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Анотація / Abstract

Барокові тенденції, що захопили українське релігійне мистецтво кінця XVII – початку XVIII ст., посприяли роз-
ширенню його тематичного складу, стильовим видозмінам та появі нових іконографічних сюжетів. Ікони «Богороди-
ця Мати Милосердя», чи «козацька Покрова», – виразний приклад оновлення тематики в українському релігійному 
мистецтві за доби Бароко. Зазначений іконографічний варіант Покрову, очевидно, був запозичений із західноєвро-
пейського живопису. Він корелюється з популярним в італійському мистецтві композиційним типом зображення По-
крову Пріснодіви – «Мадонна делла Мізерікордія». 

Припускають, що образ святої діви, яка вкриває плащем молільників, був інспірований видінням цистерціан-
ського монаха, теолога та письменника Цезарія з Гейстербаха, який описав його у своїх «Dialogus miraculorum» 
(1221). Формування іконографії «Мадонна делла Мізерікордія» в західноєвропейському мистецтві розпочалося в 
хІІІ ст. На ранніх зображеннях Богородиця зазвичай стоїть. християн, що перебувають під покровом діви Марії, 
змальовують на колінах і в значно меншому масштабі. Ікони «Мадонна делла Мізерікордія» часто замовляли кон-
кретні групи віруючих, такі як братства, професійні гільдії, монастирі та абатства. 

В українському іконописі барокової пори тема Покрову Богородиці такого іконографічного варіанта, як «Бого-
родиця Мати Милосердя», займала особливе місце. образ Заступниці, яка благословляє та вкриває своїм плащем 
віруючих, приваблював українських майстрів реалістичністю та величавістю композиційного задуму. Популярність 
і стрімке поширення цього іконографічного різновиду Покрову було спричинене й тим, що в ньому з особливою 
проникливістю подавалися індивідуалізовані образи людей різних прошарків тогочасного суспільства. споглядаючи 
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кінець XVII – початок XVIII ст. – особ-
ливий період у суспільно-політичному та 
культурному житті України. Поширення 
гуманістичних ідей, усвідомлення ваги та 
цінності окремої особистості привели до 
змін у тогочасному мистецтві, де простежу-
ється поглиблене зацікавлення людиною, 
ї ї долею та роллю в суспільному житті. 
Зрозуміло, що такі істотні світоглядні про-
цеси не могли оминути іконопис як най-
важливіший вид тогочасного релігійного 
мистецтва. Українська ікона XVIІ–хVIІІ ст. 
не втрачає своєї змістовності, глибини та 
образної наснаженості, залишаючись оду-
хотвореним твором сакрального мистецтва. 
Незважаючи на зміну композиційних вирі-
шень, типології образів і техніки виконан-
ня, тогочасна українська ікона, сформована 
на ґрунті давніх усталених традицій, набу-
ває нової якості, долучившись тим самим 

до загальноєвропейських мистецьких про-
цесів, зберігаючи при цьому свою націо-
нальну самобутність. Барокові тенденції в 
українському релігійному мистецтві вираз-
но прочитуються в посиленні взаємовпли-
вів живопису і графіки. стильові видозміни 
привели до розширення тематичного скла-
ду іконопису та появи нових іконографічних 
сюжетів, а  також посприяли привнесенню 
в релігійний живопис елементів світських 
жанрів мистецтва  – портрета, пейзажу, 
натюрморту. 

Ікона «Богородиця Мати Милосердя», 
чи «козацька Покрова,  – яскравий приклад 
оновлення тематики в українському релігій-
ному мистецтві кінця XVII – початку XVIII ст. 

Найновіші дослідження переконливо 
доводять іконографічну генезу Покрову 
Богоматері від візантійського шанування 
Богородиці Заступниці, яке розпочалася 

в храмах ікони Покрову, віруючі, очевидно, вбачали в образі Богородиці могутню покровительку та милосердну за-
ступницю. 

Українські ікони «Богородиця Мати Милосердя» XVII – початку XVIII ст. наповнені пошуками нової художньої 
виразності й розкривають характер перехідного періоду та особливості процесу формування нової стилістичної сис-
теми сакрального живопису.

