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Юда Іскаріот — особливий образ в іконописі. 
Один з дванадцяти апостолів, обраних са-

мим Ісусом, котрий зрадив і видав Його на смерть. 
У статті образ Юди Іскаріота розглядаємо на при-
кладі представлення його в іконі «Тайна вечеря» 
XVIII ст. із с. Соліна, що знаходиться в збірці Му-
зею народної архітектури в Сяноку, Польща.

Селище Соліна було розташоване в лемківських 
Бескидах поблизу містечка Лісько. Після Другої сві-
тової війни українське населення села було вивезе-
не, а в 1968 р. й саме селище опинилося на дні штуч-
ного Солінського озера, яке було утворене в резуль-
таті будівництва ГЕС. Зараз однойменне селище 
знову є на березі Солінського озера. В 60-х рр. 
ХХ ст. формувалися музейні колекції ікон з україн-
ських церков, що перебували на території Польщі, 
тоді ж до збірки Музею народної архітектури в Ся-
ноку потрапила ікона «Тайна вечеря» з Соліни.

Ікона створена в техніці яєчної темпери на де-
рев’яній основі. Дошка основи має форму видовже-
ного восьмигранника. Основа оздоблена різьбленим 
дерев’яним обрамленням, що свідчить про первісне 
місце ікони в іконостасі. З двох боків обрамлення 
наявні накладні пілястри з капітелями; капітелі по-
єднуються між собою різьбленим декоративним кар-
низом, утворюючи об’ємний фриз, декорований ре-
льєфним рослинним орнаментом. На полі обрамлен-
ня, вище від основи ікони, є напис кирилицею 
«Тай на вечеря Іс Хва».

Ікона зображує фронтально-горизонтальну ком-
позицію Тайної вечері, де за прямокутним столом 
сидять дванадцять апостолів з Ісусом в центрі. Та-
кий тип композиції цього сюжету був характерним 
для західноєвропейської мистецької традиції, звід-
ки поширився на українські землі в основному в 
XVI— XVIII ст. [2, с. 276—286]. Трапеза відбу-
вається в інтер’єрі: на задньому плані, симетрично, 
з двох країв композиції, зображені фрагменти архі-
тектурного стафажу з високими вхідними арками. 
Композиційна побудова ікони чітко структурована: 
в загальному сприйнятті переважають горизонталь-
ні лінії, що характерно для ренесансної традиції. 
Межа прямокутного столу, за яким сидять Ісус і 
апостоли, проходить горизонталлю від однієї арки 
до іншої, розділяючи композицію ікони на дві час-
тини. Межа поділу знаходиться трохи вище від се-
редини ікони. За столом сидять Ісус та апостоли — 
Ісус посередині, праворуч і ліворуч від Нього — по-
троє з кожного боку — шестеро апостолів. Два © А. ЛЕСІВ, 2012
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апостоли сидять з країв стола, кожен на тлі архітек-
турного елемента з аркою. Четверо апостолів, в тому 
числі Юда Іскаріот, зображені на передньому плані 
перед столом. Над головами Ісуса і апостолів про-
ходить хвиляста лінія краю декоративної драперії, 
що посилює загальне горизонтальне сприйняття ком-
позиції. Драперія опускається за спини персонажів, 
зливаючись в тоні з одягом апостолів і створюючи 
загальне тло аж до рівня білої площини стола.

Колористика ікони є досить обмеженою, іконопи-
сець послуговувався ліченими кольоровими відтінка-
ми: з холодної палітри — це темний синьо-зелений 
та зелений земляний кольори, з теплої палітри — де-
кілька земляних відтінків вохри, яскраво-червоний 
та темний коричневий тон, яким написане волосся 
апостолів та Христа. Акцентами виступають яскра-
ві кіноварно-червоні кольорові плями. В кольорово-
му вираженні ікони особливо проявляється профе-
сійність автора, володіння знаннями композиції, гар-
монії ритмів і форм кольорових плям. 

