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АНОТАЦІЯ 

Косів Р. Церковне мистецтво риботицького осередку 1670—1760-х років: 

майстри, іконографія, художні особливості. — Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за 

спеціальністю 17.00.05 «Образотворче мистецтво». — Львівська національна 

академія мистецтв, Львів, 2019. 

Дисертація присвячена діяльності майстрів осередку церковного 

мистецтва в містечку Риботичі (Надсяння, тепер у складі Підкарпатського 

воєводства Польщі), які були активними у 1670—1760-х рр. Твори, які 

виявляють почерк риботицьких майстрів, походять із церков західної частини 

Бойківщини, Лемківщини, Надсяння, частково — Опілля, що належали 

Перемиській та Мукачівській єпархіям української (руської) церкви. Хоч 

розкинуті територіально (Україна, Словаччина, Польща, Угорщина), твори 

риботицьких майстрів розглянуті комплексно в контексті діяльності осередку, 

який був добре знаним далеко за межами Риботичів. До цього осередку 

зараховано велику кількість творів (обстежено понад 2000), які визначаються 

спільною стилістикою малярства та декоративної різьби. У контексті 

українського церковного мистецтва того часу це найбільша однорідна група 

пам’яток, що позначена характерною стилістикою виконання.  

З’ясовано, що історичний контекст мав вагоме значення у розвитку 

осередку церковного мистецтва в Риботичах у 1670—1760-х рр. У сусідній 

Посаді Риботицькій був монастир св. Онуфрія з мурованою церквою XV ст. і  

фресками того самого часу. У княжий період і пізніше недалеко від Риботич 

локалізувалося ще кілька невеликих монастирів. Центром церковного 

мистецтва був Перемишль, з яким пов’язані високомистецькі ікони кінця XIV 

— XV ст. Проте з реорганізацією в Перемишлі малярського цеху (1625 р.), до 

якого приймали лише римо-католиків, мистецьке життя тут поволі стихає. 
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Натомість розвиваються ікономалярські осередки та працюють окремі малярі 

в невеликих містечках: Мушині, Судовій Вишні, Хирові, Ліську, Риботичах. 

Риботицький осередок був найбільшим, а його майстри швидко отримали 

провідну роль у оздобленні церков. Як з’ясовано на прикладі рукописів, 

написаних у Риботичах або вихідцями з Риботичів у другій половині XVI ст., 

та на підставі архівної згадки 1617 р., діяльність майстрів церковного 

мистецтва у Риботичах простежується давніше 1670-х років — часу, з якого 

збереглися підписні твори. 

Простежено, що риботицькі майстри були настільки відомими в реґіоні, 

що лише їхні ікони ідентифіковано в документах візитацій церков 

Перемиської єпархії XVIII cт. Ці описи переважно складали місцеві отці-

декани, часто застосовуючи вислів «риботицька робота» або «риботицьке 

мальовання»; інколи давали означення «проста» або «пристойна» чи 

«незгірша робота риботицька», чим характеризували рівень малярства. При 

визначенні «риботицька робота» малося на увазі комплексне виконання ікони 

разом з декоративною різьбою та столярними роботами. Відзначення в цих 

описах лише ікон риботицьких майстрів свідчить про значне поширення 

діяльності осередку, а також про те, що його твори містили впізнавані 

прийоми малярства та декоративної різьби. З’ясовано, що малярського цеху в 

Риботичах у 1690—1720-х рр. не було. Прізвища (чи прізвиська) майстрів з 

Риботичів свідчать, що вони працювали за принципом родинних майстерень. 

Встановлено, що риботицькі майстри могли комплексно облаштувати 

церкву, що відповідало запитам обрядових потреб. Основним заняттям цих 

майстрів було виконання іконостасів, що стали показовими зразками 

комплексної праці над ансамблем: автори цього осередку не лише малювали, а 

й виконували різьбярські та столярні роботи. Про те, що вони могли 

виконувати такі роботи, свідчать авторські інскрипції майстрів і архівні 

джерела. Окрім ікон до іконостаса, риботицькі майстри виготовляли  

дарохранильниці, ікони для жертовника, хоругви, процесійні хрести, двобічні 

ікони та інші твори ужиткового церковного мистецтва. Вони створювали 
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повне мистецьке облаштування храму в спільних художніх і іконографічних 

прийомах. Утім, не виявлено жодної плащаниці риботицького малярства. 

Плащаниць 1670—1760-х рр. із церков, для яких працювали риботицькі 

майстри, відомо небагато, можливо, у той час такі твори як відносно пізній 

вид богослужбових тканин лише почали з’являтися у храмах. 

Діяльність осередку в Риботичах припадає на час переходу Перемиської 

єпархії на унію з Римською церквою (1691 р.) і посиленням упливу римо-

католицького мистецтва, що на місцевому ґрунті спостерігається після 

постанов Замойського синоду 1720 р. Риботицькі майстри були відносно 

консервативними щодо нововведень у тематиці зображень і дотримувалися 

традиційної іконографії, виконуючи типові п’ятиярусні іконостаси з 

усталеною програмою, однак у їхніх творах відчутні нові іконографічні 

тенденції. Це сюжет Пієти, який ці майстри активно розвивали та який часто 

зображали на основній іконі високої дарохранильниці або на іконі для 

жертовника. Намісні ікони іконостаса, центральну ікону чину Моління, ікону в 

дарохранильниці та ікону для жертовника риботицькі майстри оправляли в 

рами складної конструкції, з розірваними фронтонами, з плоско- та ажурно 

різьбленими декоративними мотивами й часто круглою пластикою у вигляді 

голівок ангелів з розмальованими рисами ликів. Форма та декоративні мотиви 

цих рам також були перейняті з латинського мистецтва.   

Твори свідчать, що риботицькі майстри користувалися спільними 

прорисами, відтак іконографія є джерелом до атрибуції пам’яток малярів 

цього осередку. Риботицьким майстрам належать унікальні в українському 

іконописі твори на тему Різдва Христового з історією дитинства, що 

акумулюють євангельські й апокрифічні історії. Окремі сюжети цих ікон 

мають тематичні аналоги в стінописах монастирських церков у Посаді 

Риботицькій та Лаврові. 

Риботицькі майстри часто зверталися до образу Богородиці Елеуси, що в 

їхній творчості посідає таке саме місце, як і шанована від середньовіччя 

Одигітрія. Вони зображали Елеусу з елементами іконографії місцевих 
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чудотворних ікон — Лоп’янської, Самбірської, Верхратської та Хлопчицької. 

Характерною деталлю ікон Богородиці Елеуси чи Одигітрії у виконанні цих 

майстрів є квітка в руці Марії як символ непорочності, що перегукується з 

акафістним епітетом Марії — Квітка Нетлінності — Нев’янучий Цвіт. Цю 

іконографію давніше розвивали анонімні майстри великого осередку (місце 

його локації не встановлене), що працювали наприкінці XVI — на початку 

XVII ст. Їхні твори зараховують у фаховій літературі до «кола майстра ікони 

Переображення з Яблунева», виявлені в церквах тих місцевостей, для яких 

пізніше працювали майстри з Риботичів. Тож припускаємо зв’язок між цими 

майстрами й малярами з риботицького осередку.  

Риботицькі майстри для церков Перемиської єпархії доволі часто 

малювали ікони зі св. Онуфрієм, що зумовлено давнім місцевим культом цього 

святого. Вони одними з перших серед західноукраїнських майстрів почали 

представляти св. Івана Сучавського, чиї мощі 1685 р. було перенесено до 

Стрия, згодом до Жовкви. У контексті тогочасного українського мистецтва у 

творчості риботицьких майстрів знаходять розвиток євхаристійні образи Спас 

— Виноградна Лоза та Христос у чаші, що, відповідно до символіки, належать 

до програми святилища церкви. Риботицькі майстри своїми творами 

продовжили шанування св. Миколая, обох святих Параскев, святих воїнів: 

архистратига Михаїла, Юрія та Дмитрія. Утім, житійних ікон цих святих (за 

винятком кількох творів 1680—1700-х рр. зі святим Миколаєм) вони не 

малювали. Простежено, що, подібно до інших ікономалярів, риботицькі 

майстри використовували гравюри богослужбових книг, переважно львівських 

і київської лаврської друкарень. 

