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підтримки національно-духовного
відродження імені Дмитра 
Блажейовського УГКЦ

Вишитий іконостас отця доктора 
Дмитра Блажейовського

Анотація. У статті досліджується унікальний вишитий іконостас о. 
д-ра Д. Блажейовського. Проведений короткий аналіз формування іко-
ностаса в Україні та його структури. Простежено процес створення 
вишиваної ікони авторства отця Блажейовського. Створені взірці для 
вишивання ікон зібрані та видрукувані в 14-ти збірках і 2-х альбомах, 
стали основою для творчості для численних послідовників. Викладе-
ний процес вибору оригіналів для вишивання ікон, які згодом утвори-
ли вишитий іконостас. Отець-доктор зумів перенести давню традицію 
української вишивки в церкви не тільки для їх прикрашання, але й у ви-
гляді ікон та всього іконостаса.

Ключові слова: іконостас, вишивана ікона, хоругва.

Постановка проблеми. Ще в IV – VI ст. у Візантії з’явилися 
мармурові перегородки, що відокремлювали вівтарну ча-

стину, у VII ст. їх замінили темплони – вівтарні перегородки. 
І тільки в XIV ст. у церквах східних слов’ян виникла багато-
ярусна стіна з іконами – іконостас. На підставі збережених 
великих ікон з XІV – XV ст. на території України, які, мабуть, 
належали до намісного ряду іконостаса, ікони з чину Моління, 
а також ікон менших розмірів із зображеннями великих свят, 
можна стверджувати, що вже на той час в Україні утвердилася 
традиція вівтарної перегородки, що складалася з трьох рядів. 
Наприкінці XVІ ст. в Україні був сформований чотирирядовий 
іконостас, який став основою українського високого іконоста-
са, що у XVІІ ст. міг складатися подекуди і з восьми рядів. 
Загальна композиція іконостаса визначалася габаритами са-
мого храму, розмірами ікон, їхнім взаємним розташуванням 
і кольоровою гамою.
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Ряди (чини) ікон розташовуються у певній послідовності: 
цокольний ярус (орнаментальні або сюжетні зображення); на-
місний ярус із Царськими вратами (зображення Господа і Бо-
гоматері, ікони святих, яким присвячено храм); празниковий 
ярус чин з показом дванадцяти найголовніших свят православ-
ної церкви; молитовний ярус (Христос Вседержитель на троні, 
архангели Михаїл, Гавриїл, Богородиця та Іван Хреститель, 
апостоли, мученики, пророки, пустельники); пророчий ярус 
(ікона Богоматері з Дитиною або Богородиці Знамення та лики 
пророків обабіч неї); прабатьківський ярус (батьки і патріархи 
Церкви із зображенням Бога Отця в центрі [1, с. 2].

Над усім височить Розп’яття. У найпростішому варіанті 
сцена «Розп’яття з предстоячими» обмежувалась трьома по-
статями – Богородиці, розп’ятого Христа й апостола Івана. Це 
може бути як прямокутна ікона, і вирізані по формі фігури. 
Окрім самого розп’яття, можуть бути фігури Святих жон (Ма-
рія Магдалина, Богородиця, іноді ще й Марія Клеопова), а з 
протилежного боку – Івана Богослова та сотника Лонгина. 

Згодом з’явилися ще інші яруси: страсний і п’ятдесятничний. 
Загалом розвиток композицій іконостаса збігався зі стильовим 
розвитком мистецтва. Традиційно українські іконостаси пишно 
оздоблювали віртуозною рослинною різьбою. 

Від XVIII ст. зміни відбулися у різьбі в іконостасі, яка ві-
дігравала чи не основну роль. Крім того, іконостас перестане 
бути суцільним, у його будові з’являться «вікна». Верхні ряди 
іконостаса подекуди були підняті вгору, утворився просвіт над 
намісним рядом. У окремих випадках не було верхніх ярусів 
або навіть і Царських врат. Найбільш характерні зразки іконо-
стасів представлені на іл. 1-2.

