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Мета статті — на прикладі пам’яток українського 
мистецтва ХІІ—ХVІІІ ст. розглянути сюжети боротьби 
святих воїнів Архангела Михаїла, св. Георгія, Теодора Тиро-
на, Теодора Стратилата, Микити Бісоборця зі злом у вигляді 
змія чи сатани. Актуальність теми полягає в тому, підні-
маються питання, які дотепер не були досліджені: розкрито 
іконографічні, художньо-стилістичні особливості зображень 
святих воїнів у боротьбі зі змієм чи сатаною у творах мис-
тецтва Середньовіччя, Відродження та бароко. Простеже-
но еволюцію образу святого воїна в сюжетах його перемо-
ги над злом, який зазнав трансформації впродовж століть. 
Звернено увагу на іконографію сатани та змія у різні періо-
ди розвитку цього сюжету. Розглянуто композицію, симво-
ліку кольорів, атрибутів у зображеннях святих воїнів у бо-
ротьбі зі злом у творах мистецтва. 

Висновки: сюжет боротьби зі злом мав фольклорне по-
ходження, а також був запозичений з текстів апокрифів і 
Апокаліпсису. Вплив на поширення сюжету боротьби зі змі-
єм мали також історико-політичні події, що відбувалися на 
теренах нашої держави.

Ключові слова: святий воїн, змій, сатана, українське 
мистецтво, Середньовіччя, Відродження, бароко.
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Anotation. Background. Depictions of warrior saints of 
St. Demetrios of Thessaloniki, St. Eustace Placida, St. Mi-
chael the Archangel, St. Theodore of Amasea, St. Theodore 
Stratelates, St. George, and St. Nicetas appear in Ukrainian 
art with the adoption of Christianity on our lands. The spread-
ing of their cult plays a crucial role in the life of Ukrainian folk. 
They were depicted as pedestrian warriors, warriors on a throne, 
and as horsemen. Warrior saints act as state defenders, evil 
slayers, and patrons of Kyivan Rus princes and Cossacks army. 
That is why so much attention was paid to depicting images of 
warrior saints in different art forms. 

Problem Statement. In Ukrainian art history, researchers 
referred in their studies to certain saints, described the develop-
ment process of iconography in the context of art styles devel-
opment, paid attention to some particular art pieces from mu-
seum collections and anthologies; however, a complex study of 
warrior saints depiction in Ukrainian art was not put a focus on. 
The ones requiring research in particular are the narratives of 
warrior saints slaying dragons or Satan.

Purpose of the article is to follow the evolution of warrior 
saints images in Ukrainian art of the ХІІ—ХVІІІ centuries in 
the narratives of dragon or Satan slaying.

Objectives. The object of the study is the works of Ukrai-
nian sacred art, in which the plot of the struggle of holy warriors 
with a serpent or Satan is presented.

Methods. The methods of the research are of complex nature 
and base on a correlation of a number of approaches (structure code, 
semiotic depiction, hermeneutic, iconological, iconographic).

Result. Based on examples of Ukrainian art of the ХІІ—
ХVІІІ centuries, the narrative of warrior saints St. Michael the 
Archangel, St. George, St. Theodore of Amasea, St. Theo-
dore Stratelates, and St. Nicetas slaying a dragon or Satan was 
studied. It was concluded that the evil slaying narrative had 
roots in folklore and also emerged from apocrypha and the Book 
of Revelation. It was also concluded that the spreading of the 
dragon slaying narrative was due to historical and political situ-
ations happening in our state at that time. 

Conclusion. In Ukrainian culture, the emergence of dragon 
or Satan slaying warrior saints is caused by the spreading of 
apocrypha in Kyivan Rus and is also linked to the arising of a 
hero archetype in folk mentality as a fighter against evil and 
dark forces. 

Keywords: warrior saints, serpent, satan, Ukrainian art, 
Middle Ages, Renaissance, baroque.
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Вступ. Постановка проблеми. В українському 
мистецтві збереглася велика кількість пам’яток, 

присвячених темі боротьби святих воїнів зі злом, вті-
лених у образі змія чи сатани. Поява сюжету бороть-
би святих воїнів в українському мистецтві пов’язана 
з історико-культурними аспектами та має фольклор-
не походження. На кожному етапі розвитку україн-
ського мистецтва був поширений певний образ свя-
того воїна в боротьбі зі злом, який потребує деталь-
ного мистецтвознавчого дослідження.