На основі вивчення творів і архівних джерел виявлено імена 16 малярів і 

5 різьбярів, які належали до осередку в Риботичах упродовж 1670—1730-х рр. 

Вдалося ідентифікувати малярський почерк лише шести майстрів. Їхні твори 

стали підставою для зарахування до риботицького осередку творів інших, 

анонімних малярів, які використовували спільну іконографію та декоративне 

обрамлення творів. Твори анонімних малярів ідентифіковано за найбільш 
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показовою роботою, за можливості — з датою виконання. Те, що риботицькі 

майстри рідко підписували свої твори, наводить на думку, що вони могли 

працювати колективно. Це частково підтверджує унікальна авторська 

інскрипція на іконах апостолів із чину Моління 1673 р.  

Дослідження художніх особливостей творів риботицьких майстрів 1670

—1760-х рр. дозволило виділити пам’ятки одного авторства, на підставі 

спільних прийомів малярства простежити взаємозв’язки між майстрами. 

Виявлено, що загалом твори 1670—1710-х рр. виконані на вищому фаховому 

рівні, ніж пам’ятки пізнішого часу. Найбільшу трудність у ідентифікації творів 

риботицьких майстрів склали пам’ятки 1670-х рр., оскільки манера малярства 

двох риботицьких майстрів, які працювали в той час і чиї імена відомі за 

інскрипціями на іконах — Тимотей і Яків, різнилася. Ідентифікація творів, які 

відносимо до цього періоду діяльності осередку, опирається на авторський 

почерк майстра Якова, який, як свідчать датовані твори, що з ним пов’язуємо, 

працював у 1675—1694 рр. У творчості цього майстра бачимо маньєристичні 

прийоми малярства та різьбленого декоративного оздоблення ікон. Прийоми 

малярства творів майстра Тимотея вказують, що його слід зарахувати до 

старшого покоління риботицьких майстрів, які працювали в середині XVII ст. 

Виразну стилістику малярства та декоративної різьби риботицьких майстрів 

демонструє творчість анонімного автора ікон чину Моління 1690 р. із церкви в 

Рушельчичах. Її спостерігаємо у творчості риботицького маляра Івана 

Крулицького, найбільше датованих творів якого припадає на 1710-ті рр. 

У творчості риботицьких майстрів 1720—1730-х рр. помітними стають 

тенденції стилю бароко. У цей час, зокрема, працювали риботицькі майстри 

Іван Середиський і Федір Хронов’ят. Їхні твори ідентифіковано на підставі 

авторських написів та архівної інформації. Серед різних авторських почерків 

майстрів, що працювали у 1730—1760-х рр. приблизно на однаковому 

фаховому рівні, спрощено трактуючи зображення, виділяється анонімний 

автор ікон апостолів чину Моління близько 1735 р. із церкви в Грозьовій. Його 

вважаємо одним з найбільш вправних майстрів цього осередку. Твори 
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риботицьких майстрів 1740—1760-х рр. виконані декоративно й площинно, 

але порівняно з давнішими пам’ятками більш схематично та спрощено, з 

набагато скромнішими обрамленнями, незначним гравіюванням на тлі, 

мінімальними написами, часто з помилками. Імен майстрів і вкладних текстів 

на творах цього часу не виявлено. Від 1770-х рр. діяльність осередку 

церковного мистецтва в Риботичах не простежується.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі 

залучення значної джерельної бази (архівних рукописних документів і 

мистецьких творів XVI — XVIII ст., зокрема підписаних ікон майстрів з 

Риботичів) окреслені особливості малярства риботицьких майстрів і твори, які 

треба зараховувати до цього осередку; висвітлено умови розвитку осередку 

церковного мистецтва в Риботичах, виявлено імена та приблизну кількість 

майстрів. При систематизації зауваг документів візитацій XVIII ст. уперше 

співвіднесено окремі нотатки про риботицьке малярство з описів конкретних 

церков із вцілілими творами риботицької стилістики. Вивчено манеру 

малярства відомих за підписами на іконах риботицьких мастрів та 

атрибутовано інші твори, що виявляють той самий почерк. Така інформація 

стала базовою для ідентифікації праць анонімних майстрів цього осередку. 

Уперше систематизовано групи творів авторства риботицьких майстрів і 

розглянуто твори в контексті їхнього призначення та місця експонування у 

храмі, комплексно опрацьовано тематику іконографії творів риботицьких 

майстрів 1670—1760-х рр., простежено зміну стилістики ікономалярства та 

художнього декоративного оздоблення творів. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 

методиці дослідження, яка може слугувати прикладом для подібних студій 

творчості інших мистецьких осередків XVII — XVIII cт. Результати 

дослідження можна використати при написанні історії українського мистецтва 

другої половини XVII — першої половини XVIII cт., для систематизації та 

підготовки наукових каталогів творів риботицьких майстрів, що містяться у 

збірках різних музеїв в Україні та за кордоном, формування постійних 
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експозицій та підготовки виставок. Матеріали дослідження можуть стати 

частиною лекційних курсів з історії українського церковного мистецтва та з 

іконографії, а також можуть бути використані як джерельна база для 

практичних курсів з іконопису та художньої різьби. Результати дослідження 

можна використати для проведення комплексної реставрації пам’яток 

риботицьких майстрів, які містяться у церквах, переважно на території 

України, часто під суцільним перемалюванням пізнішого часу.  

Ключові слова: осередок церковного мистецтва 1670—1760-х рр. у 

Риботичах, іконографія, художні особливості, іконостас, ікона. 

ABSTRACT 

Kosiv R. 1670s—1760s Church Art of the Rybotychi Center: Masters, 

Iconography, Artistic Features. — Manuscript. 

Dissertation for the academic degree Doctor of Art Studies with a specialty 

17.00.05 “Fine Arts”. — Lviv National Academy of Arts, Lviv, 2019. 

The dissertation deals with the activities of the masters from the Rybotychi 

center of church art (Nadsiannia, now part of the Podkarpackie Voivodship of 

Poland), which were active in the 1670s—1760s. Rybotychi masters’ works of art 

originate from the churches of the western Boyko region, Lemko region, 

Nadsiannia, partly Opillia, which belonged to the Peremyshl and Mukachevo 

dioceses of the Ukrainian (Rus’ka) church. Though expanded geographically 

(Ukraine, Slovakia, Poland, Hungary), the work of the Rybotychi masters was 

considered comprehensively in the context of the activity of the center, which was 

well-known far beyond the town. A large number of works (over 2000) were 

attributed to this workshop; they feature a common style of painting and decorative 

carving. In the context of the Ukrainian church art of that time, it is the largest 

homogeneous group of artworks, which is marked by particular stylistics. 

It was discovered that the historical context played a significant role in the 

development of the church art center in Rybotychi in the 1670s—1760s. There was 

a St. Onuphrios monastery in the neighboring Posada Rybotycka with a 15th century 
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stone church covered with frescoes of the same time. In the princely period and 

later, several more small monasteries were localized not far from Rybotychi. The 

regional center of the church art was in Peremyshl, where a number of famous 14th 

and 15th-century icons were created. However, after the reorganization of the 

Peremyshl painting guild (1625), only masters of Roman Catholic rite were 

accepted, and artistic life slowly subsided. Instead, icon painting centers developed 

in the small towns of Peremyshl diocese: Mushyna, Sudova Vyshnia, Khyriv, Lisko, 

Rybotychi. Rybotychi workshop was the largest, so its masters took the leading role 

in the decoration of churches. As it was found on the manuscripts written in 

Rybotychi or by masters from Rybotychi in the second half of the 16th  century, and 

on the basis of the archival note of 1617, the activity of the masters of the church art 

in the town can be traced earlier than the 1670s — the time from which the signed 

artworks are preserved. 

