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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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Сакральне і профанне постають як парні поняття та  феномени, тісно взаємопов’язані. Зміст
сакрального виявляється через смислові відтінки, які втілені в його синонімах: священне, приховане,
божественне, надприродне, небесне, трансцендентне, вічне, істинне.  Зміст профанного виявляється
через такі синоніми: мирське, минуще, буденне, земне, матеріальне,  низьке. У парі “сакральне –
профанне” ціннісною домінантою постає сакральне. У своєму найбільш чистому вигляді сакральне
розуміється як причетність до духовного світу, яка дається в одкровенні та втілена в знаках і символах
[див.: 1, с. 214]. Релігія ототожнює  поняття «святий» та «священний» з поняттям «сакральний», яке
похожить від латинського  «sacrum» і вкладає в нього буквальний етимологічний зміст.

Профанне – від латинського profanus – позбавлене святості. Ця категорія як онтологічно
так і аксіологічно виражає низьке становище об’єкта, який позбавлений святості. Профанне
викликається життєвими потребами для підтримки сім’ї, роду.

Людське існування, буденне життя також набуває священних ознак. Людина може
сприймати працю, задоволення потреб, інтимні стосунки як щось позбавлене святості, проте ще з
давніх часів їм надавали сакрального змісту (ритуальні жертвопринесення, заборони, табу тощо).

Для нерелігійної людини народження, шлюб, смерть – конкретні життєві події, які не мають
потаємного змісту, для релігійної людини вони мають сакральне значення.

Рівень дослідження проблеми. Найбільш вагомий внесок в розробку поняття
«священного» зробив філософ Рудольф Отто у ХХ столітті у своїй роботі «Священне».
Соціологічний підхід, який представлений у працях Е. Дюркгайма, М.В ебера, Г. Зіммеля,
розкриває роль соціуму як джерела формування уявлень про священне та суперечливе ставлення
до нього з боку різних членів суспільства.

Представники соціальної філософії другої половини ХХ століття, серед яких Ж. Бодріяр,
П. Бергер, Д. Белл, М. Бланцо, зверталися до символів, знаків, мови, розкривали поняття
священного в різних аспектах. Засновник антропнології Л. Фоєрбах зробив  свій внесок у розробку
священного та профанного. Він показав людські витоки ідеї Бога, критикуючи при цьому
божественне як особливу сферу сакральної реальності.

Серед значної кількості праць із цього питання особливо варто відзначити твір М. Еліаде
«Священне та мирське», в якому дослідник аналізує поняття, винесені в назву роботи, в їх
конкретному вияві.

Категорії сакрального та профанного були об’єктом дослідження багатьох російських
філософів, зокрема, В. Соловьйова, М. Бердяєва, І. Іль’їна, П. Флоренського, О. Лосєва,
Д. Андреєва, в яких сакральне пов’язане з причетністю до Бога, а профанне розумється як втрата
Божественного та орієнтація на матеріальний світ.

В українській науковій думці фактично не існує ґрунтовних досліджень священного та
профанного в сімейно-побутовій сфері віруючих.  Цим поняттям  приділялась увага лише побічно,
в процесі дослідженні інших тем.

В умовах, коли суспільство перебуває в стані ціннісної дезорієнтації, коли держава
неспроможна сформувати нову систему цінностей, що зможе об’єднати людей, сформувати
життєві орієнтири, люди звертаються до релігії як інституту, який упродовж багатьох століть
сприяв консолідації суспільства, особливо в часи, коли інші засоби не діяльні.

Здатність релігії до інтеграції людей реалізується тому, що вона відносить усе існуче до
однієї з двох категорій – священного чи профанного. В уявленні про священне виражається
визнання першості та більшої цінності суспільства як цілого порівняно з індивідом як похідним
від суспільства: священне – це те, чому індивід підкоряється, як силі, що стоїть над ним та є
вищою стосовно нього.

Дюркгейм визначає релігію як внутрішньо впорядковану і пов’язану система вірувань і
обрядів, які вважаються священними, тобто належать до відокремлених, заборонених речей, до
вірувань і обрядів, які поєднують в одну моральну громаду, звану церквою всіх, хто є їх
прихильниками. Дюркгайм виходить з того, що відмінність між священним (сакральним) і
світським (профанним) – універсальна, властива всім без винятку релігіям.