 Ключові слова: ікона, композиція, мистецтво, іконографія, сюжет, образ. 

Baroque trends, which have been extended in the ukrainian religious art of the late 17th  – early 18th centuries, 
contributed to the expansion of its thematic composition, stylistic changes and the emergence of new iconographic plots. 
The icons Theotokos Mother of Mercy, or the Cossack Intercession, as they are also called, are a clear example of the renewal of 
themes in ukrainian religious art during the Baroque period. This iconographic version of the Intercession, apparently, is 
borrowed from Western european painting; it is correlated with the compositional type of the image of the Intercession of 
the Theotokos – Madonna della Misericordia – popular in Italian art.

It is supposed, that the image of the Blessed Virgin, covering the parish with the mantle, has been inspired by the vision 
of the Cistercian monk, theologian and writer Caesar of Geisterbach, who describes it in his Dialogus Miraculorum (1221). 
Formation of the iconography Madonna della Misericordia in Western european art has started in the 13th century. The 
Virgin usually stands on the early images. The Christians staying under the protection of the Virgin mary are depicted on 
their knees and in a much smaller scale. The icons Madonna della Misericordia have been often ordered by specific groups of 
believers, such as fraternities, professional guilds, monasteries and abbeys.

The theme of the Intercession of Theotokos of the iconographic version Theotokos Mother of Mercy has taken a special 
place in the ukrainian iconography of the Baroque period. The image of the Patroness, blessing and covering the faithful 
with her mantle, has attracted ukrainian masters with the realism and majesty of the compositional plan. The popularity 
and rapid dissemination of this iconographic variety of the Intercession have been caused also by the fact that it presents 
individualized images of people from different layers of the that time society with special penetration. Contemplating the 
icons of the Intercession in the temples, the believers have seen obviously a powerful and merciful patroness in the image 
of the mother of God.

ukrainian icons Theotokos Mother of Mercy of the 17th – early 18th centuries are filled with the search for a new artistic 
expressiveness, reveal the nature of the transition period and the peculiarities of the process of formation of a new stylistic 
system of sacred painting.

keywords: icon, composition, art, iconography, plot, image.
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ще за часів раннього християнства [3, c. 41]. 
Її культ у східній Церкві здавна був дуже 
потужним, мав окремий празник на честь 
пов’язаного з ним чуда, з відповідною літур-
гією та досконало розробленою іконографію 
[9, c.  93]  1. особливості візантійської іконо-
графії цього сюжету ґрунтуються на зна-
ченні та місці культу Богородиці в системі 
духовних пріоритетів східнохристиянської 
теологічної системи. 

Започатковані в києві в середині хІІ  ст. 
культ та іконографія зображень Покрову 
Богородиці мають константинопольське 
коріння, на що вказують літописання києво-
Печерського патерика [1, c. 6; 3, с. 52, 53]. як 
слушно зауважує В. александрович, «іконо-
графія Покрову Богородиці могла сформу-
ватися тільки завдяки візантійській релігій-
ності з переосмисленням певних її виявів на 
старокиївській основі»[3, c. 39].

семантика іконографії Покрову ґрунту-
ється на епізоді з житія андрія Юродивого 
про чудесне з’явлення святому андрію 
Богородиці в оточенні пророків і ангелів 
у Влахернському храмі константинополя 
[9, c.  93]. Богоматір тримала над віря-
нами свій омофор, захищаючи від нападу 
арабів, які тоді взяли в облогу Царгород. 
Найімовірніше, зазначені події відбувалися 
за правління імператора льва  VI (886–912) 
[7, c.  93]. Існують припущення, що перші 
зображення Богородиці Заступниці побуту-
вали у візантійському мистецтві вже в V  ст. 
На це опосередковано вказує епізод з житія 
Марії єгипетської [8, c. 45–47; 2, c. 65, 68].

Найдавніша українська ікона на сюжет 
Покрову Богородиці (хІІІ  ст.) походить із 
галицьких земель (НхМУ). Пам’ятка виріз-
няється унікальною іконографією, яка, на 
думку науковців, могла скластися в мис-
тецькій культурі холма середини хІІІ ст. [3, 
c. 175–181]. На іконі змальовано Богородицю 
на троні в положенні оранти, на її грудях 
зображений христос-еммануїл, а два ангели 
тримають над Богоматір’ю покров.

