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ОБРАЗИ СВЯТИХ ВОЇНІВ У ПРАВОСЛАВНОМУ ІКОНОПИСІ

Досліджено витоки культу образів святих воїнів і доведено, що їх вшанування у християнстві, з одного
боку, пов’язане з розвитком християнського віровчення апостолами та Отцями Церкви, а з іншого – біблійною
розповіддю про створення світу, гріхопадіння людини та притаманною християнському геоцентризму ідеєю
боротьби божественних і диявольських сил. Зважаючи на те, що християнська громада вважалася виявом
Царства Божого на землі, вона, ще більше, ніж Єрусалим Небесний, потребувала захисту, позаяк
утверджувалась у місті перебування скинутого з неба Денниці. Небесними покровителями та захисниками
християнської спільноти стали люди, які за життя були воїнами і боролися за віру та церкву
Христову.Виявлено, що іконографія святих воїнів вибудовувалась у прямій залежності від особливостей їхнього
житія. Зокрема, ті святі воїни (наприклад, Іван Воїн), які померли своєю смертю в старості, зображувались у
лицарських обладунках, у вигляді окремих молільних образів, або ж у багатоперсонажних композиціях, без
додавання великої кількості другорядної символіки. Натомість святі воїни, які померли мученицькою смертю
(святі Юрій Змієборець, Микита Мученик, Федор Стратилат, Трифон та ін.) зазвичай писалися в образі
вершника на білому коні, що символізував їх зв'язок з Христом заради утвердження «святого міста» на землі.
Поряд з іншим висвітлено символічний зміст образу коня в іконографії; експліковано зміст образів святих воїнів
у різних соціальних середовищах.Ключові слова: образ, ікона, воїн, Небесний Єрусалим, символ, кінь, апокаліпсис.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що активне дослідження змісту, символіки та
функцій православного іконопису розпочалося ще в середині ХІХ ст., навіть сьогодні є проблеми,
які залишилися поза увагою як фахівців, так і широкого кола віруючих. Так, наприклад, в
українській обрядовій практиці (як і у всьому східнохристиянському світі), глибоко вшановуються
святі воїни, які, як свідчить церковний переказ та іконопис, зі зброєю в руках боронили віру
Христову, віддавши за неї життя. В цьому контексті можна пригадати іконописні образи Георгія
Побідоносця (Юрія Змієборця), Івана Воїна, Федора Стратилата та ін. Поряд з ними вшановує
православна церква й Архистратига Михаїла, голову Воїнства Небесного. Саме він, на думку
православних вірян, захищає непорушність Божого Закону. Його високе становище в небесній
ієрархії засвідчує біблійний переказ про явлення Архистратига Михаїла Ісусу Навину при Єрихоні:
«звів очі свої та й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений його меч у руці його.
І підійшов Ісус до нього, та й сказав йому: Чи ти наш, чи наших ворогів? А той відказав: Ні, бо я
вождь Господнього війська, тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі, і вклонився, та й
сказав йому: Що говорить мій пан своєму рабові?» (Ісус Навин 5:13,14). Цей біблійний переказ не
лише виявився в іконографічних сюжетах, а й став підвалиною для єретичних учень, які,
спираючись на буквальне тлумачення імені Михаїл (у перекладі з єврейської означало «той, хто
рівний Богові» [13, с. 265]), доводили, що саме Архангел Михаїл був утіленим Христом [див.: 12].