It was observed that the Rybotychi masters were so famous in the region that 

only their icons were identified in the documents of the church inventories 

(vizytatsiyi) of the 18th century Peremyshl diocese. These descriptions were 

predominantly written by local deans, who often used the expressions “Rybotychi 

painting” or “Rybotychi work”; sometimes they specified “simple” or “decent” or 

“not too bad” work, as characteristics of the painting level. The “Rybotychi work” 

definition meant both painting, decorative carving, and carpentry work. In these 

descriptions, only the icons of the Rybotychi masters are mentioned, which testifies 

to the significant expansion of the workshop activity, as well as the fact that their 

works had recognizable features of painting and decorative carving. It was found 

out that there was no painting guild in Rybotychi in the 1690s—1720s. The 

surnames (or nicknames) of Rybotychi masters show that they collaborated on the 

principle of family workshops. 

It was traced that the Rybotychi masters could design a church interior 

according to the requests of ceremonial needs. The main metier of these masters 

was the execution of iconostases. The iconostases by Rybotychi masters are perfect 

examples of the complex ensemble: not only they painted, but also did carving and 
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carpentry work. The fact that they could produce such works is evidenced by the 

authors’ inscriptions on the icons and by the archival sources. Besides the icons for 

iconostasis, the Rybotychi masters made tabernacles, prothesis icons, banners, 

processional crosses, double-sided icons, and other church artworks. They created a 

complete arrangement of the church, which had common artistic and iconographic 

features. However, no shroud of Rybotychi stylistics of painting was discovered. 

The 1670s—1760s shrouds from the churches for which the Rybotychi masters 

worked are not much known, which could testify that at that time such works, as a 

relatively late form of liturgical fabrics, only began to appear in services. 

The activity of the Rybotychi workshop falls at the time of the transition of 

the Peremyshl eparchy to the union with the Roman Church (1691) and the 

influence of Roman Catholic art, which is observed locally after the decrees of the 

1720 synod in Zamost. Rybotychi masters were relatively conservative in regard to 

innovations in the subject matter of images and adhered to traditional iconography, 

keeping the typical five-tier iconostases with an established program. Yet, some new 

iconographic tendencies are seen in their works. This is the Pieté, which these 

masters actively developed and quite often depicted on the main icon of the high 

tabernacle or on the prothesis icon in the sanctuary. The icons of the Sovereign tier 

of the iconostasis, the central icon of the Prayer tier, the icon in the high tabernacle 

and the prothesis icon were trimmed into frames of intricate design, with broken 

gables, flat and openwork decorative carvings, often in the form of angels’ heads 

with painted faces. The shape and decorative motifs of these frames were also 

borrowed from Latin art. 

The artworks testify that the Rybotychi masters used common sketches, hence 

the iconography is the source for the attribution of the works to the painters of this 

center. Rybotychi masters introduced unique iconography of the Nativity of Christ 

with the history of his childhood which accumulate gospel and apocryphal stories. 

Some scenes of this iconography have their thematic analogs in the frescoes of the 

monastic churches in Posada Rybotytska and Lavriv. 
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Rybotychi masters often turned to the image of the Virgin Eleusa, which in 

their work appears as revered as the medieval Hodegetriya. They depicted Virgin 

Eleusa with the elements of the iconography of the local miraculous icons — from 

Lopianka, Sambir, Verkhrata, and Khlopchytsi. A characteristic detail of the icons of 

the Virgin Mary of Eleusa or Hodegetria painted by these masters, is a flower in the 

hand of Mary, as a symbol of innocence, echoing with Maria’s akathistic epithets — 

the Flower of Impertinence — the Never Faded Flower. This iconography was 

developed by anonymous masters of a large workshop (its location is unknown), 

which worked in the late 16th — early 17th century. Their works, attributed to the 

“Circle of the Master of the Transfiguration Icon from the Yabluniv church”, were 

found in the churches of those localities, for which the masters from Rybotychi 

worked later. So, we assume a connection between these masters and painters from 

Rybotychi. 

For the churches of the Peremyshl dioceses, Rybotychi masters quite often 

painted icons with St. Onuphrios, due to the traditional local cult of this monk. 

Among the Western Ukrainian icon painters, they were the first to represent St. John 

from Suceava, whose relic was transferred to Stryi in 1685, and later to Zhovkva. In 

the context of the Ukrainian art of the time, the Rybotychi masters developed the 

eucharistic images of Christ: Christ the Vine and Christ in the Chalice, which, 

according to the symbolism, belongs to the program of the sanctuary of the church. 

Rybotychi masters continued the popularity of St. Nicholas, both saints Paraskeve, 

and the holy warriors: Archangel Michael, St. George, and St. Demetrios. However, 

they did not paint the icons with the scenes of the life of these saints (with the 

exception of several 1680s—1700s works with St. Nicholas). It was traced that, like 

the other icon painters, the Rybotychi masters used illustrations from the books, 

mainly of Lviv and Kyiv Lavra printing houses. 

On the basis of the study of artworks and archival sources, names of the 16 

painters and five carvers that worked in Rybotychi during the 1670s—1730s were 

discovered. We managed to identify paintings by six masters. Their works became 

the basis for attributing works of the anonymous painters who used common 
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iconography and framing. The works of anonymous painters are identified by the 

most indicative artwork, if possible, with the date of execution. The fact that the 

Rybotychi masters rarely signed their works suggests that they could work 

collectively. This is partly confirmed by the unique author’s inscription on the 1673 

icon of the Apostles from the Prayer tier of the iconostasis. 

The study of the artistic features of the 1670s—1760s Rybotychi masters 

works allowed to highlight icons made by one author. On the basis of common 

methods of painting, the interrelations between the craftsmen were traced. It was 

found that in general the works of the 1670s—1710s feature higher professional 

level than those of later time. The greatest difficulty in identifying the works of the 

Rybotychi center was with the 1670s icons since two masters who worked at that 

time and whose names were known from inscriptions on the icons — Tymotei and 

Yakiv — had different manners of painting. Identification of works related to this 

period of activity of the workshop relies on the master Yakiv manner which, as 

evidenced by the dated works that we associate with him, worked in the years 1675

—1694. In the work of this master, we see the manneristic features of painting and 

carved ornamental decoration of icons. The manner of painting of the works by 

Tymotei indicates that he should be the older master who worked in the middle of 

the 17th century. The stylistics of painting and framing of the Rybotychi masters can 

be seen in the artworks of the anonymous author of the 1690 Prayer tier icons from 

the Rushelchychi church. They are also observed in the works by Ivan Krulytskyi, 

whose dated works come mainly from the 1710s. 

In the 1720s—1730s works by the Rybotychi masters, trends of the Baroque 

style are becoming noticeable. Rybotychi masters Ivan Seredyskyi and Fedir 

Khronovyat worked in this period. Their works are identified on the basis of 

authors’ inscriptions and archival information. Among the various individual 

manners of masters who worked in the 1730s—1760s on approximately the same 

professional level, with a simplified interpretation of the image, anonymous author 

of the c. 1735 icons of the Apostles from the Hroziova church stands out. We 

consider him one of the most skillful masters of this center. The works of the 1740s
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—1760s Rybotychi masters are decorative and plane, but also more schematic and 

simplified, with modest frames, little engraving on the background, minimal 

inscriptions, often with errors. Authors’ names and donators’ inscriptions were not 

found on the works of this time. Since the 1770s, the activity of the center of church 

art in Rybotychi is not traceable. 

The scientific novelty of the obtained results is that on the basis of a 

significant number of sources (archival handwritten documents and artworks of the 

16th — 18th centuries, in particular, the signed icons of masters from Rybotychi), 

features of painting of the Rybotychi craftsmen and works that should be credited to 

this center are outlined. The conditions of the development of the Rybotychi art 

center are highlighted, the names and the approximate number of masters are 

revealed. When systematizing the documents from the churches visits of the 

eighteenth century, for the first time some notes on the Rybotychi painting from the 

descriptions of the particular churches were correlated with the surviving works of 

the Rybotychi style. The individual manners of Rybotychi painters known by their 

signatures on the icons were studied and other works that feature similar manners 

are attributed. This information became the basis for the identification of the works 

of the anonymous masters of this center. For the first time, the groups of works of 

the Rybotychi masters were systematized while the works were considered in the 

context of their purpose and place of display in the church. The iconography of the 

1670s—1760s icons was analyzed; changes in the stylistics of painting and 

decoration were traced. 