Виклад основного матеріалу. Отець доктор Д. Блажейов-
ський багато років працював у різних парафіях у США (Ансонiя, 
Коннектикут, 1946-1947, Ст. Джозеф, Мiссурi, 1947-1955, Омага i 
Лiнкольн, Небраска та Денвер, Колорадо – органiзовував у тих 
мiстах парафiї 1950-1955, Денвер, Колорадо, 1955-1958, Фiла-
дельфiя, Пенсильванiя  (Св. Миколая), 1958-1959, Г’юстон, Техас, 
1959-1973). 1973 року зміг повернутися до Рима, де продовжив 
працювати над написанням книг з історії України й Церкви 
та вишивати ікони. Вивчаючи архіви, отець Дмитро збагнув, 
яке велике значення мала для українців церква, її оздоблення. 
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Знаючи, що первісні іконостаси (темплони) починалися в ранні 
віки християнства саме з вишиваних і гаптованих ікон, так 
званих «пелен», він поставив собі за мету відродити старовинну 
традицію, наблизити її до незчисленних українських мотивів 
і технік народної вишивки [3]. «Я хотів піднести мистецтво 
вишивки на новий рівень. Коли я, перебуваючи довгі роки на 
парафіях в діаспорі, шукав за друкованими взірцями, то знай-
шов тільки один зразок престольного обруса і стихаря та кілька 
ікон Ісуса Христа і Богородиці з обличчям і руками, вишитими 
грубими нитками. І тоді я почав творити нові взори обрусів, 
стихарів та ікон і поширювати їх друком у діаспорі, щоб люди, 
вишиваючи та прикрашаючи свої церкви рідним мистецтвом, 
могли їх відрізнити від латинських та протестантських», – роз-
повідав о. Блажейовський [4].

Отець Д. Блажейовський не мав мистецької освіти, а ви-
шивання вимагає більше майстерності, терпіння й часу, ніж 
малювання фарбами. Добре володіючи науковим дослідниць-
ким методом, він підійшов до творення вишиваних ікон аналі-
тично й системно. Спочатку визначив перше коло святих, яких 
збирався вишити. Упродовж років о. Блажейовський змальо-
вував їх: намічав кожний стібок у квадратиках, добирав для 
цих квадратиків кольори й відтінки, розробляв взірці. Першу 
збірку взорів о. Блажейовський видав 1979-го, останні 13-та і 
14-та вийшли 2008 р. 

Отець Блажейовський написав настанови для вишивання 
ікон. Секрет для вишивання облич і рук полягає саме в засто-
суванні дрібних стібків поміж нитками (від вічка поміж дві 
нитки, чи з-поміж двох ниток до вічка), тоді як на всю постать 
уживається великих стібків – від вічка до вічка (так само – й 
на тло), або й через більше вічок – на одному дуже великому 
стібку. Вишивання дрібними стібками є в чотири рази густіше, 
тому саме лице й руки виходять гладшими та щільнішими. 
Вишивати все можна хрестиками або півхрестиками. Кольори 
на поданих у збірках взорах є приблизними або відтвореними 
кольоровими олівцями. Хто збирається до вишивання, сам му-
сить добирати собі відповідні кольори, бо є різні відтінки ниток 
тої самої барви, а на рисунку ці кольори є переважно яскраві, 
щоб можна було краще бачити й відшити. Замість жовтої чи 
іншої яскравої барви можна брати, і добре є взяти, цю саму 
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барву з лагіднішим відтінком. Підбираючи нитки, кольори 
треба самому гармонізувати. 

