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Завідувач кафедри сакрального мистецтва ЛНАМ, 
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Літургійність Богородичних ікон 

“Оце ж Сам Господь дасть вам знак:  

Ось Дівиця зачала і породить сина  

і дасть йому ім`я Емануїл…” 

Ісая 7:14 

 

Початок іконографії береться від Втілення Другої Особи Святої Трійці, коли Слово стало 

Тілом, і те, що “незриме”, стало видимим: “І Слово стало Тілом, і оселилося між нами, і ми славу 

Його бачили…” (Ів.1:14).  

Бог творить світ через Слово, Він Сам є Слово, що прийшло в світ. Також Бог творить світ, 

даючи всьому Образ. Сам Він, не маючи образу, є Прообразом усього на світі. Все, що існує в світі, 

існує завдяки тому, що несе в собі Образ Божий. 

Ісус Христос, Єдинородний Син Божий, втілене Слово, є єдиним і істинним Образом 

Невидимого Бога.  В певному розумінні Він є першою і єдиною іконою. Апостол Павло так і пише: 

“Він є образ Бога Невидимого, народжений раніше будь-якої істоти” (1Кор.1:15), і: “Будучи образом 

Божим, Він прийняв образ раба” (Фил.2:6-7).  

Учення Церкви про образ і його догматичну суть розкривається в кондаку Торжества 

Православ`я, у “словесній іконі” свята. Особливу роль в цьому відводиться Пресвятій Богородиці як 

посередниці між людством і Богом, обгрунтовуючи створення образу Боговтіленням, у той же час 

пояснюють смисл і причину втілення Господа як відновлення в людині образу Божого, втраченого і 

оскверненого гріхопадінням. Тому зображення кожної ікони, в тому числі Богородичної, як образу 

переміненої людської плоті, крім свого  “історичного” змісту, пов`язаного з місцем її появи, 

чудотворінь або зберігання в якомусь храмі чи монастирі, має певний догматичний літургічний 

смисл, який часом передається за допомогою появи додаткових деталей, або жестів, які і служать 

поясненню нових іконографічних типів, дозволяють глибше зрозуміти зміст образу в контексті 

літургії та Святого Письма. 

 Серед зображень Богоматері існує кілька основних іконографічних типів: Одигітрія, Елеуса, 

Знамення, Оранта, Покрова та інші. Взагалі існує сотні типів зображень Богоматері, назви яких 

часом пов`язані з назвою місцевості, де їх або особливо вшановували, або вони з`явилися вперше: 



Вишгородська, Ченстоховська, Самбірська, Зарваницька, Гошівська, Іржавська, Почаївська, 

Жировицька, Красівська, Волинська, Єлецька та інші. Взагалі існує багато особливо шанованих ікон. 

Іконографічно вони, однак, походять від основних типів. Зображення Богоматері з дитятком 

найчастіше поясні, але можуть бути й оплічні. Іноді Богоматір зображена сидячою на троні. 

Досить розповсюджений тип Одигітрії (Провідниці). Це поясне зображення Богоматері з 

маленьким Христом, що сидить на її лівій руці (рідше на правій). Голови їх майже фронтально 

обернуті до глядача. Права рука Христа в благословляючому жесті; в лівій руці у нього згорнутий 

сувій. Вільну руку Богоматір тримає перед грудьми, мовби вказуючи на дитятко. До типу Одигітрії 

належать її зображення, як Єрусалимська, Зарваницька, Гошівська, Красівська та інші. Другий тип – 

Елеуса (Замилування). Сюди можна віднести відому ікону ХІІ ст. Вишгородську. Це також поясне 

зображення, що символізує материнську любов Марії та нерозривне духовне єднання її з Ісусом. 

Голова Богоматері нахилена до дитятка. Воно тулиться до її щоки. Христа найчастіше зображували 

біля лівого плеча Марії, але часом і біля правого. 

В типі Оранти (Молитвениці) Богоматір зображується без дитятка з піднесеними руками. 