Аналіз досліджень. До історії та культу святих 
воїнів у контексті боротьби вершника-воїна зі змі-
єм у творах мистецтва Візантії звертається поль-
ська дослідниця Ю. Спрутa. Російський дослідник 
В. Пропп присвятив темі змієборства св. Георгія у 
фольклорі окрему статтю, а сюжет боротьби св. Геор-
гія зі змієм в українському іконописі розкриває у своїй 
дисертації Н. Колпакова. Проте поза увагою зали-
шається образ низки інших святих воїнів в боротьбі 
зі злом, які потребують ґрунтовного дослідження. 

Мета статті — простежити еволюцію обра-
зу перемоги святих воїнів у сюжетах боротьби зі 
змієм чи сатаною у творах українського мистецтва 
ХІІ— ХVІІІ століть. 

Основна частина. В Україні поява культу свя-
тих воїнів-змієборців сягає часів Київської Русі. Іс-
нує кілька чинників, які спричинили зацікавлення 
митців темою перемоги добра над злом. У Київській 
Русі особливої популярності набула, хоч і не визнана 
церквою, апокрифічна література про чудеса та діян-
ня святих, у яких розкрито образ воїнів-переможців 
над чудовиськом. До змієборців належать три вої-
ни — святий Георгій (у народній назві — Юрій Змі-
єборець), Теодор Тирон, Теодор Стратилат, а пере-
можці над сатаною — Микита Бісоборець і Архан-
гел Михаїл. 

Розповіді про подвиги святого Георгія розкриває 
«Чудо про змія», що входить до житія святого; про 
Теодора Тирона — грецький переклад «Розповіді 
про подвиг Теодора Тирона» (найдавніший з відомих 
на Русі варіантів цього житія входить до «Прологу» 
із Софійських зборів № 1324 (XII—XIII століття) 
під назвою «Страсть святого і великого мученика 
Феодора Тирона») та про Теодора Стратилата — 
«Муки Теодора Стратилата» [1, с. 130; 2, с. 272; 3, 
с. 144]. Починаються розповіді про святих воїнів-
змієборців з опису міста, у якому відбувається по-

дія. У цьому місті жив змій, який поїдав мешканців. 
Коли змій перестав задовольнятися «пожертвами» 
від людей міста, черга дійшла до дочки царя (чи ма-
тері святого воїна), які потрапляють у полон до змія. 
Далі герой веде пошуки змія та перемагає його. Слід 
зазначити, що в усіх розповідях про святих воїнів ак-
цент ставиться на боротьбі воїна-вершника зі змієм-
драконом, якого він вбиває, пронизуючи списом, і 
визволяє полонених. Велику увагу приділено також 
опису змія, який був утіленням усіх негативних ха-
рактеристик образу, адже як представник ворожого 
людині, хаотичного середовища робить людям най-
різноманітніші збитки. Знищити змія, вразити його 
списом означає здійснити акт творення, «перейти 
від неявного до явного, від аморфності до оформле-
ності» [4, с. 100]. 

На підставі апокрифічних розповідей склалася іко-
нографія Микити Бісоборця, за якими святого за від-
мову зректися християнства імператор Максиміан по-
садив до в’язниці. Тут до нього з’явився диявол у ви-
гляді янгола, спокушаючи поклонитися ідолам, проте 
Микита вступив у бій із сатаною і переміг зло [5, 
с. 300]. У боротьбі проти сатани виступає ще один 
воїн — Архангел Михаїл. У Апокаліпсисі є розпо-
відь про боротьбу Архангела з дияволом. Коли Ар-
хангел Михаїл дізнався, що сатана на ім’я Люцифер 
вирішив повстати проти Бога, святий зібрав усі ан-
гельські чини й протистояв у боротьбі зі злом [6]. 

Дослідник А. Пропп на прикладі образу св. Геор-
гія звертає увагу на схожість мотиву змієборства в 
дохристиянських (язичницьких) культах різних на-
родів [4, с. 98]. Апокрифічна література, з якої, як 
вже згадувалося, можна було дізнатися про битву 
воїнів зі змієм чи сатаною, вважалася забороненою 
в Київській Русі. Постає питання, чому ж в укра-
їнському сакральному мистецтві сюжет з воїнами-
змієборцями та переможцями сатани набуває чима-
лого поширення.

Доречно в цьому контексті звернути увагу на архе-
тип героя. Архетип (грец. «першообраз») мислить-
ся як прототип, первинний образ. За К.Ґ. Юнґом, 
у несвідомому існує група перманентних елементів, 
які є обов’язковим набором образів несвідомого, з 
головним джерелом властивих усім людям основних 
мотивів і образів. Приміром, у мистецтві всіх часів 
і народів є певні архетипи, споконвічні образи, яки-
ми, власне, і вичерпується традиційна іконографія 
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[7, с. 165]. Мотив героя-воїна, як пише К.Ґ. Юнґ, 
виник задовго до появи християнської релігії та має 
витоки в античному світі. Святі воїни постають як 
сакральні герої, а їхній подвиг — загальновідомий 
міфологічний мотив. Християнство переосмислило 
античний міф і втілило його в архетипному образі, 
який виражає ідею зразкової особистості, що здій-
снює служіння Богові власним подвигом. 

