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ІКОНОПИС, ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЖИВОПИСУ 

 
Визначено поняття іконопису, як унікальний вид живопису та його особливості. Надано основні поняття та їх 

визначення, що дотичні до іконопису. Розглянено відмінності, вимоги та завдання, які стоять перед іконописцем в 

процесі писання ікони. Показано взаємозв’язок іконопису та академічних мистецьких дисциплін.  

Ключові слова: іконопис, стиль, канон, церковне мистецтво, іконографія, духовний, графічне зображення, ікона, 
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Постановка проблеми.  Дослідити особливості 

та правила написання ікон, показати зв'язок між 

іконописом та академічними мистецькими 

дисциплінами («Рисунок», «Композиція») 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Здавна 

людина вірила у вищу силу, відчувала потребу 

в присутності Бога у житті, про що свідчить 

велика кількість робіт на релігійну тему про-

тягом усього часу існування християнської 

віри. Іконопис, як вид живопису, встановлю-

вався століттями, набув своїх особливостей, 

догм і змісту, які відрізняють його від будь – 

якої іншої роботи створеної пензлем. 

Мистецтво писання ікон у православній куль-

турі ніколи не вважалося лише твором у вико-

нанні автора, а навпаки, завжди мало глибоку 

шану та вищу духовну цінність. Ікона є симво-

лом віри, споглядаючи яку, людина має змогу 

замислитись над подіями з життя Ісуса Христа 

та Богоматері, мучеників та святих. Багато 

українських художників  пробували себе в 

іконописі, зокрема С.Корунка, М.Петрохно-

вич, Р. Лавник, Я. Фацик, Л. Пухало, Ф. Сенько-

вич, І. Руткович, Л. Волинський, В. Реклінсь-

кий  та багато інших, чиї роботи стали витвором 

мистецтва та дали змогу говорити про українсь-

кий іконопис (Галицький, Волинський, іконопис 

Київської Русі та Києво – Печерської Лаври). 

Мета статті.  Показати особливості іконопису 

та його відмінність від інших видів живопису. 

Основні результати дослідження. 
Іконопис, як мистецтво, перш за все, виступає 

засобом морально - естетичного виховання, 

основною метою якого націлити думки і 

почуття людини на шлях перетворення, 

очищення. Ікона – це втілення духовності, а 

потім фізичного зображення. 

Іконопис, іконописання, писання ікон – 

вид живопису, призначений для створення 

священних зображень – ікон. Іконопис слід 

відрізняти від інші форм церковного 

образотворчого мистецтва -  монументального 

(настінного) живопису (фрески та мозаїки). 

Ікона - це станковий самостійний твір. 

Ікона (з грецької мови «образ», 

«зображення») – в християнстві (головним 

чином, у православ’ї, католицизмі та 

давньосхідних церквах) зображення осіб або 

подій священної або церковної історії, що є 

предметом шанування, яке у православних і 

католиків закріплено догматом Сьомого 

Вселенського собору 787 року [1, с 26]. 

 Очевидним є той факт, що написати ікону – 

завдання не з простих. Кожен художник має 

володіти певними знаннями та якостями при 

виконанні такої роботи. Насамперед слід 

вивчати богослов’я, святе письмо, історію 

християнства та літургії, а також історію 

виникнення і розвитку іконопису від початку 

зародження християнства до сучасності, аби 

мати чітке поняття про школи іконопису, 

кожна з яких несе свої чіткі правила, а також, 

вміти їх розрізняти. При розгляді ікони 

найважливіше значення мають іконографія і 

стиль. Іконографія заставляє художника 

навчитися читати ікону, оскільки вона 

наповнена символізмом. Символічним в ній є 

все - графічне зображення, жести, предмети, 

колір, які передають, мову яку необхідно знати, 

щоб сприйняти і зрозуміти її духовний сенс.   

Іконографія – це склад зображення: сюжет, 

особи та їх дії, предмети і оточення, 

композиційне рішення. Стиль - це певний 

фіксований набір виражальних засобів, 

обумовлений ідейно – змістовною програмою 

художнього твору, яка визначається 

здебільшого місцевою художньою традицією. 

Не існує єдиного канонізованого іконописного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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стилю, проте розрізняють, так званий 

«середньовічний» (або «традиційний»), 

«візантійський» стиль зі своїми закономірностями, 

спільними для різних його різновидів.  

  Варто згадати про цілий ряд відмінностей 

між іконою та картиною: 

 для ікони характерно підкреслена 

умовність зображень:  

-   фігури видовжені; 

-   не має торжества тілесності; 

- лики Ісуса чи святих плавні, а одяг - 

графічні злами, які по особливому контрастують.  

 характерна зворотна перспектива, де 

точка сходження знаходиться в зображеній 

перед нами особі. Так і самого простору немає.  

 відсутність джерела світла, світло 

відходить від ликів і фігур як символів святості. 