Таким підходом до створення вишитої ікони пояснюється і 
продумане та естетично відчуте колористичне вирішення цих 
ікон: кілька відтінків червоних, синіх і блакитних, брунатних, 
жовто-охристих і тілесного тону кольорів поєднані так, що 
важко уявиш собі на місці того чи іншого відтінку нитку іншого 
кольору. Чергування плям і ліній творять урочистий ритміч-
ний лад, співзвучний із сутністю ікони як такої. «Ікона – це є 
вікно у прийдешній світ, з якого йде Божа ласка і благодать 
на нас. Ікона має бути ясна. Я даю світло. Свої ікони виконую 
у канонічній кольоровій гамі, формі. От жовті, золоті кольори 

– то вічність, незнищенність. Розробляю ікону на міліметро-
вому папері, розфарбовую кольоровими олівцями. Дехто, бува, 
питає: а чому взяв саме такий колір. Напівжартома відповідаю, 
що такий олівець мав. Техніка вишивання – звичайні стібки, є 
гладь, є класичний хрестик і напівхрестик, є так звана низин-
ка, є гобеленовий шов», – розповідає отець про секрети своєї 
творчості. А щодо площинності та лінійної основи зображень 
у вишивці, то ці специфічні її ознаки виявилися цілком до-
речними до умовності ікони взагалі. Бо ж богословська теорія 
іконопису, сформульована впродовж століть великими отцями 
Церкви й видатними теологами, у особливий спосіб наголошує 
на необхідності зберігати в іконі засоби умовного відтворення 
дійсності: площинність об’ємів і форм, плями локального ко-
льору, зворотну перспективу тощо. Відтак маємо ті прийоми, 
які дають лише натяк на реальну земну дійсність, тим самим 
акцентуючи на духовній, невидимій сутності ікони [5].

З образним ладом ікон о. Блажейовського узгоджена орна-
ментальна смуга, якою зображене оточення по периметру. Що-
разу автор прагне урізноманітнити цей орнаментальний мотив, 
так само, як і в орнаменті тла, які він компонує сам. Зрештою, 
й ікони традиційних сюжетів вимагають його творчо-компо-
зиційного упорядкування, оскільки повторення малярського 
першовзору у вишивці не може бути механічним, враховуючи 
хоч би уже відзначені специфічні особливості техніки виши-
вання хрестиком [6].

Отець Д. Блажейовський самотужки здобув мистецьку осві-
ту. Витонченість, досконалість його вишивок вражаючі. Часом 
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на одному квадратному сантиметрі майстер робить до півтори 
сотні стібків голкою, до того ж нитками різних кольорів і від-
тінків. Якщо малювання узорів зі святих ликів стало для нього 
звичною справою, то переведення їх на тканину залишається 
неймовірно копіткою творчою працею. 

За понад чверть століття Блажейовський створив понад 
триста взорів ікон Ісуса Христа, Божої Матері, святих Східної 
та Західної Церков, опублікувавши ці узори в 14-ти збірках та 
двох альбомах. 

У 70–80-х роках, крім ікон, отець Блажейовський вишивав 
хоругви, тобто церковні знамена, скрижалі на мантіях єписко-
пів, тобто невеликі за розміром образки, та деякі інші ткані 
речі, що використовуються під час богослужінь. У останні роки 
зосередився винятково на іконах, призначених для молитви 
в храмах, удома, а також для Львівського музею вишиваних 
ікон, для виставок у різних країнах Європи й Америки і, звісно, 
в Україні. Окремі його ікони прикрашають українські кате-
дральні собори у Львові, Мюнхені, Мельбурні, Люрді, Києві, у 
каплицях і церквах чернечих згромаджень, на мантіях Блажен-
нійшого Мирослава-Івана Любачівського та Преосвященного 
владики Софрона Мудрого, ЧСВВ, на фелонах в українських 
храмах у різних частинах світу. Він прагнув створити якомога 
повнішу серію ікон святих Східних Церков, включно з Україн-
ською Церквою. Значна частина цієї фундаментальної роботи 
вже виконана. Цикл святих дів і жінок можна розглядати як 
завершення одноосібних ікон грецьких, слов’янських, латин-
ських і близькосхідних святих подвижників і подвижниць 
християнської віри. За дві тисячі років існування Церкви в її 
лоні народилося багато святих, які, наслідуючи образ Спасите-
ля, стали миротворцями людських душ. Взірці святих жінок і 
чоловіків видрукувані в окремих збірках для вишивання ікон.