Широкомасштабна християнізація давньорусько-
го суспільства, як вважають дослідники, була спо-
чатку поверховою. Люди не розуміли засад і сенсу 
нової релігії, тому виконували її приписи й обряди 
суто формально [8, c. 15]. З приходом християнства 
язичницьких богів не вдалося повністю викорінити, 
вони «християнізувалися». Зауважимо, що при пе-
реході архетипних образів у християнство вони на-
діляються християнськими цінностями. Християн-
ський святий — герой нового типу. 

Аналізований архетип виражає ідею еталонної 
особистості, яка є провідником Божої волі, що здій-
снює служіння Господу власним подвигом. Як вва-
жає дослідник А. Квитко, цей архетип також тісно 
пов'язаний з ідеєю патріотизму та захисту христи-
янських цінностей [9, с. 103]. У народній свідомос-
ті святий воїн постає героєм, який бореться з тем-
ними силами зла та є посередником між світом зем-
ним і світом небесним. Проте не фізична сила була 
основним акцентом у образі воїна, а сила духу та 
самопожертви. 

Одним з перших творів, який знайшов археолог 
М. Хвостенко в північній частині хорів Успенського 
собору Печерського монастиря, був фрагмент ши-
ферної плити з рельєфним зображенням ноги коня 
та змієм, що лежить під нею [10, с. 53]. 

Схожими за тематикою є знайдені три шиферні 
плити на території Михайлівського Золотоверхого 
монастиря [11, с. 43]. На одному з рельєфів відтво-
рено ще один мотив змієборства, проте вже з дво-
ма вершниками, які скачуть назустріч один одному 
та пронизують списом зміїв — це святі воїни Геор-
гій і Теодор Стратилат (зберігається у Музеї Софія 
Київська). Воїни вбрані у військове спорядження: 
туніку до колін, поверх якої панцир з металевої лус-
ки, а на плечі накинуто плащ, що розвівається на ві-
трі. Не обмежуючись натяком на здобуту перемогу, 
творці цих зображень виставляють напоказ доскона-
лий подвиг героя і поваленого ним ворога. Образ змія 

тут трактується більше як знак, який є праобразом 
аморфності, безликості, безпомічності. У цих зобра-
женнях немає розповіді, немає дії — по суті, святі не 
робить жодних зусиль, їхнє панування над ворогом 
виглядає як щось одвічне й визначене з неба. 

Зображення вершників, які вбивають змія, упро-
довж кількох століть представляє різні грані значен-
ня символу змієборства, що вказує на щось глибин-
не, неперехідне в його змісті та пов’язується, як вже 
згадувалося, з народними витоками цього образу. 
Дослідник М. Алпатов загалом так характеризував 
образ святих вершників: «Це всесильні заклинателі, 
який одним своїм словом спроможні покарати люте 
чудовисько, то стійкі проповідники, то сміливі воїни, 
то безстрашні шукачі пригод, то горді тріумфатори, 
то заступники і захисники людей» [12, с. 115]. На-
уковець Г. Вагнер, досліджуючи образ змієборців у 
мистецтві, встановлює історичні паралелі, зосеред-
жуючи увагу на внутрішньожанровому розшаруванні 
образу, що має у своїй основі світську символіку. Він 
висловлює припущення, що вершники, які скачуть, 
є зображенням княжої кінноти [13, с. 20]. 

Наступний рельєф із зображенням симетрично 
розташованих воїнів, що скачуть назустріч один 
одному, було виявлено 1785 р. під час будівництва 
кам’яної огорожі Михайлівського монастиря та по-
міщено його на зовнішню стіну монастиря (зараз ре-
льєф зберігається в Державній Третьяковській га-
лереї). Більшість літературних джерел вказують, 
що на плиті є зображення молодого, безбородого, 
з видовженим обличчям, прямим носом і зачесаним 
на проділ волоссям вершника — св. Нестора, який 
вбиває Лія; а верхи на коні, суворий, з тонкими, 
спущеними донизу вусами, з прямим носом, про-
ділом посередині волосся та із стемою на голові — 
св. Димитрій [14, с. 84]. Припускаємо, що на ре-
льєфі зображений Димитрій, який вбиває болгар-
ського царя Калояна (аналогом у мистецтві є фреска 
1251—1252 рр. із церкви Успіння Пресвятої Бого-
родиці Морача, Чорногорія, та рельєф із церкви 
ХІІІ ст. у Амасії, Мала Азія (Афіни, музей Бена-
кі), який є втіленням усього зла [15, с. 167]. Згідно 
з легендою, цар Калоян розорив безліч міст у Фра-
кії та Македонії, збирався захопити і Фессалоніки, 
де зберігалися мощі Димитрія. Уночі йому явився 
святий воїн на білому коні та вдарив списом у сер-
це царя [15, с. 167]. Іншим воїном міг бути Теодор 
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Тирон, який також вважається змієборцем і зобра-
жувався в мистецтві верхи на коні.