Долоні її розкриті, кисті рук піднесені до плечей. Таке положення рук означає “стояти перед Богом” 

(у Св. Софії в Києві). Коли на грудях Оранти зображують у колі слави дитятка Христа, то її 

називають Велика Панагія (Всесвята). Аналогічне зображення, але поясне – Богоматір Знамення 

(Втілення). Круг із зображенням Христа (дитятка) символізує земне втілення боголюдини Христа. 

Численність іконографічних типів Богоматері пов`язана з різноманітністю аспектів її 

вшановування. В деісусному чині Богоматір завжди зображували як Матір Заступницю, що молиться 

за нас, грішних. На Україні поширений тип Пресвятої Богородиці Покрови, що мав дуже багато 

варіантів і інтерпретацій, включаючи суто східний традиційний варіант – це розміщення Покрови в 

центрі ікони, яка тримає в руках покров, або покров тримають над нею ангели, що розміщені по 

боках. (Ікона ХVІ століття із с.Річиці.) В архітектурному оточенні над Богородицею зображено 

Христа-Пантократора, на лівій і правій верхній частинах зображено пророків, нижче них в 

архітектурному оточенні – апостоли зі святими, в нижній частині безпосередньо під Богородицею 

Покровою за амвоном зображали Романа Сладкопівця, по правій стороні якого зображувались 

Андрій Юродивий, що показує на Богородицю, і біля нього його учня Епіфанія. По лівій стороні 

зображались імператори, князі, патріархи, а також святий люд, в тому числі і ктитори Церкви. У 

варіанті “Мати Милосердя” – західний варіант, тип Покрови популярний на Східній Україні – так 

звана “Козацька Покрова”, Пресвята Богородиця, як правило, покриває своїм омофором Божий люд, 

що звертається за заступництвом. Таких ікон було безліч, враховуючи велику кількість Покровських 

церков на Україні. Значна частина цих ікон пропала без сліду. Більшість із них з ідеологічних 

міркувань, так як там серед ктиторського люду були зображені видатні історичні діячі українського 

народу, такі як Іван Мазепа, Петро Калнишевський, Павло Полуботок та інші.  

Шати Богоматері становлять мафорій, туніка і чепець. Мафорій – це велике покривало з габою, 

яке окутує голову, плечі й спускається мало не до землі. Мафорій Богоматері темно-вишневого 



кольору, умовно-пурпуровий (пурпур – символ величі та царського роду, а також осінення 

Божественністю Духа). На голові з-під мафорію виступає чепець. Він звичайно синього або зеленого 

кольору різних відтінків. Туніка – це довгий одяг із вузькими рукавами та прикрасами на манжетах – 

“нарукав`ях”. Колір туніки Богоматері – темно-синій (символ невинності, дитинства та небесної 

чистоти, крім цього, символізує земне походження Богородиці). 

   Зображення Богоматері можна розглядати тільки в контексті богослужіння, при 

співвіднесенні іконних образів з текстами Святого Письма, канонів, молитов і піснеспівів, при 

допомозі яких розкривається їх глибокий духовний і символічний зміст. Символіка їх зводиться до 

трьох головних значень: втілення Бога, Його хресної жертви і воскресіння. Тому образ Богородиці, 

лоно якої виростило Тіло і Кров Христа, віддане нам на причастя, не віддільний від літургійних 

складових вівтаря. Зображення Богородиці стають домінуючими у вирішенні складових поліхромії 

храму святилища. Це “Оранта”, Богородиця “Покрова”, “Знамення”, “Богородиця з дитям на троні”. 

Ці зображення наочно виражали ідею Престолу втіленої Премудрості. Як “вмістилище 

невмістимого” “Богоматір на престолі” символізувала і престіл-трапезу, і храм, освячуваний 

священником – дитятком Ісусиком, що сидить на її колінах.  