Колористично іконописець ділить композицію 
ікони на дві основні частини. У верхній частині іко-

ни домінують темні тони, завдяки переважаючій 
кількості холодних синьо-зелених і земляних відтін-
ків, якими вирішені здебільшого одяг апостолів і Ісу-
са та драперії за їхніми спинами. На такому тлі ак-
тивно виділяються світлі лики і руки Ісуса та апос-
толів. На противагу цьому, нижня частина 
іко ни  — навпаки, вирішена в світлих і теплих то-
нах. На білому тлі обруса, що вкриває стіл, чітко 
вирізняються темні обриси фігур апостолів, нато-
мість лики їхні дещо зливаються із світлим тлом і та-
ким чином в сприйнятті відступають на другий план. 
Два апостоли, які сидять по краях стола, виступа-
ють в композиційному сприйнятті ікони певними 
об’єднуючими ланками поміж двома протиставле-
ними контрастними частинами композиції. Водно-
час, цілісність сприйняття ікони забезпечується гар-
монійними ритмами яскраво-червоних кольорових 
плям. Червоний колір в іконі є дуже важливою ком-
позиційною складовою. Кольорові плями червоного 
кольору рівномірно розподілені по всій поверхні ма-
лярства: милує око гармонія ритмів великих і малих 
червоних площин — хітони й гіматії апостолів, або 
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невеликі кольорові акценти відвороту рукава чи по-
яса. При цьому, червоне обрамлення ікони ідеально 
збирає і замикає всю композицію. 

В іконі присутнє надзвичайно тонке відчуття 
культури кольору, таке притаманне українським іко-
нам епохи середньовіччя [5, с. 20—40]. Кольоро-
ва гама стримана, проте, маючи в розпорядженні 
таку незначну кольорову палітру, художник дося-
гає блискучих результатів з точки зору мистецької 
вартості твору. Композиційна побудова ікони, без 
сумніву, є бездоганною. 

Ісус, як головний персонаж сюжету «Тайна вече-
ря», зображений за столом по центру. Він єдиний, 
хто зображений з золоченим німбом над головою. 
Голова Ісуса легко нахилена вправо, де до Його пле-
ча притуляється молодий апостол Іван. Лівою рукою 
Ісус підтримує велику чашу, яка стоїть на столі, а 
правою рукою благословляє її. Одягнений Ісус в чер-
воний хітон та синій гіматій.

В іконі подається унікальне трактування постаті 
Юди Іскаріота. Апостол зображений по центру ниж-
ньої частини композиції, на тлі стола, одразу під зо-
браженням постаті Ісуса, який сидить за столом у 
верхній частині ікони. Юду в цій іконі можна сміли-
во назвати центральним персонажем: його постать 
дуже чітко прочитується на білому тлі стола, він зо-
бражений окремо від інших апостолів, напівсидячи, 
фронтально, зверненим до глядача. Фігура Юди по-
будована у формі хреста — вертикаль прямого тор-
су з ледь зверненою догори головою і горизонталь 
розпростертих рук, під таким же легким нахилом до 
торсу, як і голова. Завдяки гіматію, що плавно спа-
дає із розставлених рук Юди, його постать сприй-
мається як цілісна, замкнена овало-подібна форма. 
Фігура Юди чітко виписана на світлому тлі та іде-
ально прочитується на фоні білої підлоги зі схематич-
ним простим лінійним рисунком та чистого білого об-
руса на столі. Ліва рука Юди ледь опущена донизу, 
в ній він тримає яскраво-червоний кисет із срібняка-
ми. Права рука зігнена в передпліччі і спрямована 
вгору; вказівний палець відігнутий, а інші пальці зі-
гнуті. Такий жест рукою дещо нагадує зображення 
Платона у фресці Рафаеля Санті «Афінська школа» 
у ватиканській Станца делля Сеньятура (1511). Ство-
рюється враження, що Юда вказує рукою частково 
на себе, а частково на чашу в руках Ісуса. Таке зо-
браження Юди може мати оригінальне символічне 

трактування: чаша в руках Ісуса — це символ Євха-
ристійної крові Христа, але також це символ страж-
дання Ісуса і добровільної смерті на хресті заради спа-
сіння людства. Юда вказує одночасно і на себе, і на 
Ісуса, немов засвідчуючи свою причетність і відпові-
дальність за Його страждання. Це Юда спричинив-
ся до того, що Ісус буде розіп’ятий на хресті та по-
мре, Юда визнає свою провину і зраду.

В трактуванні образу Юди Іскаріота в цій іконі 
важливою є символіка кольорового вирішення одя-
гу. Апостол єдиний з усіх одягнений в світло-
охристий, майже білий хітон, підперезаний білим 
поясом, а на плечах його накинутий охристий гіма-
тій із яскраво-червоним відворотом. Натомість ре-
шта апостолів одягнені в ризи в основному темні-
ших тонів — синього, синьо-зеленого або черво-
ного кольору хітони та гіматії, ще четверо апостолів, 
окрім Юди, мають на собі охристого кольору гіма-
тії з червоними відворотами, але ні в кого в загаль-
ному сприйнятті не переважають світлі тони риз. 
Іконописець свідомо за допомогою кольору виді-
ляє постать Юди з-поміж решти постатей. Навіть 
ризи Ісуса не вирізняються з ряду апостолів, що 
сидять обабіч Нього — Ісус традиційно одягнений 
в червоний хітон та синій гіматій. Окрім виразнос-
ті художнього-пластичного трактування, унікаль-
ність кольорового вирішення одягу Юди також має 
важливе символічне значення. 