Слід зауважити, що зображення вершників свя-
тих воїнів в боротьбі зі змієм з’являється в мистецтві 
Київської Русі лише у скульптурі та не є характер-
ним для фрески, мозаїки чи творів іконопису. Поді-
бний сюжет склався у мистецтві Візантії на осно-
ві сасанидської-іранської іконографії, звідки з ча-
сом поширився у християнському мистецтві Сходу, 
і, особливо, Грузії [14, с. 83]. 

Важливим чинником, який спричинив до появи сю-
жетів із зображенням перемоги добра над злом в мис-
тецтві Київської Русі, вбачаємо історико-політичні 
події, які відбувалися в нашій країні. Храми, які при-
крашали скульптурні композиції, були збудованими 
за кошти князів, які наслідуючи візантійську тради-
цію обирали святих воїнів як своїх патронів. В оздо-
бленні архітектурних сакральних споруд князі вбача-
ли втілення своєї сили та величі, зміцнення держа-
ви. А сюжети перемоги над змієм втілювали образ 
перемоги державою над ворогами.

У період пізнього Середньовіччя тема боротьби 
воїнів з драконом чи сатаною набуває нових обертів 
і стає одним з улюблених сюжетів у мистецтві. По-
літичні обставини та вторгнення монголо-татарських 
орд призвели до ослаблення Київської держави. Ки-
ївські князі, змінюючи один одного в численних між-
усобицях не відігравали суттєвої ролі у долі рідної 
землі. Друга половина ХІІ — початок ХІІІ ст. пе-
реповнені набігами ординців. А в XІV ст. Київ і всю 
південну Русь завоювала Литва. Зовсім інша ситуа-
ція склалася у Галицько-Волинському князівстві, де 
за князювання Данила Галицького і Володимира Ва-
сильковича та їхніх нащадків споруджувалося чима-
ло храмів. Внаслідок історичних умов, які склалися 
в той час на наших теренах, істотно вираженою була 
ідея заступництва та захисту рідної землі і держави, 
що також стало причиною появи як об'єкту зобра-
жень на пам'ятках сакрального мистецтва постатей 
святих воїнів, адже саме вони стали покровителями 
храмів, які були побудовані в їх честь. 

Так, наприклад, у розписах замкової каплиці св. 
Трійці в Любліні (1420 р.) бачимо зображення Тео-
дора Тирона в повному озброєнні, який ногами топ-
че переможеного ним змія [16, с. 19]. Цей сюжет 
можна трактувати як перемогу над ворогом, пере-
могу добра над злом.

Найбільшої популярності в мистецтві ХІV — по-
чатку ХVІ ст. набув окремий сюжет з діяння свято-
го — зображення св. Георгія верхи на коні, що має 
назву «Чудо про змія». Дослідниця Н. Колпакова 
розділяє іконографію цього сюжету на два варіан-
ти: перший з них називається «простою», або «ла-
конічною» — композиція зображує бій з драконом, 
де святий постає в образі змієборця, та «складною», 
або «розгорнутою» — битва св. Георгія зі змієм, по-
стать царівни, вежа міста із царем і царицею та їхня 
свита [1, с. 109]. 

Одними з найвизначніших творів мистецтва піз-
нього Середньовіччя, де представлено перемо-
гу св. Георгія над чудовиськом, є ікона 1466 р. зі 
Станилі (Львівська обл.), із церкви Якима і Анни 
(Львівський національний музей ім. А. Шептицько-
го, далі НМЛ), та аналогічна їй пам’ятка зі с. Старий 
Кропивник XV ст. Дрогобицького району (Львів-
ська обл.), походить із церкви Перенесення мощів 
св. Миколая («Студіон»). На іконах майстер тонко 
передав відчуття нестримного руху вершника, який 
символізує захисника народу, борця проти зла [17, 
с. 18]. Лаконічна й строга композиційна схема, в 
основі якої лежить динаміка, що надає експресії та 
руху; стримані кольори, чіткість силуету, напруже-
ність на обличчі героя — усе це підносить зобра-
ження до символу переможця. Драматичність сю-
жету підкреслена також рухом по діагоналі, що про-
стежується в постаті святого та напрямку списа. У 
русі зображений і гнідий кінь, який є рідкісним для 
іконографії св. Георгія [18, с. 75]. 