Саме в сім’ї можна спостерігати поєднання священного та профанного. Вони надають
стійкості цьому феномену попри різноманітні зміни. Поєднання цих сфер постає в сім’ї
піклуванням про задоволення утилітарних потреб, здоров’я її членів, їх духовний розвиток.
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Опозиція «сакральне – профанне» існує як протиставлення двох первнів: духовного і
тілесного. Християнська культура трактувала дану опозицію як протиставлення гармонійного та
дисгармонійного.

Погоджуючись із думкою російскої дослідниці Т. Глазкової, зазначимо, що єдність священного
та профаннного в особистому житті людини становить її повсякденне життя та включена у побутову
культуру. Ця єдність репрезентує дії ритуального та утилітарного характеру, які покликані
підтримувати фізичне здоров’я та матеріальне благополуччя людини, а сакральне повинно забезпечити
духовний розвиток особистості. Профанне регулюється законами суспільства, які складаються в
конкретну історичну добу з урахуванням традицій та моральних настанов [див.: 2].

Релігія та сім’я – найдавніші інститути, які перебували упродовж багатьох століть у тісному
взаємоза’язку. Кожна релігія має свої особливості у визначенні сакрального та профанного у сфері
сімейно-шлюбних відносин, у побуті.  Християнство, з одного боку, зберегло елементи язичництва,
а, з іншого, встановило свої принципи, пов’язані із зазначеними категоріями. Це стосується і
поглядів на сімейно-шлюбні стосунки: роль чоловіка і жінки у взаємовідносинах, сексуальні
стосунки між ними, вибір партнера (одного на все життя); сформувало свої погляди на стосунки
поза шлюбом, трактуючи їх як гріх, та надоло свого звучання народженню дітей в сім’ї.

Звертаючись до сім’ї як сакрального утворення, з позиції християнського віровчення
зупинимось на тих складниках сімейних відносин, які вважаються священними. На думку
дослідників сакрального, воно має функцію об’єднувати людей. Сім’я заснована на духовному та
фізічному  єднанні  чоловіка і жінки. Вони постають частинами цілого, тому цікаво з’ясувати, що з
позицій християнської релігії постає священним у сімейно-побутових відносинах і чи сприяє це
об’єднанню.

Створенню сім’ї у християнській культурі передують певні етапи. Сім’я починається зі
шлюбу. Шлюбна обітниця, якою пов’язує себе подружжя, з якої розпочинає подальше укладання
шлюбу, називається «заповітом». Сам термін означає найбільш святу та непорушну об’явницю
(Притч. 2:16, 17). Прикладом взаємин між чоловіком і дружиною є вічний заповіт Бога з Його
народом, Церквою (Еф. 5:21-33). При цьому найціннішими обітницями  подружжя є вірність,
терпіння. Християнське подружжя повинно розуміти, що вступаючи  у шлюб, вони укладають
заповіт вірності одне з одному на все життя. Створення союзу – наступний крок, який становить
таїнство. (Святість шлюбу незаперечна, оскільки сам Бог освятив його. «Сам Бог поєднує тих, що
освячені таїнством та серед них є присутнім», – каже про святість шлюбу Климент
Олександрійський. Бог освячує поєднання подружжя в таїнстві шлюбу та зберігає непорушним їх
душевну та тілесну єдність, союз.

Альтернативою шлюбу є безшлюбність, тобто чернецтво. Цнотливість також наділена
ореолом святості. Свята християнська цнотливість і святе таїнство шлюбу – ось два шляхи, на які
вказується у Слові Божому. (Мт. 19:11-12; 1; Кор. 7:7-10). У християнстві шлюб благословлявся з
апостольських часів. Теолог раннього християнства  Тертуліан зазначав:  «Як зобразити щастя
шлюбу, який схвалюється цервою, освячується її молитвами, та благословляється Богом!».