Починаючи з хV ст., в українському мис-
тецтві набирає поширення іконографічний 

сюжет, у  якому діва Марія змальована на 
повний зріст у поставі оранти з двома анге-
лами, що тримають над нею покров, або з 
омофором, який тримає сама Богородиця  2. 
Традиційно в центрі композиції зображе-
но диякона Романа сладкопівця  – творця 
гімнографії на честь Богоматері; андрія 
Юродивого, який указує на Богородицю 
своєму учневі єпіфанію; обабіч них подава-
ли константинопольського патріарха, імпе-
ратора, численних духовних та світських 
осіб. Ікони на сюжет Покрову Пресвятої 
Богородиці в українському іконописі XV  – 
середини XVI  ст. нечисленні. серед них  – 
ікона «Покров Богородиці» кінця хV  ст. з 
овчарів (давній Рихвальд) (НМл) [3, c. 225], 
графічна версія Покрову київської іконогра-
фічної традиції другої половини XV ст., вико-
нана для анфологіону 1619  року [3, c.  273], 
пам’ятка початку хVІ  ст. із церкви святої 
Трійці в с.  Річиця (Рівненський обласний 
краєзнавчий музей) [3, c. 297]. давній іконо-
графічний варіант сюжету Покрову бачимо 
на клеймі ікони «Різдво христове зі сце-
нами богородичного циклу» (хVІ  ст.) з 
Покровської церкви в с.  Трушевичі (НМл) 
[3, c. 347–360]. 

За доби Бароко значної популярності в 
українському малярстві набула тема Покрову 
іконографічного варіанта «Богородиця 
Мати Милосердя», який, очевидно, був 
інспірований популярним в італійському 
мистецтві композиційним типом зображен-
ня Покрову Пріснодіви  – «Мадонна делла 
Мізерікордія». 

Іконографічна схема образу Мадонни 
Милосердя була надзвичайно популярна 
в західноєвропейському мистецтві кінця 
середньовіччя, особливо в церковно-
му живописі італійського кватроченто 
(хV  ст.). Постать Богоматері завжди пода-
валася фронтально, щоб вона не затуляла 
плащем персонажів, які замальовувалися в 
нижній частині ікони. Існує кілька варіантів 
цього іконографічного різновиду сюжету: 
в одному з них Богородиця розгортає рука-
ми свій плащ над молільниками, в іншому – 
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руки діви Марії складені в молінні перед 
грудьми, а її розкинутий плащ підтримують 
ангели чи святі. Важливо зауважити, що на 
ранніх зображеннях Богородиця за тради-
цією несе на лівій руці христа, який підтри-
мує полотнище її плаща. Проте, вірогідно, 
зображення Немовляти погано поєднува-
лося з темою оранти, руки якої повинні 
були залишатися вільними для підтриму-
вання плаща, тому Пріснодіву почали зма-
льовували без дитяти [10, с. 142]. Науковці 
припускають, що тема святої діви з плащем 
спочатку зливалася з образом Мадонни з 
Немовлям, а в хІV ст. обидва сюжети оста-
точно порізнилися [10, с. 145].

Існує думка, згідно з якою образ святої 
діви, яка вкриває плащем молільни-
ків, був інспірований видінням Цезарію 
Гейстербахському (близько 1180  – близь-
ко 1240)  – цистерціанському монаху, прі-
ору монастиря цього ордену в абатстві 
Гейстербах біля кельна. Німецький теолог 
і письменник описав його в своїх «Бесідах 
про чудеса» (1221) [6]. У легенді йдеться про 
те, що вві сні Цезарій був перенесений до 
Раю, де бачив багато ченців свого ордену, які, 
як найвірніші служителі Богородиці, зна-
йшли захист під її плащем [5, c. 610–613] 3.