The theoretical and practical significance of the dissertation is in the research 

methodology, which can serve as an example for the studies of other artistic centers 

of the 17th — 18th centuries. The results of the research can be used in writing the 

history of Ukrainian art of the second half of the 17th — the first half of the 18th 

century, for the systematization and preparation of catalogs of works of Rybotychi 

masters from the museums’ collections in Ukraine and abroad, preparation of 

exhibitions. Research materials can be used in the lectures on the history of 

Ukrainian church art and iconography; they can be included in the courses on icon 
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painting and artistic engraving. The results of the study can be used in the 

restoration of the artworks of the Rybotychi masters which are found in churches, 

mainly in Ukraine, often under the painting of later times. 

Key words: 1670s—1760s church art center in Rybotychi, iconography, 

artistic features, iconostasis, icon. 
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СНГБ — Словацька національна галерея у Братиславі (Словаччина) 

ЦДІАЛ України — Центральний державний історичний архів України у 

Львові 

ЦМСУУЛ — Церковний музей Святоуспенської Унівської Лаври (Львів–

Унів) 

ШМБ — Шариський музей у Бардієві (Словаччина) 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Твори риботицьких майстрів пов’язані з 

мистецьким осередком у Риботичах — колись містечку з маґдебурзьким 

правом, тепер селі на південь від Перемишля (Надсяння, нині Підкарпатське 

воєводство, Польща). У 1670—1760-х рр. Риботичі належали до 

Нижанковецького деканату Перемиської єпархії східного церковного обряду, 

що підпорядковувалася Київській митрополії; від 1691 р., після прийняття унії 

з Римською церквою, нею управляв місцевий єпископ. У другій половині XVII 

— першій половині XVIII ст. містечко Риботичі було доволі активним і знаним 

у реґіоні завдяки діяльності ікономалярів і різьбярів, що працювали для 

церков, переважно Перемиської та частини Мукачівської єпархій, які на той 

час охоплювали етнографічні землі Надсяння, Лемківщини, західної частини 

Бойківщини, Закарпаття та західної частини Опілля. Деякі майстри цього 

осередку означували себе як «маляр риботицький». Це започаткувало 

прийняте у фаховій літературі поняття риботицького ікономалярського 

осередку. 

На цих землях у XVII — XVIII cт. у селах і невеликих містечках 

домінувало українське населення, яке через приналежність до київської 

княжої традиції та грецького (східного) церковного обряду тоді називали 

«руським». Для цих церков і були створені пам’ятки. Творів риботицьких 

майстрів, намальованих для костелів, не виявлено, хоча деякі тогочасні малярі 

працювали для храмів обох віровизнань. Обрядова приналежність до східної 

традиції в той час визначала національну приналежність, бо польське 

населення, як відомо, належало до латинського (римського) церковного 

обряду. 1947 р., після виселення українського населення (акція «Вісла»), 

українська історія Риботичів фактично обривається. Місцева мурована церква 

Різдва Богородиці, зведена 1755 р. на місці попередньої, була в 1960-х рр. 

розібрана. 
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Актуальність дослідження визначена контекстом сучасних напрацювань 

і пріоритетних напрямків студій українського церковного мистецтва XVII — 

XVIII ст., спрямованих на систематизацію творів, опрацювання іконографії, 

окреслення діяльності окремих майстрів і мистецьких осередків, 

впровадження до наукового обігу маловідомих творів. Це дасть змогу 

створити цілісне уявлення про українське церковне мистецтво того часу й 

уточнити важливі художньо-стилістичні та іконографічні аспекти його 

розвитку. Постає питання точнішого окреслення способу організації праці 

майстрів церковного мистецтва загалом і тих, хто працював у XVII — XVIII 

ст. зокрема. Окреслений період позначений доволі радикальними змінами 

стилю та іконографії творів, новаціями в облаштуванні церкви. Ці тенденції 

ставлять перед дослідниками низку завдань щодо з’ясування причин тих змін, 

як на них реагували конкретні майстри в конкретному середовищі та умовах, у 

яких вони працювали. 

На особливу увагу заслуговує спадщина майстрів і малярських 

осередків, які працювали над оздобленням церков, що тепер не існують або 

змінили конфесійного власника. Реконструкція творчості цих майстрів 

дозволить зрозуміти специфіку розвитку церковного мистецтва XVII — XVIII 

ст. колишніх Перемиської та частини Мукачівської єпархій. До сьогодні 

діяльність риботицького осередку лише частково була окреслена в науковій та 

популярній літературі, де було зосереджено увагу на окремих пам’ятках чи 

групі творів однієї тематики. До творів риботицького осередку зараховували 

пам’ятки, що були виконані в подібній стилістиці, однак малярами з інших 

місцевостей, які не були до нього дотичні. Не було визначено часових меж 

діяльності осередку. 

Актуальність дослідження визначає також те, що в публікаціях 

радянського та навіть післярадянського періоду твори риботицьких майстрів 

разом з низкою менш і більш професійних пам’яток ікономалярів інших 

осередків і майстерень загалом зараховували до зразків «народного 

малярства». Поняття «народного малярства» та які твори слід окреслювати 
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цим терміном не розпрацювали щодо ікон XVI — XVIII cт. Утім, це поняття 

побутує в сучасних наукових працях. У роботі не використовуємо терміна 

«народна ікона» щодо творів риботицьких майстрів, а питання термінології 

українського церковного мистецтва зараховуємо до пріоритетних напрямків 

сучасних наукових студій. 

У літературі, переважно закордонних дослідників, твори ХV — XVIII ст. 

досліджуваного реґіону часто окреслюють як «ікона карпатська» (термін 

запроваджений у краківському науковому середовищі в 1970-х рр.). Ми 

дотримуємося обґрунтованого твердження д-ра Ярослава Константиновича 

про приналежність церковних пам’яток цього реґіону й часу до української 

культури, про що свідчать самі твори. Важливо також проаналізувати як 

майстри, що перебували на стику з римо-католицькою церковною культурою, 

реагували на зміну стильових тенденцій, адаптованих із західноєвропейського 

мистецтва, та які художні й іконографічні прийоми вони запозичували. 

У останнє десятиліття видано доволі багато якісних наукових каталогів і 

альбомів збірок іконопису з різних музеїв і приватних колекцій, але бракує 

теоретичного осмислення процесів розвитку українського церковного 

мистецтва XVII — XVIII ст., характеру діяльності ікономалярських осередків. 

Досліджуючи твори майстрів риботицького осередку, можемо цілісно 

охарактеризувати облаштування церкви того часу, що практично не вдається 

здійснити (за браком пам’яток) при вивченні діяльності інших майстерень чи 

ікономалярів XVII — першої половини XVIII ст. Враховуючи значну кількість 

збережених творів цього осередку та різновекторність праці риботицьких 

майстрів, які могли комплексно облаштувати церкву мистецькими творами 

(виготовляли іконостаси (структуру, декоративне різьблення та ікони), ікони, 

що не входили у склад іконостаса (Страсті Христові, Страшний суд та ін.), 

дарохранильниці, ікони з жертовників, хоругви, процесійні та напрестольні 

хрести, двобічні ікони, свічники, патериці), можемо розглянути церковний 

простір як єдине ціле. Це показове явище в історії українського церковного 

мистецтва, невідоме за діяльністю інших осередків. Сьогодні бракує 
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комплексного підходу до вивчення сакрального простору з урахуванням 

синтезу мистецтв. Більшість творів церковного ужиткового мистецтва, окрім 

церковних хоругов, не були розглянуті як такі, що належать майстрам 

риботицького осередку. Актуальним є залучення архівних джерел до 

дослідження церковного мистецтва майстрів одного осередку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є плановою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв і відділу 

давнього мистецтва Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького 

(протокол № 7 засідання науково-методичної ради Національного музею у 

Львові імені Андрея Шептицького від 21.12.2010 р.). Дослідження здійснене 

згідно із завданнями Державної програми “Повернуті імена” (затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.1996 р. за № 5317/96), що, 

зокрема, передбачає комплексне висвітлення національної культурної та 

мистецької спадщини, творчості авторів, які працювали на етнографічних 

українських землях, що перебувають у складі сусідніх держав. Дослідження 

творів риботицьких майстрів на території Польщі та Словаччини частково 

вдалося здійснити завдяки стипендіям на наукові дослідження від Міністра 

культури і національної спадщини Польщі «Gaude Polonia» («Творчість 

риботицьких майстрів у контексті сакрального мистецтва XVII — XVIII ст.: 

ареал діяльності, імена, ідентифікація праць, джерела іконографії», 2014 р.) та 

від Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту уряду Словаччини, яку 

координує Словацьке академічне інформаційне агентство (SAIA) 

(«Риботицький осередок іконопису XVII — XVIII ст. на пограниччі Польщі, 

Словаччини та України: майстри, твори, іконографія, стилістика», 2017 р.). 