Якщо аналізувати інтимні стосунки, то вислів «стати однією плоттю» передбачає сексуальну
єдність: «І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла» (Бут. 4:1). Інтимні стосунки –
найбільш близька форма фізичного союзу, на яку здатне подружжя. Вона підтверджує духовну та
емоційну близькість подружжя. Любов у християнському шлюбі виявляється у повноті та
насолоді. «Нехай буде в усіх чесний шлюб і ложе непорочне» (Євр. 13:4). У Святому Писанні
йдеться про те, що радісний сексуальний вираз любові між чоловіком і дружиною – Божий дар.
Подружнє ложе – святе, де чоловік і жінка зустрічаються наодинці для продовження своє любові.
Цей час повинен бути святим і приносити велику фізичну та духовну насолоду [див.: 3, с. 72].

При цьому зазначимо, що фізична єдність чоловіка і жінки повинна служити передусім
народженню дітей, а не задоволенню сексуальних потреб. Доречно згадати, що з цього приводу
писала І. Зейберт у книзі «Жінка на древньому Близькому Сході»: «Те, що у сфері впливу
християнської релігії вважалося «гріховним», а саме статева насолода, у давньосхідних релігіях
пов’язувалось із самою природою. Статевий зв’язок вважався культовою дією та у своєму
сакральному значенні не передбачав нічого непристойного та аморального».
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Особливої уваги заслуговує подружня любов як сакральне посвячення чоловіка і дружини
одне одному. Любов  у християнстві – священна основа створення сім’ї. Можна сказати, що сім’я
є втіленням любові. Але любов у християнській сім’ї – це форма жертовності, яка повинна
виявлятись упродовж усього життя. Любов – це панування духу над сексуальним потягом. Саме
подружня любов сприяє всебічному розвитку фізичних, емоційних, інтелектуальних іа духовних
здібностей людини, формуючи в ній образ Бога. У шлюбі можливі різні види любові: романтична,
пристрасна, сентиментальна, втішна, об’єднуюча. Все залежить від обставин. Однак саме біблійна
любов, яка в Новому Заповіті має назву «агапе», базується на самовідданості, готова на все заради
іншого. Так любов лежить в основі подружньої любові.

Апостол Павло писав: «Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не
величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву,
не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, все зносить, вірить у все, сподівається
на все, все терпить! Ніколи любов не перестає! Хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч
мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується» (1 Кор. 13:4-8). Письменник Ед Уїт
писав, коментуючи цей уривок: «Любов «агапе» черпає сили з вічного джерела та здатна діяти
навіть тоді, коли інші види любові безсилі. Вона любить попри все. Якою б негідною не була
людина, «агапе» торкнеться і її серця. «Агапе» настільки ж безумовна, як Божа любов до нас. Це
свідомий вибір, заснований на свободі волі».

Історія формування  уявлень українського народу про священність речей, предметів і явищ,
які й сьогодні використовуються всімейно-побутовій сфері, сягає корінням давніх часів і пов’язана з
язичництвом, елементи якого тісно переплелись у подальшому з християнською традицією.

Важливим джерелом формування традиційних світоглядних уявлень і вірувань українців у
язичницькі часи були апокрифи, тобто релігійні оповіді, які виникли в давні часи під впливом
священних книг. У них розкривалися світотворення і доля перших людей, божественне
світоуправління та майбутнє людства, доля праведників і грішників, есхатологічні уявлення тощо.
Саме апокрифна, а не канонічна християнська література справила визначальний вплив на
формування побутового християнського віровчення. Народне середовище сприймало з християнства
лише те, що в його уяві за формою, характером і змістом наближалося до язичництва.

Елементи міфологічного мислення і сприйняття чітко видно в легендах, присвячених
природним стихіям, окремим етапам життя та смерті людини, явищам оточуючого світу.

Згідно з традиційними  космологічними уявленнями всесвіт поділяється  на три зони: небо,
землю та підземний світ [див.: 4, с. 393]. Традиційні уявлення українців про небо, наприклад,
ілюструють космогонічні погляди народу, що утворюють різнобарвну розмаїтість, розкриваючи
пов’язаність пережитків міфічних вірувань з елементами пізнішого християнського
світорозуміння. Подекуди традиційні уявлення про небо набули виключно християнського
забарвлення – «на небі розташований рай, куди Бог допускає лише душі праведників».