Між ченцями різних католицьких орденів 
розпочалося суперництво за привілейова-
не місце під щитом Богоматері, що сприя-
ло популярності цього сюжету. свята діва 
шанувалася як захисниця проти чуми: від 
її плаща, як від щита, відскакували стріли 
Божественного гніву [10, с.  141]. Під час 
масових епідемій заступництво Богородиці 
вважалося найбільш дієвим.

Ідею милостивого захисту Пріснодіви 
Милосердя відображає твір сімоне Мартіні 
«Мадонна делла Мізерікордія» (1308–
1310)  4. Постать Марії здається величез-
ною проти вірян, яких вона вкриває своїм 
мафорієм (Національна Пінакотека, сієна, 
Тоскана, Італія). Ранній твір П’єро делла 
Франческа  5 цього самого сюжету (близько 
1450–1462 рр.) виконаний на замовлення чер-
нечого згромадження «Della misericordia», 

братства Борго сансеполькро (комунальна 
пінакотека, сансеполькро, Тоскана, Італія). 
композиція складається з групи членів 
братства, розміщених навколо центрального 
зображення Богородиці, яка вкриває їх своїм 
плащем. 

У спадщині українського сакрального мис-
тецтва Покров Богородиці іконографічного 
варіанта «Богородиці Матері Милосердя» 
займає окреме місце. досліджуючи причи-
ни стрімкого поширення цього іконогра-
фічного різновиду Покрову на наших зем-
лях, науковці припускають, що українські 
іконописці барокової пори, шукаючи нових 
виразних форм, узяли за взірець італійський 
середньовічний композиційний тип зобра-
ження «Мадонни делли Мізерікордії» 
[6, c.  53]. Богородиця змальована вже не в 
інтер’єрі храму, як містичне видіння, а серед 
вірян. образ Заступниці, яка благословляє 
та вкриває їх своїм плащем, приваблював 
українських майстрів більшою реалістичніс-
тю та величавістю композиційного задуму 
й, очевидно, можливістю розширення меж 
усталених канонів. Індивідуалізовані облич-
чя ієрархів, гетьманів, запорозької старши-
ни, патрональних образів, реалістичне від-
творення тогочасних костюмів, уведення 
світських мотивів дедалі більше наближу-
ють ікони цього сюжету до світської кар-
тини, зокрема до портретного живопису. 
Прикладом можуть слугувати ікони, у  яких 
убачається портретна схожість із політични-
ми й духовними діячами того часу: Богданом 
хмельницьким, Павлом Полуботком, 
Пилипом орликом, Іваном Мазепою та  ін. 
аналіз збережених пам’яток показує, що 
ікони «Богородиця Мати Милосердя» набу-
ли поширення як на західних, так і на схід-
них українських землях. 

Іконографія Покрову Богоматері зазна-
ченого композиційного типу набула акту-
альності в середовищі бойківських та 
лемківських майстрів другої половини 
XVII – першої половини XVIIІ ст. [6, c. 49]. 
Найдавнішою відомою українською іконою 
цього взірця є пам’ятка 1650–1680-х років із 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



54

I S S N 2 6 6 4 - 42 82 * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 3/2 019 

54

I S S N 2 6 6 4 - 42 82 * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 3/2 0 21 

смт  стара сіль старосамбірського району 
на львівщині  6. анонімний маляр зумів 
передати настрій персонажів, а також дбай-
ливо відтворив одяг, зачіски та інші атрибу-
ти, що визначають соціальний статус його 
сучасників. 

образ Богородиці Матері Милосердя 
був популярним у середовищі риботицьких 
майстрів іконопису  7. Збережені пам’ятки 
свідчать, з  якою увагою ставилися малярі 
цього осередку до теми Покрову. У  їхніх 
іконах «з  особливою щирістю та прони-
кливістю зображено кожну особу, завдяки 
чому молільники могли впізнавати в при-
стоячих себе зі своїми потребами і турбо-
тами» [6, c. 52]. 