Мета дослідження — комплексно розглянути та теоретично осмислити 

творчу спадщину майстрів з осередку церковного мистецтва в Риботичах 1670

—1760-х рр. у історичному контексті, з’ясувати іконографічні та художні 

особливості пам’яток з урахуванням специфіки розвитку українського 

мистецтва того часу. 
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Для досягнення мети визначено основні завдання: 
— опрацювати історіографію, визначити сучасний стан наукового 

вивчення теми; систематизувати джерельну базу дослідження з урахуванням 

творів, що зберігаються у церквах, пам’яток з музейних і приватних збірок, 

архівних матеріалів; 

— розглянути історичні умови розвитку мистецького осередку в 

Риботичах у XVII — першій половині XVIII ст.; на основі архівних 

документів систематизувати інформацію про діяльність риботицького 

осередку загалом і окремих майстрів; 

— виокремити основні групи пам’яток майстрів риботицького осередку; 

охарактеризувати специфіку тематики їхніх зображень і художнього виконання 

у зв’язку з призначенням і місцем розташування у церкві; 

— окреслити тенденції іконографії творів риботицьких майстрів 1670—

1760-х рр. у контексті розвитку українського мистецтва; 

— охарактеризувати діяльність авторів риботицького осередку, імена 

яких відомі за авторськими підписами та архівними джерелами; виявити 

особливості авторської манери анонімних майстрів, що працювали в 

стилістиці риботицького малярства; простежити еволюцію художніх 

особливостей ікономалярства та декоративного різьблення творів риботицьких 

майстрів 1670—1760-х рр.; встановити специфіку розвитку та причини 

занепаду діяльності осередку. 

Об’єктом дослідження є риботицький осередок церковного мистецтва 

1670—1760-х рр. і твори, які з ним пов’язуємо, насамперед, окремі ікони, 

іконостасні ансамблі, пристінні вівтарі, дарохранильниці, ікони з жертовників, 

а також речі ужиткового призначення: хоругви, процесійні та напрестольні 

хрести, двобічні ікони, свічники, патериці. 

Предметом дослідження є іконографічні та художні особливості творів 

майстрів риботицького осередку церковного мистецтва 1670—1760-х рр. у 

контексті розвитку українського мистецтва. 
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Хронологічні межі дослідження визначені ідентифікованими творами 

риботицького малярського осередку. Нижня хронологічна межа становить 

1670-ті рр. Орієнтиром є датовані 1673 р. дві ікони Апостолів із чину Моління, 

підписані риботицьким маляром Тимотеєм. Верхня межа — 1760-ті рр. 1766 р. 

було видане дієцезіальне розпорядження, за яким твори риботицьких малярів 

наказано до церкви не приймати. Цим часом датуємо останні твори, що мають 

риси стилістики риботицьких майстрів. З 1740—1760-х рр. не віднайдено 

жодної підписаної риботицьким майстром пам’ятки. Твори цього періоду 

ідентифіковано на основі характерної малярської стилістики, конструкцій і 

різьби іконостасів і пристінних вівтарів. У окремих випадках датування творів 

підтверджується часом побудови церкви, у якій вони зберігаються чи 

зберігалися. Після 1760-х рр. діяльність риботицького осередку не 

простежується ані за вцілілими творами, ані за архівними документами. 

Територіальні межі дослідження охоплюють Лемківщину, Надсяння, 
західну частину Бойківщини, західну частину Опілля, частково Закарпаття, що 

є в складі Польщі (Підкарпатське та частина Малопольського воєводств), 

України (переважно, Львівська обл., менше — Закарпатська та Івано-

Франківська обл.), Словаччини (Пряшівський, менше — Кошицький край) і 

Угорщини (область (медьє) Боршод-Абаудж-Земплен). Із церков цих 

місцевостей походять твори риботицьких майстрів. 

Методика дослідження підібрана відповідно до мети й завдань роботи. 

Для комплексного опрацювання творів використаний системний підхід, який 

дозволяє максимально повно охарактеризувати явище, що досліджується і 

показати його розвиток, причини популярності та занепаду. При здійсненні 

атрибуцій, які є одними з базових засобів дослідження, використано методи 

формального та стилістичного аналізу, що дозволяють визначити 

індивідуальний почерк майстра. Ідентифікація анонімного майстра 

запропонована за найбільш показовою його роботою. Методи іконографічного 

та іконологічного дослідження дозволили виявити змістові контексти 

створення пам’яток з урахуванням впливів різних чинників на вибір і 
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візуалізацію сюжету. При розгляді окремих творів застосовано метод 

семіотичного аналізу, що дозволив проінтерпретувати зміст зображення у 

зв’язку з місцем розташування у церкві. Огляд діяльності риботицького 

осередку, майстри якого працювали на стику східнохристиянської церковної 

традиції із західнохристиянською (латинською) у час запровадження унії з 

Римською церквою у Перемиській єпархії (1691 р.), здійснено з урахуванням 

суспільних, культурних і церковних процесів, що відбувалися у тому часі, які 

відобразилися у творчості майстрів цього осередку, а також стали причиною 

його занепаду. Тому було використано метод дослідження культурного 

контексту. Метод реконструкції дозволив відтворити первісне місце 

розташування у церкві окремих пам’яток. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

— уперше комплексно систематизовано та вивчено твори стилістики 

риботицьких майстрів 1670—1760-х рр. Для цього обстежено твори в церквах, 

музеях і приватних колекціях, реконструйовано ікони з окремих ансамблів, що 

нині зберігаються у різних музеях, інколи в різних країнах, опрацьовано 

архівні джерела; 

— на основі залучення значної джерельної бази (архівних рукописних 

документів і мистецьких творів XVI — XVIII ст. (понад 2000 пам’яток)), 

вивчення підписаних ікон майстрів з Риботичів окреслено поняття про 

малярство риботицьких майстрів і твори, які треба зараховувати до цього 

осередку, що дотепер серед дослідників не мало одностайного розуміння; 

— на підставі комплексного опрацювання архівних джерел з’ясовано 

умови розвитку осередку церковного мистецтва 1670—1760-х рр. в Риботичах, 

виявлено імена та приблизну кількість майстрів. На основі документів 

церковних візитацій XVIII ст. визначено, що візитатори при описі церковного 

облаштування ідентифікували тільки твори риботицьких майстрів. При 

систематизації зауваг документів візитацій уперше співвіднесено окремі 

нотатки про риботицьке малярство з описів конкретних церков із вцілілими 
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творами риботицької стилістики. Це стало ще одним аргументом для 

зарахування анонімних пам’яток до творчої спадщини риботицьких майстрів; 

— на підставі підписів майстрів з Риботичів на іконах встановлено імена 

чотирьох малярів (Івана Крулицького, Тимотея, Якова, Івана Середиського), 

ще один (Федір Хронов’ят) ідентифікований за архівними джерелами. Вивчена 

манера малярства цих майстрів і атрибутовано інші твори, що виявляють той 

самий почерк. Така інформація стала базовою для ідентифікації праць 

анонімних майстрів цього осередку, що працювали в такій самій стилістиці; 

— уперше систематизовано групи творів авторства риботицьких 

майстрів. Встановлено, що риботицькі майстри могли комплексно 

облаштувати церкву відповідно до обрядових потреб і тогочасних естетичних 

смаків замовників. Опрацьовано структуру та програму іконостасів цих 

майстрів, виділено особливості дарохранильниць, пристінних вівтарів та ікон 

з пределою, що встановлювалися в наві, часто побіч іконостаса, й були 

своєрідною імітацією пристінного вівтаря. З’ясовано, що власне пристінні 

вівтарі з престолом, біля якого можна здійснювати богослужбу, риботицькі 

майстри почали виготовляти порівняно пізно, у 1720—1730-х рр. 