Отець Блажейовський поставив у центр своєї творчості об-
раз Ісуса Христа. Найчастіше використовується у малярстві, мо-
заїці, фресці, вітражі, навіть мініатюрі Христос Вседержитель. 
У Вседержителі найповніше виражена Божественна природа 
Христа як чоловіколюбця, управителя Всесвіту, судді та вчите-
ля. Одна з ікон, вишита 1985 р., у всій повноті передає ці риси 
Спасителя і канонічно відповідає богословському вченню про 
цей образ. Тоді ж Блажейовський вишив ікону Богородиці Ми-
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лостивої, званої ще в українській традиції Ніжністю, з грецької 
— Єлеусою. З-поміж них у Блажейовського зустрічається поряд 
із Милостивою (Єлеусою) тільки Провідниця (Одигітрія), бо ці 
два образи є класичними саме для України. Одиночні образи 
становлять основну частину ікон майстра. Композиційно вони 
різні: на повен зріст, поколінні, поясні та погрудні. Часом він 
зіставляє одиночні образи по двоє (Христос і Богородиця, 1987; 
Володимир і Ольга, 1988; Константан і Єлена, Борис і Гліб, Ки-
рило і Методій, Антоній і Теодосій Печерські — всі 80-х років) і 
навіть по четверо, йдеться про одночасне вишивання чотирьох 
євангелістів — Матвія, Марка, Луки й Івана (1990), які отець 
вишив окремо та в мініатюрах одним образом.

На вишивання ікон і хоругв отець Дмитро давав ясні кольо-
ри, щоби можна було добре бачити ікону, бо ікони й хоругви 
часто ставлять у темних церквах або у темних кутах кімнати. 
Ікони вишиті акриловою ниткою, а обличчя й руки та все інше 

– дрібними стібками нитками для вишивання. Усі ікони вишиті 
на золотому тлі, що є символом незнищенності й незмінності, 
на якому розташовані зображення Божих осіб, Матері Божої 
та святих. Багато праці вклав майстер у багатофігурні ікони 
на різні свята церковного року: Різдво Богородиці та Христа, 
Стрітення, Введення Діви Марії у храм, Втеча до Єгипту, Хре-
щення в Йордані, Преображення Господнє, Його Воскресіння 
й Вознесіння на небо. У церквах ці ікони малюють у менших 
форматах і вони займають другий ярус ікон у празничному 
ярусі. Через те, що вони малі та мають багато постатей, отець 
Блажейовський вишив їх дуже пильно й тонко. Непросто ви-
шиванням передавати округлі форми й відтворювати нитками 
основні кольори та їхні відтінки [3].

Як і більшість сучасних українських творців ікон у країнах 
діаспори, о. Блажейовський дотримувався основ класичного 
національного стилю: ренесансно-барокові стильові ознаки на 
базі східної іконографії. А це означає осяйні яскраві кольори, 
усунення темних барв, багату декоративність, використання 
різноманітних орнаментів, введення в ікони архітектурних 
мотивів, зокрема зображень найвідоміших храмів: Св. Софії 
в Києві та Св. Юра у Львові. З усіх можливих засобів, якими 
зазвичай твориться ікона, майстер обирає такі, що мають най-
більшу силу молитовного й естетичного впливу, точно відпо-

Ігор Ковальчук



151

Вишитий іконостас отця доктора Дмитра Блажейовського 

відаючи соборному вченню Церкви про роль і призначення 
сакрального мистецтва. 

Вишиванням ікон, церковних обрусів і стихарів о. Блаже-
йовський розпочав у Римі. Ще в середині 80-х років ХХ ст. він 
задумав, розробив і вишив ікони, що склали цілий іконостас.

Коли йдеться про ікони, то поважною трудністю є нарису-
вати відповідний зразок для вишивання і підкласти його під 
хрестики. Власні зразки отець Д. Блажейовський розробляв 
за відомими іконами, рисував і помалу видавав друком спо-
чатку в діаспорі, а згодом і в Україні. Окремі його праці (Ісус у 
хресті, Богородиця в хресті) розробив сам митець без якогось 
оригіналу.

