

контексте. К базе источников исследования привлечено значительный круг 

иконографических и историографических материалов, что позволило 

охарактеризовать иконографию сюжета, определить стилистические этапы 

развития, проанализировать типологию икон «Рождества Христова». В 

диссертации прослеживается генезис образа Рождества Христова в украинской 

живописи XV — XVIII вв. в контексте общеевропейского культурного 

пространства, выявлены особенности иконографии образа Рождества Христова 

в украинском искусстве XV — XVIII вв. Средствами семиотического анализа 

проанализирована система символики в иконографии сюжетов «Рождество 

Христово», «Поклонение пастухов» и «Поклонение волхвов» и прослежена 

семантическую нагрузку пространственных построения икон на сюжет 

Рождества Христова. 

Ключевые слова: украинское религиозное живопись, иконография 

Рождества Христова, художественно-стилистические особенности, иконопись, 

символика художественного образа. 
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    The aim of the dissertation is to investigate the monuments on the subject of "The 

Nativity of Christ" in the Ukrainian painting of the 15th - 18th centuries as an artistic 

phenomenon with a formed imagery and characteristic stylistic peculiarities in wide 

historical, cultural, symbolic and mental contexts. A considerable range of 

iconographic and historiographic materials was included in the original research base, 

which made it possible to characterize the iconography of the subject, to outline the 

stylistic stages of development, to analyse the typology of icons "The Nativity of 

Christ". The genesis of the image of the Nativity of Christ in the Ukrainian painting of 

the 15th - 18th centuries is traced in the dissertation in the context of the Common 

European cultural space, the peculiarities of the iconography of the image of the 

Nativity of Christ in the Ukrainian art of the 15th - 18th centuries are revealed. By means 

of semeiotic analysis the system of symbolism in the iconography of the subjects of 

"The Nativity of Christ", "The Adoration of the Shepherds" and "The Adoration of the 

Magi" was analysed and the semantic loading of the spatial construction of icons on 

the subject of the Nativity of Christ was traced. 

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 15th — 18th 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 

Nativity of Christ in the Ukrainian icon painting of the 15th — 18th 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 15th — 18th 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. 

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

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

 

 