Аргументи єретиків небезпідставні, оскільки цілком суголосні свідченням пророка Даниїла
про те, що настане час, коли «Михаїл, великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде
час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із
народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі» (Даниїл 12:1). Іншими словами, за
свідченням пророка, саме Михаїл за велінням Господа, має провадити суд Божий. Звичайно, це
свідчення доволі неоднозначне і може зумовлювати гострі дискусії, залишаючи водночас
безапеляційною думку про вищість Архистратига Михаїла в небесному світі. Понаад те, саме Його
вважають покровителем «воюючої Церкви» [13, с. 266]. Однак, саме образ старшого серед ангелів,
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біблійний опис якого, ймовірніше за все став світоглядною основою та праобразом земних воїнів
за віру Христову, виявляє найбільшу суперечність християнського віровчення. Позаяк ідея
боротьби, у тому числі й Архангела Михаїла з Денницею (Люцифером), суперечить словам Христа
з Нагорної проповіді: «А Я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку
твою, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща
йому. А хто силувати тебе буде відбути подорожнє на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто
просить у тебе то дай, а хто хоче позичити в тебе не відвертайсь від нього. Ви чули, що сказано:
Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога. А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх,
благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих,
хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю
Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних… Отож, будьте
досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!» (Від Матвія 5:39-48). Як бачимо, Христос
закликав людство до любові та смирення, яке мало виявлятися передусім через неспротив злу,
водночас заперечуючи доцільність боротьби.

Ступінь наукової розробки проблеми. Підкреслена нами суперечність зумовлювала гострі
дискусії серед богословів і науковців, викликаючи сумнів у серцях віруючих, які хоча й
дотримувалися слів Тертуліана «Вірую, бо абсурдно», все ж потребували зрозумілішого
дороговказу на шляху до спасіння. Цю місію взяли на себе спочатку євангелісти, зокрема, Іван та
апостоли, серед яких ключову роль у становленні християнського віровчення зіграв Петро. Не
менш важливе значення для роз’яснення змісту християнського віровчення мали богослови. У
цьому контексті показовими можуть стати праці Августина Блаженного «Про град Божий» та
Діонісія Ареопагіта «Про небесну ієрархію».

На відміну від богословів східної та західної християнських традицій, які намагалися
прояснити основи християнського віровчення, провідні мислителі різних історичних періодів
акцентували увагу на світоглядних і соціокультурних підвалинах змістової своєрідності
християнства та експлікували його вплив на подальший суспільний розвиток, що виразно
виявляється у «Лекціях з філософії історії» Г. Геґеля, «Протестантській етиці та дусі капіталізму»
М. Вебера. Натомість дослідники іконопису акцентували увагу зазвичай на особливостях
богослов’я ікони, що спостерігається у працях Л. Успенського, Є. Трубецького, М. Покровського,
П. Флоренського, І. Язикової та ін., а мистецтвознавці, історики та культурологи, а саме:
В. Лазарев, М. Попович, О. Грищенко, Л. Міляєва, П. Жолтовський, В. Откович, В. Свенціцька,
О. Каждан, М. Скабаланович, Г. Острогорський та ін. вивчали вплив православного віровчення на
становлення мистецтва, досліджували зав’язки іконопису з попередньою релігійною та
художньою традицією та вивчали рівень відображення соціокультурних і політичних
особливостей різних історичних періодів у змісті та своєрідності іконопису тощо.

У цілому, пильна увага інтелектуального дискурсу до християнської догматики та
своєрідності її виявів у соціокультурному, політичному житті суспільства супроводжується
дефіцитом уваги дослідників до окремих елементів символічного ряду православної культури та
причин її вияву в різних соціокультурних середовищах. Серед них чільне місце посідає питання
про причини глибокого вшанування у православній культурі в цілому та народній обрядовій
практиці зокрема ікон святих воїнів-вершників і чинники, що зумовили появу в сюжетній
композиції антропологічної за внутрішньою інтенцією ікони образу коня. Зважаючи на це, метою
нашого дослідження стала експлікація богословських підвалин вшанування ікон святих воїнів-
вершників у православній культурі в цілому та українській народній обрядовій практиці зокрема, а
також відтворення символічного змісту коня в іконописі.