Образ святого воїна-вершника невипадково набув 
популярності саме в мистецтві пізнього Середньовіч-
чя. Святий Георгій постає як рятівник, що протистоїть 
загарбникам, які прагнули захопити територію Укра-
їни. Відповідні зображення святого гарантували за-
хист і звільнення від завойовників, спонукали моли-
тися святому для виконання прохань людини. Роз-
повсюдження мотиву визволення від ворога-дракона 
пов’язане з боротьбою українців за незалежність. До-
слідниця Н. Колпакова зазначає, що в українській 
іконографії св. Георгій є хрестоматійним прикладом 
архетипу героя. Визволитель св. Георгій постає як са-
кральний герой, а сюжет «Чудо про змія» — як уні-
версальний міфологічний мотив [18, с. 146—147]. 

В українському іконописі яскравий образ св. Ге-
оргія-змієборця, на наш погляд, репрезентований 
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на таких знакових іконах: с. Жогатин (тепер те-
риторія Польщі), кінець XV — початок XVІ ст. 
(НМЛ); с. Здвижень (тепер територія Поль-
щі), церква Воздвиження Чесного хреста, кінець 
XV ст. (Національний художній музей України, 
далі НХМУ); із церкви Преображення с. Жура-
вин (тепер територія Польщі) (НМЛ); із церк-
ви св. Димитрія у м. Рогатин (Івано-Франківська 
обл.), (НМЛ).

Такий варіант іконографічного мотиву «Чудо про 
змія» представляє вершника на білому коні, тонкий 
спис якого пронизує змія. У верхній частині ікони, з 
небесного сегменту видно руку ангела. Царівна за-
звичай зображена навколішки перед св. Георгієм. Її 
батьки зі свитою спостерігають за дійством з вікон 
стилізованого середньовічного замку, верх якого — 
башти, між якими розташована сакральна споруда з 
ківорієм. Біля головної брами міста зображені поста-
ті двох лицарів, які тримають списи вістрям угору. 
Сурмач з башти повідомляє про перемогу над змієм 
і звільнення мешканців міста [18, с. 75].

Для усіх згаданих ікон притаманні спільні риси в 
зображенні св. Георгія. Перед глядачем постає образ 
духовної людини, з мінімальним натяком на військо-
ве вбрання, без шолома, який за допомогою тонко-
го, здавалося б, легкого списа перемагає чудовись-
ко. Це свідчить про те, що Змієборець вбиває зло 
без жодного зусилля. Цей жест відкриває істину ду-
ховної боротьби — зло можна здолати лише завдя-
ки Божій силі. Сюжет перемоги св. Георгія над змі-
єм виявляє всю повноту християнського аскетизму, 
притаманного добі Середньовіччя, в основі якого ле-
жало прагнення людської волі за допомогою подвигу 
досягнути Божої благодаті, яка рятує, зцілює, пере-
творює і відновлює людське єство, що зазнало грі-
хопадіння. З-за спини святого проглядається черво-
ний плащ, що ніби розвівається на вітрі, він є сим-
волом мучеництва та проповідництва.

Молоде обличчя святого сповнене енергії та рі-
шучості. Основний акцент у композиції «Чудо про 
змія» митці ставили на великому масштабі фігури 
св. Георгія та коня порівняно з іншими постатями. 
На противагу св. Георгію, чудовисько зображене у 
вигляді безхребетного змія — у його образі втілено 
все аморфне, язичницьке, він трактується як прояв 
спокуси перед втіленням гріха. Аналогічний сюжет 
боротьби героя зі змієм зустрічаємо в усіх культу-

рах. Цей універсальний сюжет протиборства відтво-
рює перемогу героя над хаосом.

Проте, слід зауважити, що не фізична сила була 
основним акцентом у образі воїна, а сила духу та Бо-
жого благословення. Тому невипадковим є зобра-
ження ангела, який благословляє св. Георгія, а це 
означає благословення Отця, який посилає Свято-
го Духа, щоб нагадати про все те, що зробив Хрис-
тос для людства — переміг сили зла. 

Для західної іконографії характерне більш мате-
ріальне зображення Георгія: мускулистий чоловік, 
у пишному обладунку, з турнірним списом або ме-
чем, зображений дуже реалістично та характеризу-
ється помітним фізичним напруженням під час бит-
ви. Він швидше виступає в образі лицаря, наділе-
ного силою, щоби врятувати прекрасну царівну. До 
кінця XV — початку XVІ ст. належить унікаль-
на пам’ятка з Юріївського монастиря с. Ступниця 
(Львівська обл.) (НМЛ), де переплелися традиції 
східнохристиянського (небесний сегмент з Христом 
з книгою) і західного латинського мистецтва (царів-
на із зображенням ягняти, реалістичне подання гір, 
замку та дракона) [18, с. 79]. 

