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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІКИ ІКОНОПИСУ

Техніка іконопису складна і своєрідна. Послідовність процесу писання 
ікони вироблена віковою практикою стародавніх іконописців. Вона 
застосовується і сучасними майстрами і зміні не підлягає, а тому іконописці 
дотримуються її з усією строгістю. Отже, іконопис є переважно мистецтвом 
традиції.

Традиції і усталені прийоми зачіпали не тільки іконографію, але і вибір 
матеріалу, на якому писалися ікони, речовини грунту, спосіб підготовки 
поверхні під живопис, технологію виготовлення фарб і, нарешті, послідовність 
письма. Іконописний образ за своїм змістом і по конструктивній формі - один, 
але технічні прийоми його відтворення дещо різняться.

Ікони зазвичай писали на дерев'яних дошках. Дошку, як правило, 
витісували з колоди, вибираючи найбільш міцний внутрішній шар деревного 
стовбура. Процес цей був трудомістким і тривалим. Найкращим деревом для 
живопису є липа, але іноді використовується ялина, вільха і кипарис. Дошки 
робляться завжди з витриманого сухого дерева і добре склеюються столярним 
клеєм. Щоб грунт на дошці тримався міцніше, лицьова її сторона обробляється 
цинубелем (зубчастим рубанком). Тильна сторона дошки шліфується, і в неї 
врізаються дубові шпонки. Це оберігає дошку від викривлення. Сліди 
інструменту при обробці дошки є надійною ознакою у визначенні часу створення 
ікони. Різні інструменти, використані при виготовленні дошки, залишають різні 
за характером сліди. Від сокири залишаються зарубки, від скобелі - лункоподібні 
борозни, від рубанка - плоскі борозни.

Зображення 1. Характер деформації дошок, випиляних з різних ділянок
стовбура

На лицевій стороні дошки робилася неглибока виїмка -  ковчег. Для 
маленьких ікон могла використовуватися одна дошка. Для ікон великого розміру 
поєднувалося кілька дощок. Характер кріплення, глибина ковчега і ширина полів
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нерідко дозволяють визначити час і місце виготовлення іконописної дошки. 
Наприклад, поля давніх ікон ХІ-ХІІ століть, як правило, широкі, а ковчег 
глибокий. Пізніші ікони мають вузькі поля, а з XIV століття ікони іноді писалися 
на дошках без полів.

Зображення 2. Лицева (ліва) та зворотня (права) сторони ікони: 1 -  поле, 2 
-  лузга, 3 -  ковчег, 4 -  паволока, 5 -  шпонка

Зображення 3. Лицева сторона іконописної дошки

В якості грунту застосовувався левкас, який готувався з крейди або 
алебастру і риб'ячого (осетрового) клею. Іконописну дошку кілька разів 
промазували рідким гарячим клеєм, потім наклеювали паволоку, притираючи її 
долонею. Після висихання паволоки наносили левкас, який накладався в кілька 
прийомів, шарами. Поверхня левкасу ретельно вирівнювалася та шліфувалася. 
Іноді на левкас наносили рельєф. У древніх іконах, починаючи з XII століття, 
нерідко робилася "чеканка" по позолоченому левкасу. Іноді така чеканка 
виконувалася на німбах. У більш пізні часи (з XVI століття) для створення 
поглибленого (або рельєфного) візерунка до початку письма здійснювалося 
різьблення по левкасу. Потім рельєф золотили.

На підготовлену поверхню грунту наноситься рисунок. Робота фарбами 
виконувалася в строго визначеній послідовності. Спочатку ділянки, обмежені 
контурами рисунка, покривалися тонкими шарами відповідних фарб в такому 
порядку: фон (якщо він не золотий), гори, будівлі, одяг, відкриті частини тіла,
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лики. Після цього робилося висвітлення опуклих деталей предметів (крім ликів і 
рук). Після нанесення на ікону живописного шару її покривали оліфою. Перед 
покриттям її розігрівали до 60° С. На живописний шар оліфа наливалася ложкою. 
Потім ікону укладали на горизонтальну площину. Через деякий час оліфу 
починали вирівнювати по поверхні ребром долоні. Цьому має сприяти 
підвищена температура приміщення (+ 30° С) і сухість повітря. Оліфа, 
засихаючи, повинна утворювати чисту і дзеркальну поверхню.

У старих виданнях і рукописах можна зустріти незвичну назву ікон - 
«рушники», або «свята і святі на полотнах». Так іменувалися невеликі ікони 
(зазвичай двосторонні) на полотні, іноді облямовані рамочками. У XX столітті їх 
стали називати «таблетками». З якого часу їх стали виготовляти, не відомо. 
Найбільш ранні з відомих нам таблеток відносяться до кінця XV століття. У 
церквах в дні свят їх поміщали замість звичайних ікон на дошках на аналоях 
(спеціальних високих підставках). Розміри таблеток невеликі - приблизно 25 х 20 
см.

Зображення 3. Поперечний розріз ікони: 1 -  дошка, 2 -  проклейка, 3 -  
паволока, 4 -  левкас, 5 -  живописний шар, 6 -  захисний шар

Також, для ікон виготовляли оклади, головним чином з металів - латуні, 
срібла, золота і навіть з білої жерсті. Оклад складається з вінця, рами, ризи, фону, 
цати. Срібні оклади іноді золотили, а латунні - сріблили і золотили. Існували 
також різьблені оклади з дерева, які покривали левкасом і позолотою. Були 
оклади, шиті по полотну срібними, золоченими нитками, бісером та іншими 
матеріалами. Оклад міг бути повним або складатися з однієї або декількох 
частин. З початку ХУШ століття поширеними стали цільні оклади.

Ікону не завжди відразу всю прикрашали окладом. Нерідко оклад 
нарощувався поступово: окремі частини виготовляли пізніше і додавали до вже 
закріплених або замінювали колишні на нові. Всі частини окладів кріпили до 
поверхні дошки цвяхами, пробиваючи живописний шар і левкас. Досить часто 
оклади прикрашали дорогоцінним та напівдорогоцінним камінням або 
кольоровими скельцями, які закріплювали за допомогою металевих оправ - каст. 
Починаючи з XVIII століття, в окладах використовували також другий вид
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кріплення каменів - лапки. Перли або намистини зі скла і дорогоцінного каміння 
кріпили за допомогою штифтів.
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