На вишивання ікон і хоругов отець давав ясні кольори, щоби 
можна було добре бачити ікону, бо ікони й хоругви часто став-
лять у темних церквах, або в темних кутах кімнати. Ікони 
вишиті акриловою ниткою, а обличчя й руки та все інше – дріб-
ними стібками нитками для вишивання ДМЦ. Усі ікони вишиті 
на золотому тлі, що є символом незнищенності й незмінності, 
на якому розташовані зображення Божих осіб, Матері Божої 
та святих. Щодо ікон, то їхнє походження різне й часто різно-
манітні оригінали чи копії. Відомі чудотворні ікони о. Блаже-
йовський намагався докладно копіювати.

Щодо копіювання відомих ікон, то для деяких бракувало 
оригіналу, а було по кілька різних копій, не завжди до себе 
подібних; деколи їх по-різному подавали в друкованих працях. 
Тому для створення вишиваної ікони отець доктор вибирав ту, 
яку вважав найбільше правдоподібною. Відносно празників і 
окремих образів, то він переглядав різні зразки і все так поєд-
нував, щоби на його рисунках представлялися події так, як це 
в минулому зображали в Україні та як тепер представляють, 
опираючись на прийнятий церковний стиль. Спосіб зображення 
осіб, подій, одягу та обрамлення вживав, по змозі, не застарілий 
грецький чи московський, ані пізніший італійський чи модер-
ний західноєвропейський, а наш – століттями практикований; 
отже, свого роду наш, традиційно український.

Треба ще відзначити, що вишиті ікони різняться від мальо-
ваних, тому що пензлем легше нарисувати й знайти відповід-
ні фарби, ніж поєднати якісь кольорові олівці, щоби вийшло 
відповідне обличчя та відповідна особа в друкованому зразку. 
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Важче знайти відповідні олівці для рисування взору та відпо-
відні нитки для вишивання різних кольорів. Більшість ікон і 
образів, крім чудотворних Богородиць і портретів, не є копі-
йовані, а поєднані й до певної міри компоновані на підставі 
різних образів, поширених традиційно в Україні.

На зразки вибирав отець Д. Блажейовський загально при-
йняті й знані ікони, з них компонував взори на вишивки. Ісус 
Христос і Марія – цілофігурні та півфігурні, як також 12 праз-
ничних ікон, які традиційно вміщені на різних іконостасах. 
Оранту взято зі знимки ікони, що є в Києво-Софійському соборі. 
Мала Покрова – це копія запрестольної ікони, яку малював 
молодший Петро Холодний, і, вона була в Малій Семінарії в 
Римі. Велика Покрова – це комбінація: угорі – Малої Покрови 
Холодного, а решта – з Київської Оранти.

З інших ікон є дві з образом aрхистрaтигa Михaїлa (великa й 
меншa для дияконських дверей aбо для хоругви), св. Стефaнa, св. 
Йосифa, св. Петрa, св. Пaвлa і укрaїнських святих: Володимирa 
і Ольги, Борисa і Глібa, Йосaфaтa. Також обрaз Ісусa як Доброго 
пaстиря (з вівцями) і Aнгелa хоронителя, шість мініатюр: Ісус 
і Мaрія (цілопостaтні), Ісус і Мaрія (півпостaтні), святі (цілопо-
стaтні): Володимир і Ольгa тa Борис і Гліб, Кaїн вбивaє Aвеля, 
Aвраaм приносить у жертву Ісaaкa.

На відміну від видатних іконописців Т. Копистинського, Ю. 
Панькевича, А. Монастирського, які українізували одяг Христа 
й Богородиці у своїх іко¬нах, а також надали суто українських 
зовнішніх рис небожителям, – Дмитро Блажейовський своїми 
іконами намагався підкреслити єдність українського христи-
янства, одним з виявів якого є єдність Київської Церкви та в 
ділянці церковної вишивки. Тому він тут брав за взірці типові 
іконні зображення, притаманні українському сакральному 
мистецтву.