Зображення Покрову в іконографічному 
варіанті «Богородиці Милосердя» нале-
жить також до оригінальних явищ східно-
українського іконопису XVII–XVIІI  ст., де 
сюжет представлено розмаїттям іконогра-
фічно-композиційних варіантів. Нерідко 
в рисах святих у східноукраїнських іконах 
цього типу можна вгадати портрети світ-
ських осіб  – ктиторів, фундаторів певного 
храму. Припускають, що в іконах Покрову 
могли змальовувати персонажів, тезоімен-
них замовникам, і таким чином ікона ставала 
оберегом певної групи осіб.

композиція ікони «Богородиця Мати 
Милосердя» (середина XVІI  ст.) із храму 
с. саварка Богуславського району київської 
області (НхМУ) неначе вторить формулі 
православної молитви до Матері Божої: 
«Покрий нас від усякого зла чесним твоїм 
омофором». автор ікони поєднав у ній два 
іконографічні варіанти Покрову, змалював-
ши Богородицю з омофором у руках, а єпис-
копів, монахів, козаків – огорнутими мафорі-
єм Пріснодіви [4, c 387]. 

На іконі «Богородиця Мати Милосердя» 
(кінець XVII ст.) із с. кобижча Бобровицького 
району чернігівської області (НхМУ) 
постаті представників козацької старшини й 
духовенства тісною юрбою заповнюють про-
стір під мафорієм Богородиці, а  діва Марія 
їх благословляє [4, c. 388]. 

На храмовій іконі «Богородиця Мати 
Милосердя» (перша половина XVІII  ст.) 
із храму Покрову Пресвятої Богородиці 
с.  дешки Богуславського району київської 
області (НхМУ) змальовано портретні 
образи Богдана хмельницького, архієпис-
копа лазаря Барановича, царя. Богородиця, 
розгорнувши барвистий мафорій, покриває 
молільників, які клячать обабіч неї [4, c. 389]. 

характерний іконографічний варіант 
Покрову змальований на іконі «Богородиця 
Мати Милосердя» (друга половина 
XVІI ст.) із храму м. Бахмача на чернігівщині 
(чернігівський обласний художній музей 
імені Григорія Галагана) [4, c. 390]. Невелика 
постать Богородиці зображена на підвищен-
ні; руки Марії розкинуті в жесті захисту, а її 
мафорій підтримують ангели. З  особливою 
виразністю змальовано обличчя представ-
ників духовенства й козацької старшини, які 
стоять обабіч постаті Богородиці. 

Ще один іконографічний різновид сюже-
ту відтворений на січовій іконі «Богородиця 
Мати Милосердя» (XVІІI  ст.) з аналою 
Покровської церкви Підпільненської січі 
(дніпропетровський національний істо-
ричний музей імені дмитра яворницького) 
[4, c.  391]. Розкритий над вірними мафо-
рій Божої Матері, що нагадує за формою 
простір церковної апсиди, надає об’ємності 
зображенню. композиція маленької ікони, 
продумана й виважена, виглядає компакт-
ною і по-особливому монументальною. 
Постать Богородиці змальована на купчас-
тій хмарі, у руках у Марії – омофор, а під її 
широким мафорієм бачимо духовенство і 
козаків.

класичний іконографічний варіант сюже-
ту представлений на іконі «Богородиця 
Мати Милосердя» середини XVIII  ст. з 
Національного музею народної архітекту-
ри та побуту України (НМНаПУ). У  цен-
трі ікони змальована Богородиця на повний 
зріст; її фронтально подана постать статична 
та гіперболізовано збільшена проти моліль-
ників [4, c.  382]. Під покровом Богоматері 
зображено людей різного віку і суспільного 
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Примітки

1  святий Покров (омофор) Матері Божої, автен-
тична реліквія, яка була привезена з єрусалима до 
константинополя за часів правління імператора лева І 
(457–474) [9, c. 93]. 

2  У  західноєвропейському мистецтві цей іконогра-
фічний варіант відомий під назвою «Мадонна з серпан-
ком» [9, с. 93].

3  схоже пророче видіння було в 1218  році св.  до-
мініку. св.  домінік (де Гусман Гарсес) (1170  – 6 серп-
ня  1221)  – кастильський святий, проповідник, засно-
вник ордену домініканців (1215) [5, c. 610–613]. 