Символічна роль кольору в іконописі завжди ви-
ступала на чільному місці. У візантійському каноні 
іконопису символічне значення кольору мало значно 
більшу вагу, аніж його художньо-пластична роль. 
Візантійські іконописці, а пізніше і українські май-
стри, при трактуванні символіки кольорів на іконах 
до великої міри опиралися на працю Псевдо-Діонісія 
Ареопагіта, анонімного автора VI ст. За його вчен-
ням подавалося таке значення кольорів: золотий, 
жовтий — найдосконаліший колір сонця, означає 
Божу присутність та є атрибутом Небесного Цар-
ства або дій Святого Духа; білий — колір чистоти, 
світла, радості, Божої слави, якою оточений Хрис-
тос у Преображенні, Різдві, Воскресінні, Зішесті в 
ад та у Вознесінні; синій насичений — колір «небес-
ної тверді», високого неба (у погожий день), асоці-
ація до духовного, надприродного неба, де у славі 
проживає Господь; блакитний — колір неба біля го-
ризонту, символ земного світу; зелений та синьо-
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зелений — це кольори живої природи, фізичного 
земного буття; зелений також може символізувати 
духовне відродження через ласку Святого Духа; 
пурпуровий та фіолетовий — символ царів; його 
вживають, розписуючи стихар Христа та верхні ризи 
Богородиці, а також ризи царів, цариць та князів, 
які хрестили підлеглі їм народи; червоний, коричне-
вий — символ Господньої енергії, вогню, динаміз-
му, життєдайної сили, перемоги, мучеництва; чор-
ний — відсутність Божого світла, символ скорботи, 
хаосу, смерті, зла, пекла, посланців сатани, деяких 
сцен із Страшного суду [1, с. 37—48]. 

Ікона «Тайна вечеря» з Соліни не вписується в 
традиційну систему символіки кольору в іконописі, 
оскільки неприпустимо було зображувати Юду — 
зрадника та лицеміра — одягненим в білі та 
золотисто-охристі ризи, що символізують чистоту, 
божественну сутність та світло. Можливо, тут іко-
нописець дозволив собі поступитися канонічними 
приписами на користь естетично-композиційного 
сприйняття твору. Проте, не зважаючи на загальні 
тенденції наближення ікони XVII ст. до народного 
мистецтва і певний відхід від візантійських іконопис-
них традицій, в західноукраїнській іконі зберігаєть-
ся важливість символічного кольорового трактуван-
ня. Тому факт зображення в цій іконі Юди Іскаріо-

та одягненого в білі ризи є дуже важливим і його не 
можна трактувати однозначно лише з погляду ху-
дожньої естетики. 

В музейних збірках Сянока, Львова зберігся ряд 
ікон, схожих за окремими ознаками до ікони «Тай-
на вечеря» з Соліни, — такими як композиція і 
символічно-кольорове вирішення. В іконі «Тайна 
вечеря» XVII ст. (див. іл.) зі збірки музею народ-
ної архітектури в Сяноку, спостерігаємо дуже схо-
жу до досліджуваної нами ікони колористику — ті 
ж самі холодні синьо-зелені тони одягу апостолів, 
що контрастують з яскраво-червоними кіноварни-
ми кольоровими плямами, ритмічно розподіленими 
на площині ікони. Важливим є те, що в цій іконі 
Юда одягнений в такого ж кольору ризи як в іконі 
з Соліни. Композиційна побудова «Тайної вечері» 
також перегукується з однойменною іконою з Со-
ліни. Це свідчить про певну усталену характерну 
іконописну традицію, що набула поширення в меж-
ах одного іконописного осередка.