Припускаємо, що на це вплинули постанови Замойського собору 1720 р., після 

якого в церквах активізувалися нововведення з латинської традиції. Виявлено 

особливості художнього виконання церковних хоругов, двобічних ікон, 

процесійних і напрестольних хрестів, свічників, патериць; 

— уперше комплексно розглянуто твори риботицьких майстрів 1670—

1760-х рр. в контексті їхнього призначення та місця експонування у храмі. Для 

цього використано матеріали церковних візитацій XVIII ст. Перемиської та 

Мукачівської єпархій, що дозволили реконструювати спосіб експонування 

двобічних ікон у церкві, кількість церковних хоругов, поширення верхніх 

ярусів іконостасів, намальованих на полотні, яких збереглося менше десятка, з 

них чотири — авторства риботицьких майстрів. Ідентифіковано ікони, що 

належали до дарохранильниці та до жертовника у святилищі церкви. 
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Виявлено, що майстри з Риботичів надавали увагу таким творам і, відповідно 

до місця розташування, наділяли їх символічною іконографією; 

— комплексно опрацьовано тематику іконографії творів риботицьких 

майстрів 1670—1760-х рр., простежено розвиток окремих сюжетів і образів у 

контексті українського мистецтва того часу, традицій та новацій, зумовлених 

впливами іконографії римо-католицького мистецтва. Вивчені пріоритетні 

іконописні мотиви у творчості риботицьких майстрів у хронологічній 

послідовності діяльності осередку та окреслено причини їхньої популярності; 

— уперше розглянуто художні особливості творів риботицьких майстрів 

1670—1760-х рр. у контексті еволюції діяльності осередку та розвитку 

українського церковного мистецтва. На підставі дослідження манери 

малярства виокремлено твори конкретних, однак анонімних авторів цього 

осередку, на підставі датованих пам’яток визначено орієнтовний час їхньої 

праці; 

— простежено зміну стилістики ікономалярства та художнього 

декоративного оздоблення творів риботицьких майстрів 1670—1760-х рр. 

Окреслено причини занепаду осередку та вплив популярної стилістики творів 

риботицьких майстрів на іконопис окремих майстрів Перемиської та 

Мукачівської єпархій другої половини XVIII — першої половини ХІХ ст. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дослідження 

отримані автором особисто. Усі опубліковані в рамках дослідження наукові 

праці є одноосібними публікаціями автора. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Методика 

дослідження з охопленням максимального корпусу пам’яток і архівних джерел 

в історичному контексті може слугувати прикладом для подібних студій 

творчості інших мистецьких осередків XVII — XVIII cт., що об’єднані 

спільними прийомами образотворення та декоративного оздоблення пам’яток 

(вишенського, мушинського, острозького, жовківського, львівського та ін.) та 

дозволяє осмислити принципи організації роботи українських майстрів 

церковного мистецтва того часу. Результати дослідження можна використати 
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при написанні історії українського мистецтва другої половини XVII — першої 

половини XVIII cт. Працю можна також використати для систематизації та 

підготовки наукових каталогів творів риботицьких майстрів, що містяться у 

збірках різних музеїв в Україні та за кордоном, формування експозицій та 

підготовки виставок задля популяризації діяльності цього великого осередку 

майстрів Надсяння. Матеріали дослідження можуть стати частиною лекційних 

курсів з історії українського церковного мистецтва та з іконографії, а також 

можуть бути використані як джерельна база для практичних курсів з іконопису 

та художньої різьби. Результати дослідження можна використати для 

проведення комплексної реставрації пам’яток риботицьких майстрів, які 

містяться у церквах, переважно на території України, часто під суцільним 

перемалюванням пізнішого часу, подекуди останніх десятиліть. Матеріали 

дослідження можуть стати підставою для визначення історико-мистецької 

цінності пам’яток. Окремі напрацювання можуть бути внесені до туристичних 

путівників, присвячених дерев’яним храмам та їх облаштуванню в Україні, 

Словаччині та Польщі, що є частиною транскордонної співпраці між 

державами, зокрема в рамках проектів Європейського Союзу. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження апробовані на міжнародних наукових конференціях: 

«Західноукраїнське церковне мистецтво» твори — творці — осередки —  

техніки (Ланцут, Музей-замок у Ланцуті (Польща), 10-11.05.2003), ІV 

Міжнародній науковій конференції «Християнська сакральна традиція: віра, 

духовність, мистецтво» (Львів, Львівська духовна семінарія УПЦ КП, 

24-25.11.2012), ХХІІ Міжнародній науковій конференції «Волинська ікона: 

дослідження та реставрація» (Луцьк, Музей волинської ікони, 21-22.10.2015), 

IV та V Міжнародних наукових конференціях «Мистецька культура: історія, 

теорія, методологія» (Львів, ЛННБ України ім. В. Стефаника 25.11.2016; 

24.11.2017), Першій міжнародній науково-практичній конференції «Пам’ятки 

сакрального мистецтва: збереження, дослідження та мистецтвознавча 

експертиза» (Київ, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 
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03.11.2016), Міжнародній конференції «Ікона — образ Божого 

милосердя» (Люблін (Польща), Центр зустрічі культур у Любліні, 18.06.2016), 

Другій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми збереження і 

популяризації культурної спадщини: виклики та можливості» (Львів, Музей 

народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, 

18-19.04.2018), Міжнародній науковій конференції професорсько-

викладацького складу Львівської національної академії мистецтв 

«Концептуальні дискусії у мистецьких практиках: ідея , форма , 

інтерпретація» (Львів, ЛНАМ, 24.04.2018). На всеукраїнських конференціях: 

четвертій, сьомій, восьмій, дев’ятій і десятій наукових конференціях, 

присвячених пам’яті Володимира Вуйцика (Львів, Інститут українознавства 

імені Івана Крип’якевича, 22.12.2012; 14.12.2015; 15.12.2016; 14.12.2017; 

Львів, Наукове товариство ім. Шевченка в Україні: історична комісія, 

18.12.2018), Пленарних засіданнях Комісії образотворчого та прикладного 

мистецтва та Інституту колекціонерства мистецьких пам’яток при НТШ XXIV, 

ХХVII та XXІХ сесіях Наукового товариства імені Шевченка (Львів, НТШ, 

15.03.2013; 16.03.2016, 27.03.2018), Науково-теоретичній конференції 

професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Львівської 

національної академії мистецтв «Мистецький процес у новій культурно-

цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання стереотипів» (Львів, 

ЛНАМ, 23-24.05.2017), ХІІ Сесії СКІМу «Українське мистецтво сучасності: 

здобутки і перспективи» (Львів, Інститут народознавства та етнології НАН 

України, 24.05.2018), круглому столі «Український іконостас» Музею 

«Староскварявський іконостас XVI — XVIII cт.» філії Львівського музею 

історії релігії (с. Стара Скварява, Музей «Староскварявський іконостас», 

21.12.2018). 

Матеріали дослідження апробовані на відкритих лекціях у 

Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (26.10.2016; 

12.09.2018; 14.10.2018) та на відкритій лекції в Інституті музичного та 

образотворчого мистецтва філософського факультету Пряшівського 
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1 Історіографія дослідження 
Аналіз публікацій, присвячених діяльності риботицького осередку, 

проведений у хронологічній послідовності. Спочатку проаналізовані перші 

публікації творів риботицьких майстрів, коли інформація про діяльність 

осередку ще не була виявлена, але пам’ятки цих малярів стали об’єктом 

дослідження (чи викликали зацікавлення) щодо іконографії. Потім зацитовані 

перші нотатки про цей осередок, далі здійснений огляд вагоміших праць, де 

досліджені окремі ікони риботицьких майстрів чи діяльність осередку. 