Уподібнення Богородиці храмові, що пронизує всі візантійські піснеспіви, зумовило 

співвіднесення її образу з переносним святилищем давніх ізраїльтян – скинією – місцем особливої 

присутності Бога. Богородичну символіку одержали і всі наявні та священні предмети: ковчег 

заповіту, трапеза, розквітлий жезл Аарона, скрижалі. Кожен із них докладно витлумачений у 

візантійському богослов`ї як символічний прообраз літургійних атрибутів християнського храму.  

З вівтарним простором храму найбільше асоціювався образ “Богоматері Знамення”: круглий 

медальйон із зображенням Спаса Емануїла, вміщений у лоно Богородиці, нагадував про виймання з 

круглої просфори Євхаристичної частки – “Агнця”. Тому зображення “Богоматері Знамення” 

найчастіше вміщувалося в конху жертовника, де проходила проскомидія – перша частина літургійної 

служби, на якій готувалася речовина для Євхаристія. Образ “Богоматері Знамення” прикрашує всі 

предмети літургійного посуду – чаші, дискоси, воздухи, покрівці, священичий одяг і т.д. 

Грандіозною іконою творення, що розкриває історію людського спасіння, є іконостас, який у 

поєднанні із священнодійством наочно демонструє духовну суть творення тіла Христового. Кожен із 

його рядів ставить перед очима історію Божественного домобудівництва. Через високий іконостас 

поєднювалася Церква Небесна – вівтар, світ невидимий – зі світом видимим – Церквою земною. 

Більше того, він показав кінцевий результат зближення людей з Богом – їх преображену людську 

природу. Оскільки лише Пресвята Богородиця досягла цілковитого обожнення, її образ поряд із 

Спасителем займав важливе місце в ідеологічному навантаженні іконостасу. В його центральній 

частині, навпроти престолу, містяться царські врата, на яких поміщали зображені сцени 

“Благовіщення”, за малим вийнятком у XVII ст. в Галичині зустрічалися сцени “Єссеєвого древо” – 

родовід Богородиці. Марія, за тлумаченням отців Церкви, уподібнювалася образові звернених на схід 

“дверей зачинених”, якими входить Господь Бог (Ієзек.44:1-3). Згідно з цим у піснеспівах 



Богородиця оспівується як “Двері спасіння”, “Райських дверей відмикання”. Ліворуч і праворуч від 

царських воріт ставилися великі храмові ікони Богородиці і Спаса, чим наочно виражалася думка 

про відкриття ними воріт Царства Небесного.  

Другий ряд іконостасу, празниковий, відображає новозавітній період, у якому подається історія 

приходу Христа Спасителя через Воплочення Слова. Умовно празники поділені на богородичні і 

христологічні. Сюжети празникового ряду відповідають Святому Письму і творять річне літургійне 

коло, яке починається з Різдва Пресвятої Богородиці (27 вересня) і закінчується празником Успіння 

Пресвятої Богородиці (28 серпня). 

Якщо у другому празниковому ряді іконостасу зафіксована сама історія життя Богородиці як 

історія земної Діви Марії, що відбувалося в певний момент часу в місті Назареті, то у пророчому ряді 

подається ідея предвічного Божественного задуму про появу її серед людства і “призначення” для 

втілення Господа, яка проходила, згідно з християнським тлумаченням, через усі священні книги 

Старого Заповіту. Оскільки життя обраного народу розглядалось як приготування рятівної місії 

Христа, а очікування Месії було осередком віри давніх іудеїв, то й думка про майбутнє була 

нерозривно пов`язана з приходом на землю Спасителя. Тому багато пророцтв Старого Заповіту ніби 

в зримих образах провіщали головні події життя Богородиці, її походження з царського роду 

Давидового, Приснодівство, людська і моральна досконалість, вшановування її як найславнішої і 

найвеличнішої представниці людського роду. Як правило, пророки зображувались із розвернутими 

сувоями із текстами, які стосувались пророцтв про Богородицю і Боговтілення.  В центрі цього ряду 

найчастіше розміщувалась Богородиця “Знамення”. Ікона символізувала зв`язок Старого і Нового 

Заповітів і являла образне перекладення слів пророка Ісаї. Горішній ряд являв собою епоху 

Старозаповітню, в яку було предвозвіщено і передуготовано появу Марії і Христа. В літургійному 

відношенні вони відповідають богослужінню Церкви в останні два тижні до Різдва Христового – так 

званий передріздвяний цикл.   