Іншою пам’яткою, де яскраво прочитуються впли-
ви західноєвропейської іконографії, є ікона з мо-
настирської церкви Воздвиження Чесного хреста у 
с. Словіта (Львівської обл.), друга половина XV ст. 
(НМЛ). Пам’ятка відтворює рідкісне зображення 
пішого святого воїна в сюжеті битви зі змієм. Твір 
поділений на верхню частину із зображенням «Бит-
ви св. Георгія з драконом» і нижню, на якій пред-
ставлений текст, що пояснює сцену. У верхній час-
тині ікони, на тлі скелястого пагорба зображений Ге-
оргій, який обома руками тримає меч, а лівою ногою 
притискає хребет дракона. З лівого боку навколіш-
ки стоїть царівна, звернена до лицаря з молитовно 
складеними руками. З правого боку з-за скелі визи-
рає кінь [18, с. 120—121]. Саме такий образ св. Ге-
оргія (стійкість віри, сильний дух, мужність у бит-
ві, милосердя до слабшого, культ Прекрасної дами 
та небезпечність для ворога) у західноєвропейській 
культурі став зразком для наслідування. 

У добу Відродження зберігається інтерес до зо-
бражень св. Георгія у боротьбі з драконом. Іконогра-
фічний сюжет «Чудо зі змієм» доповнюється сце-
нами із життя св. Георгія. До кращих зразків ікон зі 
св. Георгієм із житієм належать: ікона другої поло-
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вини XVI ст. зі Східної Галичини («Студіон»), іко-
на з м. Жовкви другої половини XVI ст. (НМЛ) 
з десятьма клеймами, ікона «св. Георгій з житієм» 
1630 р. зі с. Бобли (Волинська обл.) (Музей волин-
ської ікони, далі МВІ), ікони зі с. Потелич (Львів-
ська обл.) (НМЛ) та с. Стрілець Холмського по-
віту (Польща) (НМЛ).

Уперше в цей час на творах іконопису з’являється 
зображення воїна Микити Бісоборця. Як приклад 
можемо навести ікону зі с. Ільник (Львівська обл.) 
(НМЛ), на якій зображено як святий лівою рукою 
схопив сатану за чуба, праву, у якій тримає кайдани, 
підніс для удару. Постать представлена в динамічно-
му русі, що не було характерним для мистецтва Від-
родження. Рух постаті, порив і силу жесту підкрес-
лює розвіяний плащ. У цьому образі присутня від-
важність і сила духу. Палітра кольорів чиста, містить 
поєднання червоних, блакитних і оранжевих барв, що 
надає твору життєрадісного звучання. Варто зверну-
ти увагу також і на зображення сатани на іконі. Згід-
но з вченням церкви, сатана — духовне сотворіння, 
яке є головним супротивником Бога. Його представ-
лено без вбрання в чорному кольорі з тонкими рука-
ми та ногами, аморфічним тілом, спотвореним облич-
чям з довгим гачкуватим носом. З-за спини невели-
кі крила. Зображений сатана в профіль. В іконописі 
фігури зображені в профіль є символом зла. 

Як бачимо ідейною основою твору було передати 
те, що воїн Микита не піддався спокусі диявола, та 
переміг його своєю силою волі та духу. Сюжет про-
тиставлення добра і зла є невипадковим у мисте-
цтві Відродження. Воно показує, що у людини за-
вжди є вибір між добром і злом і передає всі якос-
ті цих двох понять.

Боротьбу Микити із сатаною бачимо і на іконі кін-
ця XVI ст. з Крехова, церква св. Параскеви. 

Унікальною для цього періоду є також ікона по-
чатку XVII ст. зі с. Вороблячин (Львівська обл.) 
(НМЛ). В образі Теодора Тирона тут поєднуються 
три іпостасі святого. Перш за все, це повнофігурне 
зображення пішого воїна у військових обладунках зі 
стрілами, що видніються з-за спини. У другій іпос-
тасі Теодора Тирона автор зображає мученика, про 
що свідчить рука святого у жесті благословляння. І, 
нарешті, ікономаляр підкреслює, що Теодор Тирон є 
переможцем над змієм. У нижній частині пам’ятки на 
поземі зображено крилатого змія, пащу якого прони-

зує спис, та Євсевію, що стоїть навколішки. Постаті 
Євсевії та змія є значно меншими, ніж зображення 
воїна. Малярство ікони виконане на високому мис-
тецькому рівні, що можна простежити в майстерно-
му опрацюванні деталей [19, с. 135].