Дослідження богословського та символічного змісту іконопису в цілому неможливе без
повернення інтелектуального дискурсу до ключових ідей біблійного переказу. Саме звідси черпає
своє коріння богослов’я ікони, ідея якого закладена словами «Споконвіку було Слово, а Слово в
Бога було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через Нього повстало, і ніщо, що
повстало, не повстало без Нього» (Від Івана 1:1-3). Іншими словами, Бог творить світ за
допомогою Слова, надаючи йому образу – світ ніби оформлюється Словом. Водночас сам Бог не
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має образу, оскільки він постає причиною світу, Бог є Праобразом. Поряд із цим, повертаючись до
Буття, нагадаємо, що «На початку Бог створив Небо та землю» (Буття 1:1), однак згодом іде
уточнення: «І були скінчені небо й земля, і все воїнство їхнє» (Буття 2:1). Саме тут з’являється
перше запитання: про яке саме воїнство йдеться? Хто був воїном Господнім на землі, а хто – на
небі. Відповідь на перше запитання отримуємо згодом – у біблійному переказі про втечу з Єгипту,
зокрема, біблійних слів про те, що «вийшли всі Господні війська з єгипетського краю» (Вихід
12:41). На цьому тлі є всі підстави вважати, що в старозавітній релігійній традиції «воїнством
Господнім» були «сини Ізраїлеві», натомість новозавітна релігійна традиція, сформувалася на тлі
Нового Завіту Бога з людьми [0], у підсумку якого «воїнами» ставали всі ревні християни, які
захищали Новий Закон, сформований Христом у нагорній проповіді.

У той час, як роз’яснення про те, хто належить до земного «воїнства Господнього»
отримуємо в біблійному переказі щодо «небесного воїнства», Святе Письмо нам жодних
конкретних свідчень не дає. Це роблять згодом святі Отці Церкви. Так, приміром, у праці Діонісія
Ареопагіта «Про небесну ієрархію» розкриваються особливості світу небесного та притаманна
йому ієрархія. Мислитель, керуючись різними свідченнями Святого Письма, доходить висновку,
що так само, як усі речі в земному світі, будучи розташованими у певному ієрархічному
відношенні до Першообразу, різною мірою відображають образ Бога («Бо ми знаємо частинно, і
пророкуємо частинно;… коли ж досконале настане, тоді зупиниться те, що частинне… тепер
бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці» (1 до Коринтян 13:9-12)), так само й на небі має існувати
певна ієрархічна система, яка вибудовується на тлі священного чину, знання та діяльності,
спрямованої уподібнюється божественній красі [0]. Заключну ланку цієї ієрархії, зауважує
мислитель, посідають ангели, які були створені Богом, так само як і людина, «за образом і
подобою» Бога, тобто вільними. Вони могли добровільно коритися Богові, а могли й не коритися.
На цьому світоглядному тлі формується переказ про вигнання Денниці (Люцифера) з неба: «Як
спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясная зоре, ти розбився об землю, погромнику людів! Ти
ж сказав був у серці своєму: Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я
на горі збору богів, на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому!»
(Ісая 14:12-14). Паралельно з формуванням концептуальної опозиції Добра та Зла, Бога та
Диявола, утверджується культ Архангела Михаїла як головуючого всіх ангельських сил,
формуються перекази про невпинну його боротьбу з нечистою силою та усяким злом [13, с. 265].

Поряд з ученням про «небесну ієрархію» та «воїнство» Саваофа («Господа Вседержителя»)
важливе значення в новозавітній тематиці посідає образ Небесного Єрусалиму: «І я, Іван, бачив
місто святе, Новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста,
прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з
людьми, і Він житиме з ними! Вони будуть народом Його, і Сам Бог буде з ними…» (Об'яв.
21:2,3). У свою чергу в Книзі Премудрості Соломона зустрічаємо наступні слова: «Ти сказав, щоб
я побудував храм на святій горі Твоїй і вівтар у місті пробування Свого, за подобою святої скинії,
яку Ти приготував від початку» (Кн. Прем. Соломона, 9:8). Поєднання цих двох свідчень стало
світоглядним тлом утвердження концепції Нового Єрусалиму або «граду Божого», яким, за
словами Августина Блаженного, стала католицька церква [0]. Ідея земного Єрусалиму була взята
за основу міського будівництва [10, с. 20-21] та підтримувалася «монументально-художнім
утвердженням краси як онтології Божої присутності та містобудування як іконотвочості
«небесного Ієрусалиму» [8, с. 297].