«Ні греки, ні москалі вишиваних ікон та хоругов не мають. Ви-
шивання ікон переді мною було дуже слабе, вишивали тільки Ма-
рію і рідше – Ісуса Христа. Лиця не виходили гарно. Я ушляхетнив 
лиця і поширив вишивання у всіх напрямах. В мене є взори на 
кільканадцять українських чудотворних ікон, є всі Богородичні 
празники, є всі ікони до іконостаса та ікони зі життя Ісуса, є всі 
апостоли та понад 30 святих жінок і понад 40 святих мужчин, а 
останнім часом я зробив взірці на вишивання притч» [7].

Ігор Ковальчук



154

естетичним рівнем цих праць. Вишивка та вишивана ікона 
незамінні в літургійному одязі священика і архиєрея та при-
крашанні інтер’єру церкви: плащаниця, хоругви, рушники над 
іконами тощо. Вишивка – неодмінна складова частина духов-
ного життя українського народу. Це й зауважив о. д-р Дмитро 
Блажейовський за довгі роки своєї душпастирської праці в 
діаспорі, в українських храмах. Він зумів відродити прекрасне 
мистецтво вишиваної ікони, за ним підуть численні продов-
жувачі цієї галузі церковного мистецтва.

Іконостас авторства о. Д. Блажейовського, містить усі ікони 
традиційного українського іконостаса. Лики Ісуса, Богородиці, 
святих, празників і пророків перевтілені давньою українською 
вишивкою на полотно, але при цьому вони складають повний 
ансамбль. Це той випадок, коли сконцентрована християнська 
чуттєвість о. Д. Блажейовського реалізується через чинник 
мистецтва. 
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ANNOTAT ION
Igor Kovalchuk. Father Doctor Dmytro Blazejowskyj’s embroidered 
iconostasis. In this article the unique Father Dr. D. Blazejowsky’s embroidered 
iconostasis was researched. A concise analysis of the iconostasis formation 
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in Ukraine and its structure was carried out. The development of the 
embroidered icon design by Father Blazejowsky was researched. Created 
by Father samples of embroidered icons were collected and printed in 
14 digests and 2 albums. They became the basis of creativity for many 
followers. The process of originals’ selection for embroidery of the icons 
by artist is professed. The icons subsequently formed an embroidered 
iconostasis. The father doctor managed to transfer the ancient tradition of 
Ukrainian embroidery in the church not only for their embellishment, but 
also in the form of icons and the entire iconostasis. 

Keywords: iconostasis, embroidered icons, banners.

АННОТАЦИЯ
Игорь Ковальчук. Вышитый иконостас отца доктора Дмитрия 
Блажейовского. В этой статье исследуется уникальный вышитый 
иконостас о. д-ра Д. Блажейовского. Проведен краткий анализ фор-
мирования иконостаса в Украине и его структуры. Исследовано соз-
дание вышитой иконы отцом Блажейовским. Созданные образцы для 
вышивания икон, собранные и напечатанные в 14-ти сборниках и 2-х 
альбомах, стали основой для творчества для многочисленных после-
дователей. Изложен процесс выбора художником оригиналов для 
вышивания икон, которые впоследствии образовали вышитый иконо-
стас. Отец доктор Блажейовский сумел перенести древнюю тради-
цию украинской вышивки в церкви не только для их украшения, но и в 
виде икон и всего иконостаса.

Ключевые слова: иконостас, вышитая икона, хоругвь.
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Іл. 1. Іконостас із монастиря Скит Ма-
нявський (Богородчанський іконостас) 
1698–1705 рр. авторства 
Йова Кондзелевича

Іл. 2. Іконостас церкви св. 
Онуфрія (Львів), Модест 
Сосенко, 1909 р.

Іл. 3. Іконостас о. Д. Блаженівського
1996 року
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Іл. 4. Каїн Іл. 5. Андрей Іл. 6. Святий Павло

Іл. 7. Свята вечеря
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Іл. 8. Богоявлення Господнє. Іл. 9. Благовіщення Богоро-
диці

Іл. 10. Вознесіння Христове. Іл. 11. Євангелисти.
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Іл. 13. Преображення Господнє. Іл. 14. Пресвята Трійця.

Іл. 12. Вишитий іконостас о. Д. Блаженівським у с. Зозуля, Тернопіль-
щина


