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ПЕРЕДМОВА 

 

 «Благодать Святого Духа, що перебуває в образі, є саме тою силою, яка 

«освячує очі вірних» 

св. Симеон Солунський 

З апостольських часів ікона розглядалась не просто як прикраса місця, де 

молились Богу, або як ілюстрація до тих чи інших євангельських сюжетів. 

Отець Павло Флоренський писав, що ікона – це зримий образ незримого світу, 

на ній зображено таємничу реальність неба. Ікона — це двері, якими Бог 

приходить до нас і ми до Нього,   є ключем до розуміння вигляду Божого, а 

іконографія - це наше "Вірую" в кольорах". 

Поява ікон датується I століттям від Р.Х. Вважається, що перша з них 

була створена Лукою, який написав одну з частин Євангелія. За другою 

версією, найстарішим чином є відбиток особи Ісуса Христа, коли він приклався 

до рушника під час вмивання. 

Ікони пишуть за певним каноном. Іконографічний канон  в мистецтві 

формувався протягом століть:. Саме формування канону в 

східнохристиянському мистецтві розуміється як одкровення. Воно приходило 

до Св. Отців або святим иконописцям у міру зростання потреби в нових 

іконописних сюжетах. Традиція українського іконопису  полягає в органічній 

єдності з духовно-культурним кліматом в Україні, з морально-ціннісними 

пріоритетами життя народу. Для народного іконопису характерним є поєднання 

церковного канону та фольклорних традицій. Народні ікони вирізняються 

насамперед довільним трактуванням канону. Наприклад, різні агіографічні 

образи і сюжети легко поєднуються в одній іконі (за принципом компіляції) ,  

святі покровителі мають етнічні риси обличчя, іконографія спрощена, 

підкреслюється лише основне в зображенні. У народній, зокрема хатній іконі, 

http://www.ukrainians-world.org.ua/ukr/peoples/1cc796cdcf08d830/
http://ua-referat.com/Іконопис


органічно поєднуються життєвість реального світу і поезія фольклору, 

народних вірувань та обрядів. 

Іконографія — спеціальна  дисципліна, яка досліджує виконані 

живописними, скульптурними або графічними засобами зображення осіб, 

подій, місцевостей.  

Предметом дослідження іконографії (від дав.-гр. εἰκών — зображення, 

пишу) є особливий тип джерел, в який інформація зафіксована у вигляді 

зображень.  

Об'єктом дослідження іконографії виступають твори живопису, графіки, 

іконотворчості, скульптури, прикладного малярства тощо. Вивчає наскельні 

малюнки, петрогліфи, мініатюри, гравюри, ілюстрації, картини, портрети на 

папері та полотні, в емалі, ікони, фрески тощо.  

Отже, іконографія досліджує зображення, історію їх появи, виникнення 

малярства стилів у різні історичні епохи, техніку виконання, встановлює 

авторську приналежність творів, форми фіксації зорової інформації та методику 

її інтерпретації. Іконографія — в образотворчій культурі є схемою зображення 

будь-яких персонажів чи сюжетних сцен в художній християнській культурі є 

системою установлених правил зображення .  

  

       Матеріал даного  бібліографічного покажчика  важливий для   осмислення 

й розуміння даної проблематики, розробки її окремих аспектів; для вивчення 

української культури і мистецтва в історико-філософських, мистецтвознавчих, 

українознавчих і філософсько-культурологічних дослідженнях, можна 

використовувати для підготовки лекцій, семінарів, спецкурсів з народознавства, 

української культури та мистецтва, історії народної творчості, філософії 

культури України; в екскурсійно-просвітній роботі; як тематичне джерело 

оригінальної творчості іконописців, для практичного використання у вузівській 

практиці — при читанні спецкурсів з питань історії іконопису і окремих 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


розділів теоретичних курсів, присвячених культурі й мистецтву України, при  

викладанні основ православної іконографії студентам мистецьких  факультетів. 
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Додаток 1. 

Короткий словник фахових іконописних термінів 

 

- Асист - природна мінеральна фарба червонобрунатного або жовтого кольору.  

- Алавастр - вузькогорлих алебастровий, або металеву ємкість для зберігання 

пахощів (світу). В іконопису зображується в руках жінок-мироносиць і у деяких 

інших святих. 

- Алебастр - мінерал сніжно-білого кольору, різновид гіпсу. 

- Аллапріма  - прийом, використовуваний в олійного живопису, коли фарби 

наносяться за один сеанс, по непросохлі шару. 

- Аналойні  ікони - ікона невеликого розміру, присвячена якогось свята чи 

святого. Покладають в храмі на аналой в дні цих свят. 

-  Багор, багри, Богор (від багряний - темно-червоний) - фарба вишнево-

коричневого кольору. 

-  Багряниця - нитка, тканина або одяг червоного кольору. З клубком червоної 

нитки зображують Діву Марію на іконі Благовіщення. 

-  Бакан  - неяскрава органічна фарба рослинного походження. Найчастіше 

мається на увазі фарба темно-червоних відтінків. 

-  Бальзам –липка рідина, що виділяється з-під кори дерев хвойних порід. 

Використовується для приготування лаків. 

- Басма - тонкі металеві або шкіряні листи з вибитим по металевій, дерев'яній 

або кам'яній матриці візерунком. Металева басма використовується для 

прикраси ікон. 

-  Білила, біль  - в іконописі фарба білого кольору. 

- Блик  - найяскравіше світлову пляму в зображенні предмета, відблиск від 

зовнішнього джерела освітлення при застосуванні светотеневой моделювання в 

живопису. 