Найважливішу частину іконостасу складав деісусний чин. Деісусом називали ряд ікон, у центрі 

якого зображувався Спас Вседержитель, який гряде судити живих і мертвих, а по боках пристоячі 

Йому в молільних позах Богоматір і Іоан Предтеча, архангели Михаїл і Гавриїл, Апостоли Петро і 

Павло і інші святі, могло бути до 20 фігур, які розташовані в суворій ієрархічній послідовності. 

Деісус (грец. – моління, предстояння) – смисловий центр, ядро всього іконостасу, виражаючи ідею 

молитовного предстояння у Вселенській Церкві за весь світ, усе людство. Починаючи з XVII століття 

Дейсісний ряд отримав назву Апостольський. З Дейсісною іконою в центрі, нижче під якою у 

празниковому ряді містилась ікона “Тайна Вечеря”, нагадаючи, що між вівтаром і кораблем храму 

звершується євхаристичне причащення. Таїнством Тіла і Крові з`єднуються віруючі з Тілом 

Христовим, єдиною Церквою – з тим, що наочно показує і виражає іконостас – як висока стіна, 

грань, що відділяє простір храму від вівтаря і, відповідно, віруючих від раю. І тут образ моління і 

предстояння Богородиці за рід людський, її клопотання перед Вседержителем, Царем і справедливим 

Суддею, стає логічним завершенням усієї символіки іконостасу і, насамперед, останнього суду і 



залучення до Царства Небесного. Центральною постаттю Деісусного чину до XVII ст. найчастіше 

виступає назва ікони “Спас у силах”, символіка і іконографія якого відображала есхатологічні 

настрої того часу, чекання кінця світу і Другого пришестя Ісуса Христа. Таким чином, Деісусний 

чин, і, насамперед, три його центральні ікони - “Спаса”, “Богоматері”, “Іоана Предтечі” – втілюючи 

“Вищий Божественний Суд” і виражаючи символіку всього іконостасу, його найважливіший 

літургійний смисл, служили постійним нагадуванням про необхідність молитви, покаяння, власного 

людського суд. 

Богородиця як образ храму бере свій початок за часів Августина Блаженного. В лоні 

Богородиці вмістився Бог, щоб стати одним з нас. Вивід ікони “Софія Премудрість Божа” у вигляді 

Храму-Церкви називається київським. Літературним джерелом ікони послужили рядки з книги 

Притч Соломонових. 

В центрі ікони на тлі семистовпного кеворію зображена стоячою на хмарі Богоматір з дитятком 

Христом, яка втілює собою Церкву. На східцях амвону представлені фігури семи старозавітніх 

пророків із символами і сувоями пророцтв про Богоматір і Сина Божого – Христа. Цар Давид 

зображений з ковчегом, пророки: Аарон – з розквітлим посохом, Мойсей – зі скрижалями і сувоєм, 

Ісая – із сувоєм, Єремія – з посохом і торбою, Єзекиїл – з ворітьми, Даниїл – з горою.  

На кожному зі стовпів сіні зображені символи семи дарів Святого Духа і наведені тексти з 

Біблії: Євангеліє – “дар премудрості” – “бачив книгу запечатану сімома печатями” (Одкр.5:1); 

семисвічник – “дар розуму” – “бачив свічник золотий і сім світильників поверх нього” (Одкр.1:12); 

камінь із сімома очима – “дар світла” – “на камені єдиному сім очей суть” (Зах.3:9); сім труб – “дар 

міцності” – “сім труб рогових на падіння Єрихону” (Нав.6:19); сім зір у правій руці – “дар бачення” – 

“в руці правій сім звізд” (Одкр.1:16); сім чаш – “дар благочестя” – сім фіалів золотих повні фіміаму, 

вони ж молитви святих” (Одкр.5:8); летючі стріли – “дар страху Божого” – напис майже не зберігся. 