Глибини віків сягають корінням уявлення про небесні світила, головним з яких є сонце.
Українська міфологічна традиція зображає сонце як головну космічну силу – творця всесвіту. В
Україні збереглося й сьогодні колись повсюдно поширене вірування в божественну, священну
природу сонця.

До нашого часу дійшли обряди, які мають язичницькі елементи, що збереглися з прадавніх
часів. Первісний зміст цих обрядів забувся, але народ їх дотримується за традицією, «бо так треба».

У дохристиянській традиції земля вважалась святою, матір’ю та було заборонено її бити.
Побутували в Україні деякі магічні засоби, пов’язані з жертвопринесенням землі. Своєрідною
«відкупною жертвою» землі-матері було закопування пасхальних яєць і освяченого хліба на полі,
або покладання на місце викопаного лікувального зілля монети, шматка хліба чи грудки солі.

Варто також відзначити, що в традиційному світорозумінні українців поняття природи і
землі переплітаються з уявленнями про простір, тобто його соціальну та господарську
організацію. При цьому основними соціально-значущими для людини семіотичними опозиціями,
які визначали позитивне чи негативне значення конкретного простору, місця,  була замкнутість і
відкритість локального простору чи місця; протиставлення свого місця, тобто того, що є освоєним,
обжитим людиною, – чужому, зазвичай, небезпечному та недружньому [див.: 5, с. 262].
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Винятково важливого значення надавалось і ритуально-очисним можливостям вогню,
зокрема обкурювання димом, символічному спалюванню, відвертанню злих духів і проведенню
через вогонь з метою позбавитися хвороби. Саме з цією метою українці, як і інші народи,
використовували вогонь у купальських, весільних, родинних і похоронних обрядах.

Багато  уявлень і вірувань, пов’язаних з культом вогню, й у наш час зберігаються у  вигляді
різних обрядів у сімейно-побутовій сфері народного життя.

Священні властивості за народною традицією українців приписувалися й воді, адже вона за
народними уявленнями була символом сили та чистоти. У народних уявлення українців і нині
зберігається віра в те, що освячена святовечерня вода, «йорданська» і стрітенська має певні
захисні властивості.

Для українця обрядові форми завжди були окрасою народного побуту, засобом
упорядкування свого життя та надання йому певного смислу.

Найбільш відомими церковними обрядами, які посідають важливе місце у сімейно-шлюбній
сфері, вважаються: хрещення, що символізує духовне народження людини, надання імені, обряд
вінчання, богослужіння, поховання та поминання померлих. До складу будь якого богослужіння
входять молебні співи. У таких співах церква освячує та благословляє стихії – воду, вогонь,
повітря, землю; помешкання та інші види перебування православних християн – будинок,
монастир, місто; їжу та побутові речі – плоди вирощених рослин, домашню худобу тощо; початок
і завершення певних видів діяльності, наприклад, сіяння, збору врожаю, навчання, роботи,
будівництва, військової служби; духовне та тілесне здоров’я людини.

Специфіка і зміст релігії визначаються потребою суспільства у священному. В уявленні про
священне втілюється визнання першості та цінності суспільства як цілого порівняно з індивідом
як похідним від суспільства – це те, чому індивід підкоряється як силі, що над ним, вищій
стосовно нього силі. Вище ми зазначали, що людина потребує відчуття священного та
присутності священного у своєму, житті, оскільки це дає можливість мати сталі моральні
орієнтири, впорядковувати своє життя.

Однак у сучасному суспільстві постала проблема взаємодії священного та профанного в
буденному житті. Ця проблема активно обговорюється в наукових колах і в церковному
середовищі. Сутність її полягає в тому, що  за допомогою  сучасних технологій випускається
необмежені тиражі речей з іконними зображеннями; має місце нерегламентоване використання
священних зображень та інших священних речей у сферах, які не належать до священного
простору, зокрема в побуті, світському мистецтві, рекламі, торгівлі тощо.

Неблагочестиве використання священного у світських сферах життя стає можливим
внаслідок відсутності відповідального ставлення до священних зображень у самому церковному
середовищі. Це може виявлятись у невиправданому, безконтрольному  використанні  священних
зображень як декоративного оформлення побутових речей (одягу чи посуду), рекламної,
сувенірної та ювелірної продукції, що продається в магазинах при церквах. Самі  віруючі та
суспільство починають схвально ставитися до такої практики, хоча наслідки такого стану речей
ведуть до профанації священного.