Іншими словами, розбудова середньовічних міст відбувалася відповідно до «Небесного
Єрусалиму», «міста святого», яке намагалася відтворити християнська громада на землі. Разом із
тим, так само як і «Небесний Єрусалим», «земний Єрусалим» потребував захисту від ворогів та
єресі. На чолі цієї боротьби стали святі воїни. Їх вшанування у християнській культурі відбувалося
паралельно зі становленням самого християнського віровчення, яке, як слушно зауважує Г. Геґель,
утвердилося не стільки на основі вчення Христа, скільки на основмі свідчень апостолів [4, с. 310].
Зокрема, перші християни, беручи до уваги слова Христа «Бо де двоє чи троє в Ім'я Моє зібрані, там
Я серед них» (Від Матвія 18:20), організовуються у громади, які, підкреслює П. Козловські, в цей
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час трактуються як єдина можливість долучитися до християнської істини [7, с. 61]. Ці християнські
спільноти постали як специфічні та відокремленні, що відмовляються від участі в державному житті
та поклонінні імператору. Така світоглядна настанова християнської громади щодо держави
зумовлювала ненависть, гоніння та страти найбільш ревних сподвижників християнської віри. Ті ж,
хто в реальному житті, як Георгій Побідоносець, Іван Воїн, Микита Воїн, або Федор Стратилат,
перебували на військовій службі, прославилась як захисники віри та християнської громади, почали
шануватися не тільки як сподвижники віри, а й святі воїни. Їх образи на іконах, за виключенням
Івана Воїна, нагадують образи Архистратига Михаїла, зокрема, ікони «Архангел Михаїл грізних сил
воєвода» [13, с. 264] та «Архангел Михаїл з діяннями» [13, с. 268], що дає підстави вважати, що святі
воїни християнства стали земними відповідниками воїнства небесного на чолі з Архистратигом
Михаїлом. Ця змістова єдність найповніше проглядається в спорідненості сюжетної лінії, зокрема,
розповіді про перемогу над змієм. Очевидно, що ця ідея черпає своє коріння з біблійної розповіді
про небесну битву та перемогу Архистратига Михаїла над Денницею. Ця історія есплікується на
християнську громаду, яка після визнання християнства офіційною релігією Римської імперії
починає розбудовувати «град Божий» на землі. Водночас цей процес, як показав Августин
Блаженний, відбувався у різкому протистоянні з язичниками та політичною владою, яка подекуди
трактувалась як «царство Диявольське» [1].

Ще складнішою була доля Візантії, яка, з одного боку, в силу свого казкового багатства,
привертала увагу середньовічних європейських правителів, які прагнули заволодіти ними [див.: 9],
а з іншого – самої православної ідеології, зокрема, вчення про неможливість досягти
Першообразу, в підсумку якого утверджувалися консервативна ідеологія та суспільна
інфантильність, які формували внутрішню потребу в захисті. Цю інтенцію значно посилював
притаманний візантійському суспільству культ міста [5, с. 120]. Отже, Візантія, що трактувала
себе як «Новий Єрусалим», так само як і Єрусалим Небесний, перебувала у гострому протистоянні
зі злом, яке втілювали язичники та світські європейські правителі, а тому потребувала захисту не
лише з боку державного війська та його небесних покровителів.