В написах на символах амвону перелічені сім головних християнських чеснот: Віра, Надія, Любов, 

Чистота, Смирення, Благодать, Слава. 

В горішній частині ікони зображені небесні учасники домобудівництва Божого зі своїми 

символами: Бог Сафаоф, голуб – Святий Дух і сім Архангелів: Рафаїл з посудиною, наповненою 

миром; Уріїл з полум`ям у руці; Михаїл з вогненним мечем; Гавриїл з лілією; Ієгудиїл із золотим 

вінцем слави; Селафіїл зі складеними в молитовному жесті руками; Варахіїл зі жмутком квітів на 

білій хустині. 

Вгорі на арці киворію йде грецький напис: “Премудрість побудувала собі дім, витесала сім 

стовпів його” (Прит.9:1), лівіше вказано дату написання на нижній сходині, напис із бачення пророка 

Єзекиїла “Сім сходин сходження”. 

Найпоширенішим із Богородичних свят в Україні є празник Успіння Богородиці. З часів 

заснування християнства в Україні і по сьогоднішній день цій даті надають великого значення. 

Найважливіші монастирі носять це марійське ім`я, як Київо-Печерська Свято-Успенська лавра, 

Свято-Успенський Почаївський монастир, Унівська Свято-Успенська лавра та багато інших. Другим 



воскресінням називають свято Успення Богородиці. Традиційно на іконі Успення Богородиці 

Богородицю зображають лежачою на смертному ложі у хвилину її відходу із земного життя у 

надземне. Її тіло спокійно спочиває, очі закриті, руки складені на грудях. В центрі ікони зображають 

воскреслого Христа, який тримає у руках душу своєї Пречистої Матері, згідно східної традиції душу 

зображають у вигляді запеленаної новонародженої дитини. Христа оточує шатроподібна аура, 

наповнена сонмом херувимів, зверху на канонічному завершенні аури зображають серафима. По 

боках зображають апостолів, близьких приятелів і знайомих, на обличчях яких лежить печать 

смутку. Всі вони є свідками відходу Тої, при допомозі якої Христос – вічна Премудрість – прийняв 

людську подобу, щоб усі ми могли вступити у вічне життя Царства Божого.      

Над ложем по боках розміщують трьох перших отців Церкви: святого Якова – першого 

єпископа Єрусалиму – брата Господнього, святого Тимотея і святого Діонісія Ареопагіта – учнів 

Апостолів. Отці зображаються в молитовних позах. Вони одягнені в архиєрейські ризи та зі Святим 

Письмом у руках.  

Часто до цієї основної сцени долучаються інші сцени, взяті з апокрифічних джерел. Найчастіше 

у верхній частині ікони зображають небо, що розкрилося, в яке ангели урочисто вносять на троні 

Богородицю. Нижче зображають Апостолів, яких ангели чудесним чином доставляють з усіх кінців 

до Єрусалим на похорон. В самому низу ікони перед ложем Богородиці зображають Антонія 

безвірка, який намагався доторкнутись до тіла Богородиці і ангел мечем відрубує йому руки. Цю 

тему включають, щоб таким чином показати тотожність Богородиці та старозавітнього ковчегу.  

Мета свята Успіння Богородиці – це торжество Втілення Слова і Премудрості Божої в особу 

Ісуса Христа, яка стала очевидним при завершенні земного життя Богородиці “Найсвятішої із 

святих”, “Богом возлюбленої від усіх віків”. Підкоривши свою волю Волі Божій, освячена Святим 

Духом при благовіщенні стала новозавітнім кивотом Святого Духа. Весь час будучи одною з нас, 

вона дала людську природу Христові. З усього людства Премудрість Божа вибрала свою матір і тому 

вона найпершою була прославлена через свою досконалість зразу по успінні, удостоївшись 

воскресіння і небовзяття.  