Опрацьовані важливі наукові праці, де є згадки про риботицьких малярів, 

однак спеціально не присвячені цьому осередку. Окремо виділено публікації 

дослідників ікон на території Словаччини та Угорщини. Наведені основні 

альбомні видання, у яких у вступній чи каталоговій частині подана інформація 

про риботицький осередок, а також вибрані видання популярного характеру, 

де репродуковані твори цих майстрів.  

Найдавнішою публікацією твору риботицького майстра можна вважати 

статтю польського дослідника Мар’яна Соколовського, присвячену іконографії 

триликої Пресвятої Трійці в сільських церквах на Русі, яка вийшла друком 

1879 р. [500]. Автор подав чорно-білий рисунок (щоправда доволі 

схематичний) ікони, що тепер належить збірці НМЛ, і написав, що пам’ятка 

походить з храму Перемиського повіту (у музейній документації місце 

походження ікони не вказане). Мар’ян Соколовський датував ікону спочатку 

XVI ст., вважав, що вона може бути оригіналом закордонної цехової роботи 

[500, с. 44], пізніше автор написав, що ікона походить із середини XVII ст., і 

назвав її «руським образом» без зазначення малярського осередку [499, с. 84]. 

Ікона-епітафія з портретом Стефана Комарницького 1697 р. риботицької 

стилістики була включена до «Ілюстрованого провідника по Національному 

музею у Львові», який уклав його директор Іларіон Свєнціцький (1913 р.) 
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[188, с. 21]. Ікона Різдва Христового з історією дитинства риботицького 

маляра була опублікована в монографії І. Свєнціцького «Різдво Христове в 

поході віків» (1933 р.) [319, с. 52]. Загалом науковці в дослідженнях кінця ХІХ 

— першої третини ХХ ст. мало звертали увагу на ікони XVII — XVIII ст., 

особливо на ті, що не були виконані на високому професійному рівні, відтак, 

за невеликими винятками, твори риботицьких майстрів не стали в той час 

об’єктом зацікавлення ні щодо художнього виконання, ні щодо іконографії, ні, 

тим паче, встановлення діяльності осередку чи конкретного майстра. Уперше 

увагу до творів іконопису менше вправних майстрів було привернуто 

виставкою під назвою «Вистава галицького примітиву», яку зорганізував 

Микола Федюк у залах НМЛ 1939 р. де було представлено згадану ікону-

епітафію Стефана Комарницького та до якої було видано невеликий каталог 

[116]. У жодній з тогочасних праць ікони не були співвіднесені з риботицьким 

осередком, вони викликали зацікавлення лише з огляду на нетипову 

іконографію. 

Перші нотатки про риботицьких майстрів з’явилися у літературі в 1920-х 

рр. Дослідник Микола Голубець у «Начерку історії українського 

мистецтва» (1922 р.) згадав про лаврівського маляра Ісаю Герасимовича, що 

походив з Риботич, «де вже в XVII ст. витворилася свого роду іконописна 

фабрика, що засипала своїми продуктами усі відпустові ярмарки» [146, с. 201].  

Згодом мистецтвознавець Михайло Драган під час численних експедицій 

до дерев’яних церков виявив два написи, які стосувалися діяльності 

риботицьких малярів, що були опубліковані в праці, присвяченій царським 

вратам українських іконостасів, виданій після смерті автора 1970 р. (написана 

у 1944—1952 рр.). Автор коротко відзначив невисокий рівень творів «якоїсь 

школи в Риботичах» [162, с. 98]. Царські врата цих майстрів дослідник не 

ідентифікував.  

Більше зацікавлення риботицькими майстрами спостерігаємо наприкінці 

1950-х рр., переважно, серед польських науковців, які почали досліджувати 

новонабуті до музеїв твори. Іконі Страстей Господніх 1675 р. з Волі Вижньої 
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авторства риботицького маляра Якова була присвячена магістерська праця 

Яніни Новацкої, захищена 1957 р. на філософсько-історичному відділі 

Яґеллонського університету (Краків). Результати цього дослідження 

опубліковані в розлогій статті, яка вийшла друком 1962 р. під назвою 

«Малярський іконописний осередок у Риботичах» [487]. Авторка навела 

іконографічні аналоги до окремих сцен Страстей ікони риботицького маляра 

та опублікувала подібні за тематикою та стилістикою пам’ятки, зокрема, ікону 

Страстей із церкви у Верхньому Висоцькому, що від 1912 р. перебуває у збірці 

НМЛ, гіпотетично пов’язуючи її з маляром Ісаєю Герасимовичем. Те 

припущення авторка зробила на підставі того, що у Верхньому Висоцькому 

був невеликий монастир, підпорядкований лаврівському, де Ісая був монахом 

[487, с. 37]. Дослідниця звернула увагу на нотатки про риботицьке малярство 

у візитаціях церков Перемиської єпархії XVIII ст. До риботицького осередку 

авторка зарахувала Марка Шестаковича, що пізніше слушно спростував 

Василь Откович [291, с. 52]. Марко Шестакович, який малював у 1720—1730-

х рр. у характерній графічній манері, був священиком у Домажирі коло 

Львова, жодних його зв’язків з риботицькими майстрами не встановлено. 

1968-го та 1970-го рр., після розкриття намісних ікон з-під пізніших 

перемалювань, було опубліковано нотатки про іконостас із Чертежа авторства 

риботицького маляра Івана Крулицького, таким чином було виявлено ще одне 

ім’я майстра цього осередку [478, с. 56; 509, с. 55—56]. 

Польська дослідниця Марія Пшездзєцка, вивчаючи ікономалярство ХІХ 

ст. «Перемиської єпархії і сусідніх терен», звернула увагу на давнішу в часі 

працю риботицьких майстрів. Монографія авторки (видана посмертно 1973 р.) 

була новаторським дослідженням про майстрів церковного мистецтва ХІХ ст., 

зокрема, родини Богданських. Дослідниця оприлюднила кілька нових 

архівних фактів про риботицьких майстрів і зробила окремі зауваги з 

матеріалів церковних візитацій XVIII ст. [490, с. 28—29]. Марія Пшездзєцка 

зауважила, що «в архівах аж до останніх згадок у 1775 р. не згадується жодне 

ім’я маляра з окресленням риботицький і навпаки, праці інших майстрів 
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ніколи не є окреслені тільки їхнім походженням. Це, з одного боку, можна 

пояснити винятковою популярністю осередку, з другого — великою кількістю 

майстрів у Риботичах, що працювали одночасно і в подібному стилі» [490, с. 

28]. На підставі нотаток у візитаціях, хронологію верхньої межі праці 

риботицьких майстрів авторка вивела до 1760-х рр. [490, с. 55]. 

Про риботицьке малярство згадував у своїх працях український науковець 

П. Жолтовський. У розділі «Станкове малярство» третього тому шеститомної 

історії українського мистецтва дослідник відзначив діяльність риботицького 

осередку в історії народного ікономалярства другої половини XVII ст. 

(осередок згаданий у підрубриці «народна течія в українському живопису»), 

зазначивши, що він був найбільше відомим [174, с. 226]. У монографії про 

український живопис XVII — XVIII ст., що вийшла друком 1978 р., автор 

навів важливу нотатку з єпархіального розпорядження 1766 р. про заборону 

купувати та вміщувати в церквах образи риботицької роботи [175, с. 278], на 

жаль, не вказавши її джерела. Тут до риботицького осередку зараховано 

маляра Іван Щирецького [175, с. 282]. Як сьогодні встановлено, І. Щирецький 

не був пов’язаний з Риботичами, родом походив із Щирця, потім певний час 

жив у Перемишлі, малював також для закарпатських церков. Цю інформацію 

про І. Щирецького подають Всеволод Саханєв та Володимир Александрович 

[313, с. 73—74; 389, с. 350]. У «Словнику художників» П. Жолтовський двічі 

умістив запис про майстра Ісаю Герасимовича. Перший раз його записано як 

«Ілля Герасимович львівський маляр, що походив з Риботич» з покликанням 

на «Начерк історії українського мистецтва» М. Голубця, другий раз — як «Ісая 

Герасимович риботицький маляр» з покликанням на «Записки Чину Святого 

Василія Великого», де опубліковані короткі виписки з того ж лаврівського 

пом’яника, який опрацював М. Голубець. У другому записі «Словника 

художників» наведено 1672 р. як дату смерті маляра [176, с. 123]. Насправді з 

контексту Пом’яника випливає, що ця дата є роком запису померлих членів 

родини маляра. Перший запис у «Словнику художників» про Іллю 

Герасимовича є помилковим. Такої інформації у праці М. Голубця, на яку 
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покликається П. Жолтовський при цій нотатці, немає. З-поміж риботицьких 

малярів у «Словнику» також згадані Іван Крулицький як автор іконостаса з 

Чертежа, маляр Михайло, відомий з архівної судової справи, Іван 

Средницький, відомий за підписом на іконостасі в Недільній, про що згадав 

М. Драган, та маляр Яків, автор ікони Страстей з Волі Вижньої [176, сс. 141, 

148, 164, 177].  