Ті ж самі світоглядні підвалини спостерігаються також у вшануванні святих воїнів на Русі, а
згодом Україні та Росії. Так, приміром, образ святого Юрія Змієборця був зображений на гербі
Володимир-Волинського князівства та гербах багатьох українських міст, а саме: Кам'янця-
Подільського, Збаража, Ніжина, Любомля та ін. Сьогодні святого Юрія можна побачити на прапорі
та гербі Київщини. Виразно виявлявся культ святого Юрія й серед російського народу – Олександр
Невський, а згодом Іван Грозний мали державні печатки з образом Юрія Змієборця. Понад те,
вшанування ікон Юрія Змієборця щоразу актуалізувалося тоді, коли держава вела активні військові
дії, або стояла перед загрозою війни. Лик переможного Георгія як одного з кращих представників
війська Христового вселяв надію та сподівання на перемогу й заступництво.

У той час, як вшанування святих воїнів у церковному православ’ї та привілейованих
верствах населення було пов’язане з ідеєю захисту та перемоги над ворогом, в українському
народному світогляді ці святі набували додаткових функцій – вони поставали покровителями тих
справ, якими займалася людина. Так, приміром, образи Архангела Михаїла, відповідно до
народного переказу, зцілюють від різних захворювань, захищають від злодіїв, ворогів, війни та
всього того, що зумовлює марну смерть. Поряд із цим його вважають покровителем мисливців.
Натомість святого Юрія Змієборця вважають опікуном аграрної сфери. Ця ідея, ймовірно,
сформувалася на тлі народної реінтерпретації християнської легенди про те, як Юрій врятував
безневинну дівчину в лівійських степах. За старим звичаєм, вона була принесена в жертву змієві,
який у християнській символіці позначав поганство. Зрештою, образ святого Юрія Змієборця став
символом перемоги християнства над язичництвом [див.: 3, с. 41]. Але для народу, який жив
двоєвірно [0, с. 313], ідея перемоги над поганством, так само як усі догматичні суперечки, не стала
близькою, в результаті чого він за основу вшанування образу святого Юрія взяв буквальний
переклад з латини його імені – Georgius – яке означало «землероб, хлібороб», сформувавши
водночас переказ про те, що Юрій, поборовши змія, який позбавив землю води, відімкнув небо і
землю та випустив на волю росу і рослини. Власне, саме з цього народного уявлення повівся
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звичай обливати пастуха, або іншу, наперед встановлену особу водою. Вважалося, що якщо «дощ
на Юр’я, то буде хліб і в дурня». Крім того, люди вірили, що коли в день святого Юрія сховається
в житі ворона, то буде врожайне літо, а як горобцеві по коліна, то буде лиха година [див.: 3, с. 48].

Загалом, задана у ряді іконографічних сюжетів ідея перемоги над змієм, хоча й набувала
різного змістового наповнення в церковному та народному світогляді, однак завжди зводилася до
спільного знаменника – перемоги життя над смертю та забезпечення вічного життя, яка в різних
світоглядно-релігійних системах тлумачилася по-різному. Зокрема, в народному світогляді вічне
життя реалізувалось у вічному коловороті народження та смерті, який спостерігався і в природних
процесах, і соціальному вимірі. Натомість у християнстві, вічне життя передбачало реалізацію
Царства Небесного не тільки після смерті, а й за життя.

Більш неоднозначним, порівняно із символічною перемогою змія, видається іконографія
зображення самих святих воїнів, позаяк незважаючи на те, що більшість із них, зазвичай,
зображені у військових обладунках, усе ж існують істотні відмінності в сюжетній лінії зображень.
Так, приміром, Іван Воїн зазвичай зображується на іконі у вигляді молодого воїна у військових
обладунках. Його образ пишеться окремо у повний зріст або погрудно, або в єдності з іншими
образами, частіше за все разом з Миколою Чудотворцем, Христом, Богородицею, Варварою та ін.
Ікони житійного циклу не зустрічаються. Натомість інші святі воїни, можуть зображуватись або ж
у подібних сюжетних композиціях, або ж у житійних циклах ікон з клеймами – такі ікони пишуть
тим святим, які загинули мученицькою смертю. Проте найбільш поширеними є образи, на яких
святі Юрій, Микита, Федор, Трифор та інші зображені верхи на коні. Поряд зі святими воїнами-
вершниками, коні зображені на іконах святого пророка Іллі, Архистратига Михаїла – він може
бути зображений верхи, а на іконі «Чудо про Флора і Лавра» Архистратиг тримає віжки коней
різної масті. Подекуди коні зустрічаються й на іконі «Різдво». Їх зображення, на думку єпископа
Віденського і Австрійського Іларіона (Алфеєва), є другорядним, позаяк писаним у фас
персонажам, зокрема, тваринам, людина не поклоняється [13, с. 23].