Ліризм образів, гостре відчуття реальності, по-
вна відсутність містицизму присутні в постаті св. Ге-
оргія на іконі зі собору св. Юра у Львові, початок 
XVII ст. Гармонійна півфігурна постать святого у 
військовому обладунку написана майстерно. Змій, 
що наче виринає з-за спини Георгія, не дає натя-
ку на казковість сюжету, а є нагадуванням, що зло 
вже переможене.

Значні зміни у трактуванні образу святих воїнів, 
які представлені в боротьбі з дияволом чи драконом, 
відбуваються у мистецтві другої половини XVII—
XVIIІ ст. У культурі українського бароко існувало 
уявлення про світ як поєднання протилежних супер-
ечливих начал: сил світла й темряви, життя та смер-
ті, добра і зла, Бога та диявола [20, с. 94]. Худож-
ня семантика конфлікту, контрасту, боротьби проти-
лежностей доводиться в культурі бароко до стильової 
маніфестації. Тому одним з основних сюжетів мис-
тецтва бароко є протистояння із сатаною, що втілює 
прагнення опиратися хаосу зовнішнього світу. 

Усе частіше зустрічаються у мистецтві цього часу 
зображення перемоги Архангела Михаїла над сата-
ною. До цього сюжету звертався у своїй творчос-
ті мислитель Г. Сковорода — «Брань архистратига 
Михаила со Сатаною...» [21]. 

На низці ікон — «Архангел Михаїл» другої по-
ловини XVII ст. (МВІ), «Архангел Михаїл» кін-
ця XVІII ст. з Львівської обл. (Музей народної 
архітектури та побуту у м. Львові), Йов Кондзе-
левич «Архангел Михаїл» кінця XVІI ст. (Львів-
ський музей історії релігії); «Архангел Михаїл», 
судово-вишенська школа другої половини XVІI ст. 
(НМЛ) — бачимо, що весь простір композиції за-
ймає постать Михаїла, небесного воїна, який прони-
зує списом чи вогняним мечем чудовисько з потвор-
ним обличчям, зміїним хвостом і гострими пазурами. 
Довкола Михаїла митці зазвичай малювали хмари, а 
сатану, на противагу, зображали на тлі чорної землі 
з вогнем. У композиції ікономалярі прагнули пере-
дати боротьбу добра зі злом, а також протиставити 
мужність і божественність постаті Михаїла нікчем-
ній фігурі сатани. 
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Варто звернути увагу на образ Архангела Миха-
їла на іконі першої половини XVIIІ ст. зі с. Лімна 
Львівської обл. (НМЛ). У центрі композиції бачи-
мо постать святого воїна, який замахується вогне-
нним мечем на сатану, а в лівій руці тримає ланцюг, 
прив’язаний до шиї диявола. Простір в іконі розді-
лений на дві частини. Верхня — зображення небес 
із синіми клубчастими хмарами та благословляючою 
рукою Господа. З хмар виходять стріли — як сим-
вол енергії, спрямованої на знешкодження сатани. 
Нижня площина менша за розміром, чорного кольо-
ру, з коричневим полум’ям, відділена сірими хмара-
ми, вона представляє пекло, у якому лежить сата-
на. Сатана постає в образі чудовиська з довгими го-
стрими вухами, червоними очима й довгим червоним 
язиком. Його тіло сірого кольору, зображене аморф-
но. На ногах і руках гострі пазурі, з-за спини видно 
невеликі сірі крила. На іконі бачимо протиставлен-
ня добра, яке перемагає з Божою благодаттю, про-
ти зла, яке є нікчемним у своїй подобі. 

Протиставлення двох начал — кремезної поста-
ті Михаїла проти меншої в масштабі безликої хто-
нічної істоти — бачимо на іконі риботицької шко-
ли кінця XVII — початку XVIIІ ст. із церкви Ми-
колая в Бодружалі (Словаччина). Тут зображено 
святого воїна, який топче ногами зло та тримає його 
ланцюгом. Вбрання воїна, лик і пейзаж позаду ньо-
го виконані в яскравих барвах, протиставлених тем-
ній землі, на якій лежить написаний у чорно-сірих 
відтінках сатана. 

Драматизм і динамізм, перемога добра над злом 
присутні в іконі І. Рутковича «Архангел Михаїл» 
1688—1689 рр. з іконостаса церкви св. Михаїла у 
Волі Висоцькій. Постать святого представлена зна-
чно меншою за розмірами, ніж у інших пам’ятках. 
Акцент тут більше ставиться на сюжеті, ніж на фігу-
рі. Святий наче виходить з небесного простору, який 
переданий тут у вигляді яскравого жовто-оранжевого 
сяйва, огорнутого в купчасті хмари. Своїм довгим 
списом із завершенням у вигляді хреста вгорі, а на 
іншому кінці у вигляді тризуба пронизує груди чу-
довиська з потворною подобою, гострими кігтями та 
зміїним хвостом. Довкола сатани зображене вогняне 
полум’я. На другому плані бачимо пейзаж. 