Поширення та затребуваність зазначеної продукції можуть свідчити про втрату значною
частиною народу священного та благоговіння перед ним. У суспільній свідомості спостерігається
тенденція до стирання межі між священним і профанним, розрізнення яких є основою справжньої
релігійності. Як наслідок, у сучасному суспільстві формується поверхова релігійність, так зване
«гламурне православ’я». Меркантильне ставлення до ікони, використання священних зображень
на предметах загального вжитку,у сферах, які не вважаються релігійними, не обмежують список
того,  що веде до розмивання межі між священним і профанним. Останні десятиліття стало
надзвичайно популярним, особливо  серед молодих пар, які одружуються вперше, вінчатись у
Церкві. Проте вони, зазвичай, мають поверхові уявлення про зміст, який вкладає християнська
Церква у поняття вінчання.

Основні церковні обряди досить популярні сьогодні, оскільки в них передусім приваблює
зовнішня сторона: гарні співи під час богослужінь, оздоблення храмів, одяг священиків.  Під час
таких великих релігійних свят як Хрещення Господнє та Пасха люди із задоволенням ідуть до
Церкви, маючи можливість освятити воду чи їжу. В інші свята храми також переповнені людьми,
які бажають принести до дому певну освячену річ, отримати відповідний настрій, якому сприяють
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обряди богослужінь. Однак при цьому існує значний розрив між внутрішнім благочестям
небагатьох і зовнішньою стороною причетності до обрядів.

Людина сучасного суспільства не бажає глибоко занурюватись у вивчення складного
церковного життя, яке має велику кількість правил і традицій, незрозумілих заборон і приписів,
усних і писемних переказів, які сягають своїм корінням глибини віків. Суспільство споживацьких
інтересів, у якому відбувається підміна духовного матеріальним, породжує свій запит та ставлення
до священного. Таке ставлення переважає у значної частини сучасних українських сімей.

Висновки. Проаналізувавши категорії священного і профанного та їхнє місце в сімейно-
побутовій сфері сучасного українського суспільства, можемо зазначити, що священне та профанне
у сімейно-побутовій сфері виявляються у взаємодії на побутовому рівні. Водночас сім’я відчуває
на собі різноманітні тенденції суспільного життя, які мают деформуючий вплив. Наслідком цих
процесів є знецінення самої сім’ї як сакрального утворення. Доволі часто  сім’я є тим місцем, де
дотримуються певних релігійних обрядів, але це відбувається як данина моді й тому, що так «усі
роблять». Сімейний союз у народній уяві більше не сприймається як такий, що укладається на
небесах. Відповідно, його цінність як таїнства визнається більше на словах. Те, що написано в
Біблії про шлюб і зазначене богословами, відходить у минуле. Поширюється тенденція щодо
використання  священних речей і священних зображень у сферах, які не належать до світу
сакрального. Дедалі частіше превалюють особисті потреби у ставленні до священного. В основі
цього лежить відмова від прихованих, трансцендентних святинь, що призводить до домінування
профанного, яке дедалі частіше посідає місце сакрального як вищої соціальної цінності та
виявляється ціннісно значущим.
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Summary
Maskevich O. Sacred and Profane in the Family and Domestic Sphere of Ukrainian Believers. The article

disclosed the problem of the relationship between the sacred and the profane in the family and domestic sphere in
the modern Ukrainian society. The author analyzes the change of emphasis between these categories in the modern
Ukrainian family. The article reveals the meaning of the categories of the sacred and the profane in terms of
philosophical, sociology and religious positions. The author analyzes the origins of the formation of ideas about the
sacred and the profane in the family and the domestic sphere of the Ukrainian people since pagan times to the
present day. The state of modern Ukrainian society is characterized like the gradual abandonment of what belongs
to the world of higher values and sacred world. The consequence of these processes is the predominance of the
material over the spiritual and human supremacy over the interests of society. The current situation requires an
appeal to the phenomena of the sacred and the profane in the family, because it is place, where the combination of
the sacred and profane, which affects the formation of the moral values of society. Keywords: sacred and profane,
family, ritual, sacred things analysis, category, process, values.
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