Зроблені авторитетним православним ієрархом зауваження не викликають жодного сумніву
в світлі літургійного виміру ікони, водночас породжуючи дисонанс при переході до її містичного,
світоглядного та дидактичного змісту, позаяк ікона постала в результаті еволюційного розвитку
ранньої язичницької символіки, детально проаналізованої Д. Степовиком [див.: 14, с. 38-61].
Водночас, привертає увагу той факт, що ретельно аналізуючи перші християнські символи та
алегорії, вчений приділяє значну увагу голубові, агнцеві, рибі, волові тощо. Водночас він уникає
навіть згадки про символіку коня. Ймовірно, ця обставина зумовлена більш особистими
вподобаннями, ніж символічним значенням коня в іконописі та богослов’ї. Діонісії Ареопагіт,
експлікуючи головні християнські символи, підкреслює, що «образ коней означає покірність і
передусім послух; білі (Захар. VI, 3) коні означають світлість, або, краще, спорідненість зі світлом
Божественним; вороні (ст. 2) – таємниці непізнаванні; руді (ст. 2) – полум’яність і швидку
діяльність; строкаті (ст. 3) – чорного і білого кольору – силу, за допомогою якої пов’язуються
крайності, і мудро перший з'єднується з другим, друге з першим» [2].

Зауваженням Діонісія Ареопагіта щодо образу коня в християнській символіці цілком
суголосні змісту іконописних образів святих воїнів-вершників Юрія, Микити, Федора, зображених
верхи на білому коні. Ймовірно, кінь є образом покірності святого воїна волі Господній щодо його
місця та ролі на шляху реалізації Царства Небесного. Водночас, визнавши цілковиту
правомірність зауваження Діонісія Ареопагіта щодо цього питання, ми вступаємо у суперечність з
біблійним свідченням про вершників апокаліпсису: «І я глянув, і ось кінь білий, а той, хто на
ньому сидів, мав лука. І вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти.

І коли другу печатку розкрив, я другу тварину почув, що казала: Підійди! І вийшов кінь
другий, червоний. А тому, хто на ньому сидів, було дано взяти мир із землі та щоб убивали один
одного. І меч великий був даний йому.

І коли третю печатку розкрив, я третю тварину почув, що казала: Підійди! І я глянув, і ось
кінь вороний. А той, хто на ньому сидів, мав вагу в своїй руці. І я ніби голос почув посеред
чотирьох тих тварин, що казав: Ківш пшениці за динарія, і три ковші ячменю за динарія, а оливи й
вина не марнуй!
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А коли Він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: Підійди! І я
глянув, і ось кінь чалий. А той, хто на ньому сидів, на ім'я йому Смерть, за ним же слідом ішов Ад.
І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними
звірми» (Об’явлення 6:2-8).