Протиставлення сил добра і зла зображене й у 
сюжеті боротьби Архангела зі смертними гріхами. 
Яскравий приклад представлено на іконі 1737 р. з 

м. Станіслав (Івано-Франківський державний ху-
дожній музей). У динамічному русі з вогненним ме-
чем святий воїн замахується на людські гріхи, пред-
ставлені в образах тварин: гордість — у вигляді 
пави, заздрість — у вигляді змія, обжерство — у 
вигляді собаки, блуд — у вигляді кози, гнів — у 
вигляді бика. 

У боротьбі з чудовиськом постає і св. Георгій. 
Окрім традиційних за сюжетом ікон «Святий Юрій 
змієборець», який перемагає змія як лицар — з тур-
нірною зброєю, верхи на коні (ікона кінця XVII — 
початку XVIIІ ст. зі с. Висоцького Львівської обл. 
(НМЛ); ікона першої половини XVII ст. зі с. Брест 
Львівської обл. (НМЛ); ікона першої полови-
ни XVIIІ ст. з Волинської обл. (МВІ) і численних 
схожих за сюжетом і композицією творах), зустрі-
чаються й ікони пішого воїна, який тримає змія на 
ланцюгу та пронизує його довгим списом із завер-
шенням у вигляді хреста ікона 1765 р. (Музей Ду-
ховних скарбів м. Київ). 

Рідкісним є зображення боротьби зі змієм св. Те-
одора Стратилата верхи на коні, представлене на іко-
ні XVIIІ ст. зі с. Дорожів Львівської обл. (НМЛ), 
з житійними клеймами з двох боків від середника. 
У житійних сценах ставиться акцент на мучениць-
ких стражданнях воїна, розіп’ятого за наказом царя 
Лікинія на хресті. 

Висновки. Отже, в українській культурі поява 
святих воїнів у боротьбі зі змієм чи сатаною спри-
чинена поширенням на теренах Київської Русі апо-
крифічної літератури, а також пов’язана з архети-
пом героя, який постав у народній свідомості як бо-
рець із силами зла та темряви. Не менш важливим 
чинником появи сюжету святих воїнів у боротьбі зі 
злом є історичні події (війни), які відбувалися на на-
ших теренах. 

Уперше в українському мистецтві зображен-
ня святих воїнів верхи на коні в боротьбі зі змієм 
з’являється на скульптурних плитах, створених у 
добу Київської Русі. Тут святі воїни верхи на коні 
пронизують списом змія, виступаючи як перемож-
ці ворогів нашої країни. Надалі, у період Пізнього 
Середньовіччя, образ святих воїнів трансформуєть-
ся у героїв, які перемогли зло завдяки Божій допо-
мозі (зображення десниці з фрагментом неба), що 
яскраво прочитується на іконах із зображенням свя-
того Георгія. З’являється оповідальність сюжету, яка 
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набуває казкових рис: велика за масштабами фігура 
святого, що сидить верхи на коні та пронизує тон-
ким списом аморфне створіння. 

У добу Відродження продовжується інтерес до 
теми боротьби воїнів зі злом. У творах цього періо-
ду художники зосереджують увагу на моменті, коли 
святий воїн стоїть на змієві. У композиції ставиться 
акцент на центральній постаті святого, яка займає 
весь іконний простір, а змій (чи сатана) зосередже-
ний у нижній частині композиції, є меншим за роз-
мірами та постає як символічний елемент, що симво-
лізує перемогу добра над злом. Також у добу Відро-
дження з’являється новий сюжет боротьби Микити 
із сатаною. У художній культурі бароко найбільше 
посилюється звернення до сюжетів перемоги добра 
над злом. Постаті воїнів зображуються в динаміч-
ному русі та пориві проти змія чи сатани, що по-
силює драматизм образів. Вбрання святого та на-
вколишній простір передаються яскравими чистими 
кольорами, натомість зло передають більш реаліс-
тично в подобі змія-дракона або людини з гостри-
ми пазурами та хвостом, у коричнево-чорних відтін-
ках. Під впливом західноєвропейського мистецтва 
замість тонкого списа серед атрибутів з’являється 
турнірний спис і шолом.

Таким чином, сюжет боротьби зі злом мав фоль-
клорне походження, а також був запозичений з текстів 
апокрифів і Апокаліпсису. Вплив на поширення сю-
жету боротьби зі змієм мали також історико-політичні 
події, що відбувалися на теренах нашої держави.
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