Унікальною особливістю образу Юди Іскаріота в 
іконі з Соліни є його зовнішність. Риси обличчя 
Юди майже ідентично повторюють обличчя Ісуса, 
вони схожі між собою як двійники. Вони однаково-
го віку, мають волосся однакової довжини, кольору 
і хвилястості, такі ж вуса та бороди — фактично, 
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обличчя двох головних персонажів є немовби від-
дзеркаленнями одне одного, відрізняються між со-
бою лише масштабністю — голова Юди дещо мен-
ша за голову Ісуса — і напрямом тричвертного по-
вороту обличчя — Ісус повертає голову в правий бік, 
а Юда — в лівий. На цьому факті слід особливо за-
гострити увагу, оскільки таке зображення Юди є не-
типовим і унікальним. Традиційно Юда зображу-
вався як в молодому, так і в зрілому віці, найчасті-
ше з рудим або рудо-каштановим відтінком волосся 
та бороди, яка роздвоюється на кінці [7]. Часто в 
образі Юди прочитувалися сіоністські риси, можна 
зустріти зображення Юди з темним відтінком шкі-
ри обличчя. Але досі не зауважено настільки схожо-
го образу з Ісусом. В такому контексті Юда постає 
немовби антиподом Христа, Його протилежною сут-
ністю. Іконописець виявляє дуже складне філософ-
ське питання: згідно Євангелія Ісус був Богочолові-
ком, тобто в Ньому поєднувалися дві сутності — 
божа та людська. Іконописець показує нам Ісуса не 
лише в образі Сина Божого, а й в образі звичайної 
людини, таким чином наближуючи Його особу до 
звичайного вірного. В цій іконі Ісус та Юда поєдна-
ні між собою нерозривним зв’язком. Дуалістичне 
співвідношення двох головних персонажів — Ісус і 
Юда — єдність і боротьба протилежностей — до-
бро і зло. Хоча це Юда зрадив Ісуса і видав Його 
на смерть, але Ісус знав і передбачав свою долю, Він 
прийшов на світ задля спасіння людей, померти на 
хресті за їхні гріхи. Юда лише виконав те, що і так 
мало статися [9]. Ісус тримає в руках чашу — сим-
вол духовної чистоти і Божої присутності в людині 
через Таїнство Євхаристії; Юда тримає кисет із сріб-
няками — символ всіх земних спокус, які заважа-
ють людині зрозуміти і прийняти Христа в своє сер-
це. Срібняки Юди — це наші буденні клопоти і пе-
реживання, вони збагачують наші тіла, створюють 
нам комфортні умови для земного життя, але є без-
корисними для наших душ.

В образі Юди Іскаріота на іконі не зауважується 
жодних негативних рис. Навпаки, іконописець зо-
бражує його якось по-особливому людяно, позитив-
но, він чітко засвідчує своє прихильне ставлення до 
цього апостола. В його обличчі, як і на лику Ісуса, 
прочитується спокій, радість, умиротворення, що, 
здавалося б, зовсім неможливо, бо зрадник не може 
відчувати спокій душі. Натомість тут, в образі Юди, 

замість докорів сумління, почуття заздрості і нена-
висті ми бачимо піднесення, мир, душевний спокій. 
Єдине свідчення, що зображений апостол є саме 
Юдою, це кисет в його руці. За жодною іншою озна-
кою не можна було б стверджувати, що перед нами 
зображено зрадника та захланного злодія. 

Силует фігури Юди створює враження, немовби 
він рухається в танці. Пластика його постаті зача-
ровує увагу і, оминаючи осуд, викликає лише захо-
плення. Власне, головне загальне враження, яке 
справляє ікона на глядача — це акцентування на бо-
гословському значенні «Тайної вечері» — утвер-
дженні Ісусом Таїнства Євхаристії, і повне ігнору-
вання моменту зради Юди Іскаріота. 

Варто зазначити, що таке нейтральне, а іноді й 
позитивне ставлення іконописця до постаті Юди в 
«Тайній вечері» є доволі характерним для західно-
українського малярства XVII—XVIII ст. В числен-
них збережених сюжетах «Тайної вечері» цього пе-
ріоду можна спостерігати вельми широкий діапазон 
трактування образу Юди Іскаріота, без помітного 
акцентування на негативному боці його особи. Од-
ним з найбільш негативних трактувань образу цьо-
го апостола можна вважати алюзії до запозиченого 
з реальності прототипу «жида-шинкаря» (руде во-
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лосся і борода, великий ніс, відповідна негативна мі-
міка на обличчі), який серед народу зазвичай сприй-
мався з негативного боку.