4 сімоне Мартіні (близько 1284, сієна – 1344, авінь-
йон) – видатний італійський художник готичного періоду 
Відродження, представник сієнської школи живопису.

5 П’єро делла Франческа (1420–1492) – італійський 
живописець епохи Раннього Відродження з Тоскани; ві-
домий майстер італійського кватроченто.

6  Науковці припускають, що пам’ятка належить ав-
торству стефана Медицького [6, c. 49]. стефан Медиць-
кий  – талановитий дрогобицький маляр кінця хVІІ  – 
початку хVІІІ  ст., яскравий представник українського 
професійного церковного малярства.

7 Риботицька школа іконопису (XVI–хІх ст.) – відо-
мий український малярський осередок Надсяння, який 
зародився в невеличкому містечку Риботичі, розташова-
ному поблизу Перемишля (нині  – Польща). Риботицькі 
майстри працювали і в різних місцевостях Прикарпаття 
й Закарпаття, а також у словаччині, Угорщині та Румунії.

стану – царська особа в плащі, підбитому гор-
ностаєм, представники духівництва й козаць-
кої старшини, заможні міщани. Плащ Марії, 
забарвлений зі споду в чорний колір, виглядає 
як усічений збоку дзвін, що покриває малень-
кі постаті молільників. Голова Пріснодіви 
увінчана масивною короною та великим 
золотистим німбом. Монументальна фігу-
ра Марії виглядає площинною, проте запов-
нення купчастими хмарами верхньої частини 
тла ікони створює ілюзію тривимірності та 
надає об’ємності зображенню. композиція 
пам’ятки наближена до іконографічної схеми, 
традиційної для західноєвропейських обра-
зів «Мадонни делли Мізерікордії», на яких 
постать Богородиці, як правило, змальова-
но набагато більшою ніж фігури пристоя-
чих, яких вона покриває своїм плащем. Такий 
контраст зазвичай відсутній в українських 
іконах, де постаті Богородиці і вірян, що кля-
чать обабіч неї, за розмірами часто однакові. 
схожість зберігається також у внутрішній 
характеристиці образу  – статичного, врівно-
важеного.

В іконі з НМНаПУ на перший план 
виступає величавість, активно виражена 
ідея надійного заступництва й сили захисту. 
Величезний німб додає монументальності 

образу Богородиці, його розміри зумовлені 
наявністю масивної корони, якою увінча-
на голова Пріснодіви. Взірці коронованої 
Богородиці від середини XVII  ст. стають 
характерною іконографічною деталлю в 
сюжеті Покрови в українському іконописі. 
На думку дослідників, змалювання обра-
зу Богородиці з короною було спричине-
не не тільки впливами західноєвропейської 
іконографії, а  й поширенням в українській 
богословській літературі алегорично-сим-
волічних трактатів на честь Марії, святи-
телів Іоаникія Галятовського, антонія 
Радивиловського та дмитра Туптала, де 
також описувалися чудеса від ікон Божої 
Матері, і  вона оспівувалася як Цариця 
Небесна [6, c. 49]. 

В українському іконописі тема Покрову 
Богородиці, з  огляду на національні осо-
бливості, стоїть в ряді найцікавіших явищ 
сакрального мистецтва. Іконографія сюжету 
«Богородиця Мати Милосердя» розкриває 
закономірності й шляхи рецепції в укра-
їнському іконописі візантійської традиції, 
засвоєної і розбудованої в давньому київ-
ському мистецтві, та характер адаптаційних 
процесів, спричинених пізнішими західно-
європейськими впливами.
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1. Богородиця Мати 
Милосердя, ХVІІІ ст. 
Січова ікона з аналою 
Покровської церкви 
Підпільненської Січі. 
Дніпропетровський 
національний історичний 
музей імені Дмитра 
Яворницького 

2. Сімоне Мартіні. 
Мадонна делла 
Мізерікордія.  
1308–1310 рр.  
Сієна, Тоскана, Італія. 
Національна Пінакотека

3. Покров Богородиці. 
1650–1680-і рр.  
Ікона із церкви 
смт Стара Сіль 
Старосамбірського р-ну на 
Львівщині. НМЛ

1 2
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