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ВСТУП

Символіка християнської культури – це наукова дисциплі-
на, яка є невід’ємною частиною навчального процесу, вона відіг-
рає важливу роль у комплексній підготовці фахових спеціалістів-
релігієзнавців. 

Навчальний посібник поділений на вісім тематичних роз-
ділів, кожен з яких відображає окрему складову християнського 
життя. Основна увага приділяється символічним зображенням 
різноманітної тематики. Визначено, як загальне символічне зна-
чення таких християнських понять як таїнство, храм, так і їх 
складових елементів. 

У окремий розділ винесено розгляд питання християнсь-
ких зображень таких як: хрести, монограми, тваринна та рос-
линна символіка тощо. Прослідковано їх становлення з розрізу 
історичної ретроспективи від І ст. і до сучасності, видозміни у 
трактуванні, які спостерігалися протягом різних історичних епох.

Крім того, посібник містить інформацію про символіч-
не значення іконописання. Подано короткі історичні відомос-
ті щодо виникнення іконопису, його становлення та розвитку, 
як невід’ємної складової православного богослужбвого культу. 
З’ясовано основні структурні елементи ікон – визначено їх сим-
волічне навантаження та значення у повсякденному житті, як 
церкви так і мирян.

Основна мета навчального посібника з курсу «Символіка 
християнської культури» – поглибити фахові знання студентів; 
сформувати системне уявлення про походження, розвиток та 
становлення символіки, як невід’ємного атрибуту християнської 
культури; ознайомити з основами семіотики, як науки, яка зай-
мається вивченням символів та знаків; розширити наукову термі-
нологію релігієзнавчої тематики, а також покращити знання сту-
дентів з історії християнської церкви шляхом розкриття основних 
її елементів через призму християнської символіки. Сформувати 
уявлення про проблематику розуміння та тлумачення символів з 
огляду на розвиток сучасної релігієзначої науки.

Відповідно ставляться наступні завдання:
– опанувати основні відомості про походження, станов-

лення та розвиток християнської символіки з огляду на історичну 
ретроспективу;
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– визначити функції християнської символіки у мові релі-
гійної комунікації;

– з’ясувати роль символіки у розвитку релігійного культу;
– використовувати наявний матеріал у практичному зас-

тосуванні зважаючи на розвиток сучасної культури та загально-
людських цінностей;

– оволодіти необхідним релігієзнавчим інструментарієм 
для дешифрування християнської символіки.

Запропонована тематика завдань, які виносяться на самос-
тійне опрацювання надасть можливість більш глибше дослідити 
окремі аспекти даної проблематики, що не увійшли до переліку 
лекційних тем, стимулюватиме науково-дослідницьку та самос-
тійну діяльність студентів.

Автор усвідомлює, що поданий матеріал не може претен-
дувати на довершеність чи вичерпність викладу, тому наперед 
вдячний за висловлені доповнення та зауваження, які будуть вра-
ховані у наступних виданнях.
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ТЕМА 1
ПОНЯТТЯ СИМВОЛІКИ

Християнська символіка – сукупність символів і емблем, 
що використовуються різними християнськими церквами і ру-
хами. Головними з них є хрест, зірки, розп’яття, німби, агнець, 
голуб, риба, якір, корабель, ліра та різні атрибути (предмети), 
пов’язані з подіями життя тих чи інших християнських святих 
або з історією і діяльністю певних чернечих орденів. Сам по 
собі термін «християнська символіка» дуже загальний. Практич-
но розрізняють біблейську символіку, символіку католицизму, 
православ’я і протестантизму, які мають не лише загальні риси, 
але і ряд значних відмінностей. 

У цілому християнська символіка впродовж свого існуван-
ня (з середини I ст.) постійно піддавалася різному тлумаченню, 
доповненням, змінам, так що врешті-решт містить часом супе-
речності, адже вони відображають відмінності, що існують між 
різними конфесіями та різним історичним досвідом окремих на-
ціональних християнських церков. Насправді ж, маємо справу з 
надзвичайною історичною і національною гнучкістю християн-
ства і його богословів, які пристосовували укорінені язичницькі 
національні вірування і їх символіку до християнської і, навпаки, 
«пристосували» чисто християнську символіку з тією або іншою 
національною. Наприклад, образи язичницької символіки не від-
кидалися християнством, але їм надавався інший сенс, інше тлу-
мачення, як правило, протилежні, і зазвичай позитивні героїчні 
образи язичництва наділялися негативним сенсом. Так, змій – 
символ мудрості і знання стародавнього сходу був перетворений 
у символ зла, підступності – у диявола.

Що ж до суто християнських біблейських і євангельських 
символів, то вони пристосовувалися до національних умов тієї 
країни і того народу, куди проникало християнство. Так, пальмові 
гілки, які використовувались у свято Вайї як символи і емблеми 
світу та духовної гармонії і заспокоєння, були, за відсутністю їх у 
східній Європі, спрадавна замінені на гілки верби і використову-
вались як основний атрибут Великодня.

Символічне мислення, звернення до християнської симво-
ліки є однією з властивостей християнської культури, яка являє 
собою систему «символічних позначень явищ і понять, сконстру-
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