Поглянемо на ікону з Соліни в контексті загаль-
них тенденцій розвитку західноукраїнського сакраль-
ного мистецтва XVI—XVIII ст. На середину 
XVI ст. припадає активізація діяльності народних 
малярів-іконописців. Спрощуючи композицію ікони, 
вони вносили до неї часто наївні трактування обра-
зів, характерні для певної місцевості колорит, типа-
жі, одяг, пейзаж, архітектуру [4, с. 7—19]. З 
XVII ст. починається період стрімкого розвитку на-
ціонального українського малярства. Набуває поши-
рення незвичне трактування біблійних персонажів, в 
іконопис проникають світські мотиви. Постаті свя-
тих, які раніше зображувалися виключно в ідеалізо-
ваному світлі, тепер все частіше набувають рис ре-
альних людей з земними, людськими характеристи-
ками. Паралельно з іконописом зароджується 
світське малярство — портретний жанр, окремі зраз-
ки натюрморта, пейзажу, батальних сцен. Українська 
ікона XVІI—XVIII ст., не втрачаючи зв’язку з міц-
ними іконописними традиціями попередніх віків, вхо-
дить в нову епоху свого закономірного розвитку, 
включається в загальноєвропейський мистецький 

процес, при цьому зберігаючи свої власні національ-
ні особливості [5, с. 20—40]. Ікона вбирає в себе 
риси інших мистецьких жанрів — елементи пейза-
жів, натюрмортів, архітектури тощо. Розвиток кон-
тактів між українськими та західноєвропейськими 
митцями, взаємний культурний обмін, який посилю-
ється з XVI ст., сприяли швидкому розвиткові та 
трансформації національної української мистецької 
традиції. Відбувається своєрідне взаємне проникнен-
ня професійного та народно-аматорського малярства. 
Завдяки тому, що в сакральних творах мистецтва від-
биваються суспільні ідеали епохи, морально-етичні 
принципи сучасності, життєві реалії народу, іконо-
пис розвивався не відокремлено від життя суспіль-
ства, а в гармонії з ним. 

Однією з головних рушійних сил, що спровоку-
вали кардинальні зміни в іконописній традиції захід-
ноукраїнських земель в XVII ст., стала Брестська 
унія 1596 р., в результаті якої утворилася нова греко-
католицька церква. Її формування тривало впродовж 
всього XVII ст. [10]. Зміни релігійного світогляду 
не могли не зачепити і сакрального мистецтва. На 
стику двох культур формується нова іконописна тра-
диція. На терени українських земель проникають 
ренесансні західноєвропейські віяння, що в особли-
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вий спосіб трансформують зокрема і національну іко-
нописну традицію. Візантійська культура, що крізь 
віки формувала православний світогляд, в умовах но-
вого віросповідання зливається з західноєвропей-
ською релігійною традицією.

Наближення східної церкви до католицизму і, від-
повідно, релігійного мистецтва, що творилося в ньо-
му, спровокувало радикальні зміни в способі сприй-
няття та інтерпретації ікони, а відповідно і її створен-
ня. Ікони, створені в XVII ст., виявляють абсолютно 
нові риси, підґрунтя появи яких лежить в звільненні 
від візантійських канонів та підпорядкуванні локаль-
ній церкві. Новостворена греко-католицька церква 
потребувала нових ікон для нових церков. Ікони мали 
поєднувати в собі релігійно-світоглядні традиції Схо-
ду та Заходу. Це означало необхідність погодження 
між собою східного символічного розуміння ікони і 
західного бачення образу в релігійному культі.

На теренах Галичини на стику двох культур фор-
мується нове мистецтво, що поєднує в собі куль-
турну спадщину Візантії і західне релігійне мисте-
цтво. Під впливом західних традицій ікона зазнає 
ідейних, іконографічних та формальних змін. Ре-
несансні західноєвропейські віяння трансформують 
ідейний образ ікони, ламають її традиційне візан-
тійське символічне сприйняття. Реалізм заміщує 
абстрактну ідеалістичну сутність ікони, позбавляє 
її засадничого значення безперестанної Божої при-
сутності і таким чином наближує її до рівня тради-
ційного для західного мистецтва релігійного обра-
зу. Ікона поступається символічними значенням на 
користь дидактичних функцій, а під формальним 
кутом зору відходить від візантійських канонів і на-
буває рис наступних історичних стилів — ренесан-
су, бароко, класицизму. Однак це не означало аб-
солютного відходу від усталеної мистецької тради-
ції. Набуваючи нових рис, ікона все ж зберігає 
неповторний національний образ. 

