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Мистецтво під Покровом Пресвятої Богородиці: 

феномен творчості Романа Сладкопівця 

 

Ми не третій Рим чи другий Єрусалим. Ми єдині – ми Київ.  

Коли на Різдво 800 року в Римі коронували Карла Великого, він здобув титул 

Imperator Romanorum – Імператор римлян. Ця подія поклала початок Священній 

Римській імперії. Ця імперія проіснувала до початку ХІХ століття. Як писав Боріс 

Джонсон у своїй книзі «Омріяний Рим» - Європейський союз також є наслідуванням 

Священної Римської імперії. 

Рим – це бренд – це сила, потужність, але це історія минулої слави. 

 

Єрусалим – дотепер туди з’їжджаються християни зі всього світу, це осердя 

християнства, це місце Христа – його жертви і Воскресіння, але це також історія. 

 

Київ – це місто яке буквально сьогодні пробудилося з Середньовіччя і перейняло місію 

своїх попередників. Київ уособлює всю Україну і саме в цей момент є символом 

міцності, звитяги і жертовності водночас. Ми щит Європи, ми захищаємо її, ми 

приносимо жертву і нас знає весь світ. 

 

2. Це суть нашої нової історії, нашого майбутнього і цього треба вчити дітей. 

Які основні вектори?  І ми маємо чудову підказку: Свято Покрови і Святого Романа 

Сладкопівця. 14 жовтня 

 

Свято Покрови виникло в Греції у 910 р., при імператорі Левові Мудрому візантійська 

імперія вела війну з сарацинами-мусульманами (в низці джерел з племенами русів під 

проводом Аскольда ) Константинополю. Богородиця – захисниця і войовниця. 

Одне з імен Богородиці - Возбранная Воєвода. 

Встановлене у Візантії в ІХ ст. як локальне, тож не ввійшло до грецьких 

богослужбових уставів, проте у Київській Русі активно входить у літургійну практику 

та устави з ХІІ ст. З 1999 р. свято Покрови відзначається в Україні як День українського 

козацтва, а з 2014 р. визнано офіційним Днем Захисника України.  

 

Свято Покрови - це захист, це героїка – це символ перемоги. 

І такої історії треба навчати дітей   

 

Святий Роман народився в сирійськім місті Емесі, служив паламарем у Царгороді. 

Сталося чудо, йому уві сні з’явилася Богородиця і він став писати прославні пісні на 

честь Богородиці. Він автор кондаків. Відомого різдвяного кондака «Діва днесь 

предсущественнаго рождаєт і земля вертеп неприступному приносит». кондак з ікосом 

– на цій основі виникає Акафіст. Роман Сладкопівець – символ мистецтва.  

 

Це милозвучні тексти. – фрагменти з текстів 

 

 



Йоганн-Ґотфрід Гердер (1744-1803)

«Україна стане колись новою Грецією: прекрасне небо цього народу,

весела вдача, музичний хист, родюча земля та ін., колись прокинуться…

постане культурна нація і її межі простягнуться до Чорного моря, а

звідти на весь світ».



Наша освіта має бути особливою, бо ми - унікальна країна, ми - унікальна нація.

Рим - Єрусалим – Київ.



























История России 6 кл





Музика, польський підручник 5 клас



Билини – це Україна



Кирило 
кожум’як
а



Котигорошко



російський фольклор – «халява»





Казка про рибака та рибку (покаране 
нахабство)



Літопис Повість временних літ - Успішний похід на Царгород



Руський Щит на брамі Константинополя





Вікінги – норманська теорія



Похід аргонавтів 
(античність)



Битва під Оршею 1514, розгром московського війська



Князь Костянтин Острозький - військовий і державний діяч Великого князівства Литовського. 
Староста брацлавський, вінницький та звенигородський, староста луцький і упитський, маршалок 
Волинської землі, каштелян віленський, воєвода трокський, великий гетьман литовський.великий
Гетьман Литовський,



Литовсько-польсько-українська бригада імені Великого гетьмана Костянтина Острозького - військова 
бригада країн Люблінського трикутника, яка була створена у 2014 році зі збройних сил Литви, Польщі та України.



Козаки – історичні пісні



Українські Січові стрільці – «Червона 
калина»



Українська Постанська Армія (УПА) – «Батько наш 
Бандера»