- Вохр, Охра - природний пігмент, земляна фарба. Колір від жовтого до 

червоно-коричневого. 

- Вохреніе  (то ж що Охрене) - окремий процес особистого листа (живопис 

ликів і відкритих частин тіла), при якому фарба охристого кольору пошарово 



наноситься на освітлені частини лику на іконі. 

- Врізок - ікона, у якій на нову дошку змонтована частина більш давньої ікони. 

- Всевидюче око - 1. Складна алегорична композиція, символ всевидючого 

Бога. З'являється в російській іконографії з кінця XVIII ст. під західним 

впливом .; 2. зображення Всевидючого Божого ока, вписане в трикутник - 

символ Трійці. Див. Також Великий Око. 

- Вивороток - в іконописі відворот, загнутий край одягу, пишеться зазвичай в 

тоні, контрастному кольору зовнішньої сторони тканини. 

- Герменевтика -  (гр. hermeneukos–роз'яснення, тлумачення) –теорія 

розуміння багатозначних культурно-історичних текстів, аналіз та інтерпретація 

художнього смислу мистецьких явищ. 

- Горка  - один із символів пейзажу в іконопису. Іконописні гірки 

зображуються у вигляді уступів з плоскими майданчиками - лещадкамі, що 

символізують ступені духовного розвитку. 

 - Ікона - грец. εἰκόνα — малюнок, образ, зображення) — живописне, мозаїчне 

або рельєфне зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій Святого 

Письма. 

- Іко́нопис — мистецтво писання ікон, вид живопису, має культове 

призначення. 

- Іконографія - предметом дослідження іконографії (від грец. είκών – 

зображення, γράφω – пишу) є особливий тип джерел, в яких інформація 

зафіксована у вигляді зображень. Об'єктом дослідження іконографії виступають 

твори живопису, графіки, іконотворчості, скульптури, прикладного малярства 

тощо. Вивчає наскельні малюнки, петрогліфи, мініатюри (див. Мініатюра 

книжкова), гравюри (у т. ч. книжкові), ілюстрації, картини, портрети на папері 

та полотні, в емалі, ікони, фрески тощо. Іконографія досліджує зображення, 

історію їх появи, виникнення малярських стилів у різні істор. епохи, техніку 

виконання, встановлює авторську приналежність творів, форми фіксації зорової 

інформації та методику її інтерпретації. 

- Енкаустика - (від гр.enkaio–випалюю) –восковий живопис, що виконаний 

гарячим способом, розплавленими фарбами 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%97%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ikonotvorchist
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Miniatyura_knyzhkova
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Miniatyura_knyzhkova
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ikony
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Freska


-  Канон - (грец. κανών — «правило, норма, зразок», буквально — «палиця»; 

лат. canon) — порядок встановлений апостолами, Вселенськими та помісними 

соборами й Отцями Церкви, церковною Святою Традицією, що стосується 

внутрішнього устрою християнської Церкви і правил її стосунків ззовні з 

іншими; основні релігійні приписи. Слід відрізняти від догматичних постанов 

(оросів). Канони є джерелом і виявом культу віровчення й церковного права, 

зразком діяльності та світогляду
. 

 -  
Колір - суб'єктивна характеристика сприйняття світлової хвилі, яка 

ґрунтується на здатності людського зору розрізняти електромагнітне 

випромінювання з довжиною хвиль у межах видимого діапазону (видимий 

діапазон — довжини хвиль від 380 до 760 нм). 

-  Ковчег - – спеціально зроблене заглиблення, яке символічно вказує 

на те, що зображення належить іншому світу й відділене від межі 

дошки. Починаючи з XVІІ століття ковчег на іконних дошках 

трапляється дедалі рідше. Висота ковчегу називається  

-  Левкас -  (від грец. λεσκός — «білий») — назва ґрунту (ґрунт — основа в 

технології живопису). Використовувався в Середньовічному мистецтві. Після 

17 століття назва «левкас» збереглася в іконописі за традиційним для 

православних ікон ґрунтом у вигляді порошкоподібної крейди, замішаного на 

тваринному або рибному клеї. 

- Лузга   – висота ковчегу в іконі.  

-  Оліфа - плівка умисне ущільненої чистої лляної олії, яка висихає. Як і будь-

яка олія, оліфа з водою не змішується і має вологостійку дію. Тонка плівка 

оліфи більш м’яка та еластична, ніж живопис ікони, і не перешкоджає її змінам. 

-  Паволока -  це тканина, наклеєна на дошку (в ідеалі – нещільне лляне 

полотно). Вона більш гнучка за дерево і більш міцна за ґрунт ікони – левкас, 

завдяки паволоці поліпшується з’єднання левкасу з основою: тканина 

поступово „прямує‖ за змінами дошки, втримуючи і розтягуючи левкас. Ікони з 

паволокою набагато рідше й менше обсипаються, ніж зроблені за „скороченою‖ 

технологією. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%86%D1%96_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F)#cite_note-5


-  Фарбовий шар ікони  - (тобто фарба, живопис). Зазвичай це  яєчна темпера, 

суміш мінерального пігменту в порошку та яєчної емульсії (жовток яйця + 

підкислена вода). 

-  Шпонки -  поперечні планки особливої форми (зазвичай з більш твердої 

деревини). Саме врізають, а не закріплюють клеєм чи цвяхами. Шпонки  

зменшують інтенсивність зміщення іконної дошки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