Виходячи зі свідчення Об’явлення, немає підстав трактувати зображення образу коня як
символу смирення. Навпаки, тут він символізує радше ідею посланництва заради звершення
задуму Божого, або ж навіть зв’язкового між світом божественним і земним. Одночасно привертає
увагу й те, що кінь втрачає в Об’явленні притаманну буденному сприйняттю відчуття лагідності,
тут він постає носієм грізної, не завжди приємної ідеї справедливості та відплати, зміст якої
виражений мастю (кольором) коня. Крім того, саме колір коня розкриває зміст вершника. Так,
приміром, виходячи зі слів Об’явлення, можна було б припустити, що першим вершником був
Архангел Михаїл як головуючий воїнства небесного, однак цю ідею повністю спростовує
своєрідність його іконографії. Архангел завжди зображується на червоному коні – через нього
виявляється змістове наповнення цього образу – діяльність, спрямована на зруйнування «царства
Диявола» (Діонісій Ареопагіт). Натомість на чалому коні була Смерть, а на вороному, ймовірно,
Голод. Що стосується білого коня, то, зважаючи на всі зроблені зауваження, маємо всі підстави
говорити, що він символізує Христа. Саме Його перемога очікується після Другого Пришестя.
Крім того, під час Преображення на горі Фавор, «одежа Його стала біла, як світло» (Від Матвія
17:2). Поряд з іншим, не варто забувати й про те смирення, з яким Христос прийняв смерть.

У цілому, досліджуючи образ білого коня на іконах святих воїнів-вершників (та пророка
Іллі), маємо всі підстави вважати, що він символізує передусім зв’язок із Царством Небесним і
безпосередньо – з Ісусом Христом. Так, приміром, усі святі воїни-вершини, зображені на білому
коні, боролись і померли за віру Христову, натомість пророк Ілля мав явлення про пришестя
Христа. Крім того, він разом із апостолами був на горі Фавор під час Преображення Господнього.
Не суперечить загальному контекстові нашого припущення й ікона «Чудо про Флора і Лавра», на
якій Архистратиг Михаїл тримає за поводи коней різних мастей. З одного боку, цей образ може
символізувати зв’язок святих Флора і Лавра з християнською вірою, а з іншого – тут
проглядається ідея утриманням Архистатигом Михаїлом коней усіх мастей до певного,
визначеного часу, коли вони знайдуть своїх вершників і принесуть вість Судного дня на землю.
Змістовно близьке значення відіграють коні й на іконі «Різдво» – тут вони символічно
передбачають усю християнську історію та її завершення.

Висновки. На основі здійсненого дослідження бачимо, що вшанування святих воїнів у
християнстві, з одного боку, пов’язане з розвитком християнського віровчення апостолами та
Отцями Церкви, а з іншого – біблійною розповіддю про створення світу, гріхопадіння людини з
притаманною християнському геоцентризму ідеєю світової драми про боротьбу божественних і
диявольських сил та звершення історії в Небесному Єрусалимі. Правителі тих земних міст і
держав, населення яких сповідувало християнську віру, намагалися розбудувати «святе місто»,
однак його становлення, відповідно до біблійної історії, відбувалось у місці перебування
скинутого з неба Денниці, а тому потребувало захисту та небесних покровителів. Цими небесними
покровителями ставали воїни, які ще за життя боронили віру та церкву Христову.

Іконографія святих воїнів вибудовувалась у прямій залежності від особливостей їхнього
життя. Зокрема, ті святі воїни (наприклад, Іван Воїн), які померли своєю смертю в старості,
писались у лицарських обладунках, у вигляді окремих молільних образів або багатоперсонажних
композиціях, без додавання великої кількості другорядної символіки. Натомість святі воїни, які
померли мученицькою смертю (святі Юрій Змієборець, Микита Мученик, Федор Стратилат,
Трифон та інні) часто писалися в образі вершника на білому коні, який символізував їх зв'язок з
безпосередньо з Христом заради утвердження «святого міста» на землі. Часто таких воїнів-
мучеників писали з житієм. Поряд з іншим показано, що образ коня не можна трактувати як
другорядний елемент ікони, оскільки він символізує зв’язок з Христом, отримуючи функцію,
подібну з ангельським чином. В українській релігійній свідомості ікони святих воїнів глибоко
шанувались усіма прошарками населення, набуваючи водночас у кожному з них власного
символічного наповнення, яке зазвичай виявлялось у відмінностях тлумачення вічного життя в
церковному віровченні та народному світогляді.
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Summary
Bohomolets O. Icons of Holy Warriors in the Orthodox Iconography. The article explores the origins of the