Зміст і форма іконописної традиції XVII ст. за-
свідчує своєрідне намагання поєднати два різні фі-
лософські сприйняття реальності — ідеалізм і реа-
лізм. Ікона повинна була в зрозумілий спосіб доно-
сити до вірних євангельські ідеї, не складними до 
розуміння і сприйняття догматами церковних теоло-
гів, а простою виражальною мовою [10].

Ще однією особливістю розвитку церковного мис-
тецтва того часу було поступове відокремлення 

майстрів-іконописців від монастирських середовищ 
і створення ними власних малярських осередків. Це 
спровокувало ще більше віддалення від візантійської 
традиції та наближення до народної примітивної сти-
лістики. Народні малярі-іконописці, спрощуючи ком-
позицію ікони, часто вносили до неї наївні трактуван-
ня образів, характерні для певної місцевості колорит, 
типажі, одяг, пейзаж, архітектуру [4, с. 7—19]. 

На терені Перемишльської дієцезії, на землях, 
що зараз перебувають в складі Польщі, ікони для 
церков створювалися в локальних малярських осе-
редках, які активно формувалися тут з XVII ст. і 
функціонували поряд з такими провідними маляр-
ськими центрами, як львівський, жовківський та ін. 
[6]. Прикладом активно діючого малярського осе-
редку є коло іконописців в Риботичах коло Пере-
мишля — дуже потужний в XVII—XVIIІ ст. ма-
лярський і різьбярський осередок, який забезпечу-
вав іконами та іконостасами більшість церков на 
Підкарпатті [3, s. 295—313]. Під формальним ку-
том зору ікони цієї майстерні представляють маляр-
ство, наближене до народного, їх характерною осо-
бливістю є графічна, лінійно-площинна манера пись-
ма та скромна, обмежена кількома барвами, 
кольорова палітра. Проте, незважаючи на реаліс-
тичні впливи, це все таки оригінально випрацюва-
ний унікальний художній стиль, який зберігає сим-
волічний характер ікони, а отже і спорідненість з ві-
зантійською традицією [8, s. 27—43].

Стилістика малярства досліджуваної «Тайної ве-
чері» з Соліни є наближеною до ікон риботицького 
осередку, що дає змогу вважати, що ікона була ство-
рена або безпосередньо риботицькими майстрами на 
замовлення церковної громади в Соліні, або під зна-
чним впливом риботицьких малярів-іконописців. Іко-
на має характерне для риботицької стилістики 
лінійно-площинне трактування образів, обмеженість 
кольорової палітри, загальне графічне сприйняття. 

«Тайна вечеря» зі с.  Соліна є прекрасним зраз-
ком західноукраїнського церковного малярства 
XVII—XVIIІ ст. Її вивчення сприяє кращому ро-
зумінню цікавої та унікальної мистецької традиції, 
що виникла на стику двох культур і розвинулася в 
оригінальний самобутній художній стиль, який став 
надзвичайно важливим явищем в українській куль-
турі та утверджує її високий рівень і гідне місце се-
ред європейських культурних традицій.
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JUDAS ISCARIOT IN THE LAST SUPPER ICON 
OF XVIII c. FROM THE VILLAGE OF SOLINA 
In the article has been studied the image of Judas Iscariot in the 
Last Supper icon of XVIII c. from the village of Solina, now an 
artifact in collection of the Museum of Folk Architecture at 
Sanok, Poland. Detailed analytical research-work in composi-
tion of icon has been performed according to principal points of 
art scholarship. Especial attention has been paid to a broad-
ened examination of Judas Iscariot’s unique image, its symbol-
ism of colours as well as Judas’ gestures and appearance. Treat-
ment of Judas’ image as a traitor in the sacral art of Western 
Ukraine has been forwarded.
Keywords: Judas Iscariot, the Last Supper, icon painting, ico-
nography, symbolism, treason.
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ИУДА ИСКАРИОТ В ИКОНЕ  
«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ» XVIII в. ИЗ с. СОЛИНА
В статье исследуется образ Иуды Искариота в иконе 
«Тайная вечеря» XVIII ст. из с. Солины, ныне экспоната 
Музея народной архитектури в Саноке, Польша. Прово-
дится детальний искусствоведческий анализ композиции 
иконы. Особое внимание придается расширеному анализу 
уникального образа Иуды Искариота — рассматривается 
символика цвета в образе Иуды, его жесты, внешность. 
Поднимается вопрос трактовки в сакральном искусстве 
Западной Украины образа Иуди как предателя.
Ключевые слова: Иуда Искариот, Тайная вечеря, иконо-
пись, иконография, символизм, предательство. 