Німб на іконі - символ святості, який 

зображений у вигляді круга (еліпса), який 

висить над головою святого. Отже, 

католицький варіант зображення німба – це 

нагорода (вінець), що дана святому, а 

православній – Божественне Світло.  

 Картина завжди вільна, сповнена 

авторського бачення, інтерпретації в той 

момент як ікони – зовсім інше, згідно вчення 

церкви не просто так собі зображення, а 

втілення Божественого [6, с.30]. 

  І звичайно, що однією з основних вимог до 

художника – мати академічну освіту. 

Володіння академічним класичним рисунком - 

фундаментом живопису, анатомічним рисунком, 

технікою штрихування, законами перспективи, 

основами композиції, дослідженнями старовинних 

ікон  є запорукою написання ікон високого 

рівня. Всі ці глибинні знання дають мистецький 

та естетичний смак та обізнаність теми. 

Окрім цього, іконопис – це поєднання 

непоєднуваного – матеріального (матеріали за 

допомогою яких пишеться ікона) та духовного. 

Саме духовна складова перемагає, оскільки 

саме з духовністю ототожнюється ікона. Це не 

просто зображення Ісуса, Діви Марії, ангелів та 

святих, а їх втілення і присутність до яких 

віруючий приносить свої молитви. Недарма 

найбільш сакральні ікони називають чудотворними, 

вони є намолені ніби світяться зсередини [7, c. 40].  

Одним із головних, професійних завданням 

сучасного художника - іконописця  є вибір 

свого власного «почерку» при написанні ікони. 

Тут є три варіанти:  

 повне наслідування; 

 часткове наслідування (наслідування в 

деяких деталях); 

 стилізація, а саме, підпорядкування твору 

стилю свого часу. Якщо стиль - це оригінал, 

то стилізація - це імітація. 

Перших два способи є прийнятними 

класичним канонам Церковного мистецтва і 

більше  характерний для іконописців минулого. 

Канон - це набір традиційних виражальних 

засобів іконописного зображення.  Це певне 

церковне бачення ікон, виражене у формах і 

фарбах. Таким чином відтворюються копії 

чудотворних ікон. Коли використовується 

прийом стилізації, то тут не йдеться про точне 

відтворення, а на основі даної ікони 

створюється новий твір в рамках заданої теми, 

як би прагнучи наслідувати не форму, а дух 

живопису. Стосовно останнього способу існують 

двоякі думки вчених, мистецтвознавців, 

іконописців. Одні вважають, що відхід від 

канонів позбавляє твір колоритності, а значить 

це вже не ікона, а просто картина. Інші 

стверджують, що допускається коли автор 

вносить щось своє, а значить,   що ікона стає 

універсальною та прекрасною, відповідаючи 

смакам свого часу. На мою думку вправно 

володіє третім способом написання ікон 

відомий сучасний художник – іконописець 

Олександр Охапкін, який працює у галузі 

станкового малярства. В його роботах 

талановито поєднані традиційні техніки 

стародавнього іконопису і сучасного 

виконання, такий стиль називають творчою 

іконою, поставленою на національну основу. 

[5, c. 80] А ще мистецтвознавці називають 

творчість Олександра Охапкіна «релігійною 

поезією у фарбах». Він пише ікони, на яких 

зображує Богоматір, Ісуса і святих в 

українських строях. 

 Висновки: Отож, зрозуміло, що художник 

– іконописець – це людина непересічна, яка 

вибрала нелегку і дуже відповідальну роботу. 

Звичайно, що перед ним є шлях вибору, якому 

слідувати – залишатися в більш традиційному, 

класичному варіанті іконопису, чи шукати свій 

власний стиль. Автор тут ніби ходить по лезу 

бритви – має розуміти як пишучи ікону не 

позбавити її «моральності», додаючи елементів 

новизни. Тут потрібно тонко відчувати, що 

може «личити» іконі, що з нею 

співзвучне.  Довершена ікона має викликати 

спокій в якій можна знайти поживу для душі. 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
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Soltysik R 

ICONOGRAPHY, AS THE UNIQUE KIND OF PAINTING 

It is determined the notion iconography, as the unique kind of painting and its peculiarities. The main notions and their 

definitions which are connected to the iconography are given. It is considered the features, demands and the tasks the 

iconographer encounters during the process of icon writing.It is demonstrated the connection between the iconography and the 

art disciplines.  

Key words: iconography, style, саnon, church art, spiritual, graphical image, icon, ancient, iconographer, aesthetic, art. 
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ИКОНОПИСЬ, КАК ОСОБЕННЫЙ ВИД ЖИВОПИСИ 

Определено понятие иконописи, как уникальный вид живописи и ее особенности. Предоставлены основные понятия 

и их определения, касающиеся иконописи.  Разсмотрены отличия, требования и задания, поставленные перед 

иконописцем в процессе писания иконы. Показывается взаимосвязь иконописи и академических художественных 

дисциплин. 

Ключевые слова: иконопись, стиль, канон, церковное искусство, иконография, духовный, графическое изображение, икона, 

старинный, художник- иконописец, эстетический, художественный. 
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