cult of holy warriors images and proved that their veneration in Christianity, on the one hand, associated with the
development of Christian doctrine by the apostles and Fathers of the Church, and on the other - the biblical story of
creation, the fall of man and the inherent to Christian geocentrism idea of fight of the divine and devils. Despite the
fact that the Christian community was seen as a manifestation of God's kingdom on earth, it is even more than the
heavenly Jerusalem was in need of protection, as affirmed in the seat of the ousted from heaven Lucifer. Heavenly
patron and protector of the Christian community were primarily soldiers who fought during the life of the faith and the
Church of Christ. It was revealed that the iconography of holy warriors lined up in a straight line depending on the
features of their lives. In particular, those holy warriors (for example, Ivan the Warrior), who had died a natural death
in old age, were written in knight armor, in the form of separate praying images or multycharacter compositions
without addition of a large number of secondary symbols. Meanwhile, the holy warriors, who died a martyr's death (St.
George the Victorious, Nikita Martyr, Theodore Stratelates, Tryphon, and others.), usually were written in the form of
a rider on a white horse, which symbolizes their bond with Christ for the approval of "the holy city" on the ground.
Among other things, illuminated the symbolic meaning of the horse image in iconography, as well as explicated the
content of the images of holy warriors in different social strata. Keywords: image, the icon, the warrior, the heavenly
Jerusalem, symbol, horse, apocalypse.
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СВЯЩЕННЕ І ПРОФАННЕ
В СІМЕЙНО-ПОБУТОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНСЬКИХ ВІРУЮЧИХ

Досліджується проблема взаємозв’язку між священним і профанним у сімейно-побутовій сфері
сучасного українського суспільства. Автор аналізує зміну акцентів між цими категоріями в сучасній
українській сім’ї. Розкривається зміст категорій священного і профанного з поглдяду філософії, соціології та
релігієзнавства. Автор аналізує витоки формування уявлень про сакральне і профанне в сім’ї та побутовій
сфері українського народу з язичницьких часів до наших днів. Стан сучасного українського суспільства
характеризується як поступовий відхід від того, що належить світові Вищих цінностей і світові
Сакрального. Наслідком цих процесів є перевага матеріального над духовним, особистих інтересів над
інтересами суспільства. Нинішня ситуація вимагає звертання до явищ священного і профанного в сім’ї, тому
що це місце, де поєднується сакральне і профанне, впливаючи на формування  цінностей суспільства в цілому.
Ключові слова: священнее, профанне, сім'я, обряди, священні речі, аналіз, категорія, процес, цінності.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що стан сучасного українського суспільства
характеризується поступовою відмовою від того, що належить до світу Вищих цінностей, до
сфери Сакрального. Сучасна ситуація потребує звертання до феноменів священного та
профанного в  сім’ї,  адже  саме  тут відбувається  поєднання священного та профанного, що
впливає на формування, систем ціннісних  орієнтирів  всього суспільства.

Мета статті – з'ясути роль священного та профанного в сімейно-побутовій сфері сучасного
українського суспільства. Для цього потрібно реалізувати низку дослідницьких завдань:

- розкрити зміст феноменів священного та профанного;
- з'ясувати, що християнська релігія відносить до священної та профанної сфер існуванні сім'ї;
- показати джерела формування уявлень про священне та профанне в сімейно-побутовій сфері;
- з’ясувати якого статусу набувають священні речі при використнні їх у повсякденному житті.

Категорії священого та профанного – базові для будь-якої світоглядної системи. Вони
традиційно вивчаються у  філософії, релігії,  соціології та культурології. Звертаючись до
роз’яснення категорій священного та профанного, зауважимо, що їх численні трактування
привели до розмитості в семантичному плані та невизначеності.
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