У 1980—1990-х рр. ґрунтовнішу увагу іконам риботицьких майстрів 

приділив Василь Откович. Автор розглянув історію містечка, стилістику 

малярства цих майстрів і праці окремих малярів [290; 293]. Підсумкове 

дослідження автора на цю тему вміщене в монографії «Народна течія в 

українському живопису XVII — XVIII ст.» (1990) [291, с. 48—75]. Науковець 

уперше пов’язав з риботицьким осередком широке коло творів, навів відомі 

йому архівні матеріали про цих майстрів і дослідив зв’язок окремих сюжетів і 

образів з фольклором. На підставі стилістичного аналізу В. Откович виділив 

два типи риботицького малярства: до першого зарахував твори з 

переважанням графічної манери виконання образу; до другого — ікони, де 

перевага надається пластичному моделюванню форми [291, с. 57—58]. 

Дослідник уперше звернув увагу, що розлогі написи на іконах риботицьких 

майстрів, зокрема, на тему Різдва Христового з історією дитинства, містять 

відображення місцевої говірки та відзначив їхній зв’язок з колядками та 

щедрівками [291, сс. 65, 68—72]. До риботицьких майстрів автор зарахував 

(вслід за словацьким дослідником Стефаном Ткачем) маляра Олексія, що не 

підтверджується відомими сьогодні фактами. Риботицький маляр Олексій, за 

дослідженням С. Ткача, мав підписатися на іконі архангела Михаїла, що є в 

церкві в Миролі (східна Словаччина), однак при обстеженні пам’ятки жодного 

авторського напису ми не виявили, що також підтверджують дослідження 

Владислава Грешлика [434, с. 58]. Окремі ікони риботицької стилістики зі 

збірки НМЛ із зарахуванням їх до «кола риботицьких майстрів» опубліковано 

в альбомі «Українське народне малярство ХІІІ — ХХ століть. Світ очима 

народних майстрів» під редакцією В. Свєнціцької та В. Отковича, де 
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риботицькому осередку відведена також увага у вступній статті [369, сс. 18—

21, 72—80, 82—84]. Пізніше своє дослідження творчості риботицьких 

майстрів В. Откович ще раз підсумував статтею у матеріалах міжнародної 

наукової конференції в Ланцуті (2004) [292]. Окремі ікони цих майстрів з 

різних музейних збірок опубліковані в альбомі «Українська народна ікона» 

його ж авторства [294, сс. 45, 50—51, 59, 68—75, 77, 80—82, 84—89]. До 

сьогодні праці дослідника містили найбільш вичерпне опрацювання 

діяльності осередку. Про риботицький осередок згадано також у статтях В. 

Свєнціцької 1983 р. [314, с. 294] та 1991 р. [316, с. 94—95]. Остання (остання 

вийшла друком уже після смерті авторки).  

Володимир Александрович схильний обережніше трактувати коло творів, 

пов’язаних з риботицьким осередком, застерігаючи перед «безкритичною 

тенденцією приписування Риботичам праць, які з ними не мають нічого 

спільного» [389, с. 350]. Автор опублікував низку важливих архівних нотаток з 

іменами риботицьких майстрів і, як уже вказано, спростував причетність до 

цього осередку Івана Щирецького [92; 389, c. 350].  

Часте вживання визначення «риботицька робота» справедливо викликало 

дискусію: чи це означення стосувалося ікон нижчого рівня виконання, чи 

позначало твори конкретного малярського осередку? Ромуальд Біскупський 

зазначив, що не слід виключати того, що означення «риботицьке» стосувалося 

не конкретного твору, а стилю, у якому він був виконаний [398, с. 162]. 

Микола Моздир на прикладі нотаток про риботицьке малярство в документах 

візитації Перемиського деканату припустив, що використане візитаторами 

означення «риботицька робота» стосується стилістичних аналогій, або ж воно 

підмінює поняття «непрофесійного малярства». Однак автор не заперечував 

роль риботицького малярського осередку в розвитку духовного життя краю. 

Як підрахував М. Моздир, з 66-ти оглянутих храмів Перемиського деканату в 

43-х були ікони «риботицької роботи» [281, с. 36].  

Окреме дослідження про дарохранильницю риботицького майстра, 

намальовану для церкви Воздвиження Чесного Хреста в Дрогобичі, здійснила 
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Тетяна Думан [166, с. 244—283]. Авторка приділила увагу вигляду таких 

творів, їхнім формам у римо-католицьких храмах і розглянула пам’ятку з 

дрогобицької церкви в контексті її іконографії та конструкції. Т. Думан також 

зробила спробу розглянути суспільний статус риботицьких малярів [168]. Про 

ікони св. Івана Хрестителя та св. Івана Сучавського зі збірки НМЛ написала 

статтю Олена Кирилова, тут пам’ятки розглянуті в контексті розвитку 

іконографії зі згадками про вже відому діяльність риботицького осередку [192, 

с. 70—75]. Польська дослідниця Зофія Шантер занотувала зауваги візитатора 

про риботицьке малярство в церквах Яслиського деканату Перемиської єпархії 

(1761 р.) [506, с. 359]. 

Поза переліченими статтями та дослідженнями, спеціально присвяченими 

діяльності риботицького осередку, у низці видань наукового та науково-

популярного характеру, переважно 1980—2010-х рр., у контексті опрацювання 

різних питань з історії українського іконопису також знаходимо зауваги про 

риботицький осередок чи окремі твори його майстрів. Виділимо вагомі праці, 

де є такі згадки чи фото окремих ікон, що були публіковані вперше. Дві ікони 

риботицьких майстрів з НМЛ (тоді — Львівський музей українського 

мистецтва) опублікувала В. Свєнціцька в статті, присвяченій українському 

станковому малярству XIV — XVI cт. у контексті візантійської традиції (1983 

р.) [315, с. 22—23]. Довголітній працівник Історичного музею в Сяноку Р. 

Біскупський, досліджуючи в різних аспектах іконопис XVII — XVIII ст., 

відзначав діяльність риботицьких малярів, зокрема, опублікував авторську 

інскрипцію маляра Якова (Яцентія) на дарохранильниці 1694 р., а також напис 

цього маляра на іконі з Котані [401]. У монографії Лева Скопа, присвяченій 

техніці та технології українського іконопису, репродуковано окремі твори 

риботицьких малярів, зокрема, двобічну ікону Богородиця Теребовельська / 

Христос, яку автор слушно атрибутував до авторства риботицького майстра 

Івана Середиського [342, сс. 14, 90]. У монографії, присвяченій іконам 

Страстей Христових, краківська дослідниця Аґнєшка Ґронек опублікувала 

чотири ікони риботицької стилістики з науковим каталоговим опрацюванням 
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творів [436, сс. 56, 221—222, 229—230, 233—234, 237—239]. Про ікони св. 

Івана Сучавського, у тому числі стилістики риботицьких майстрів, згадано в 

статті Романа Зілінка, у якій репродуковані дві пам’ятки цих малярів зі збірки 

НМЛ [183]. У монографічному опрацюванні ікон Страшного суду Івана-Павла 

Химки наведені також пам’ятки риботицької стилістики [439, іл. 3.4, 4.3, 4.61]. 

Слід відзначити монографію Ярослава Ґємзи, завідувача відділу ікон 

МЗЛ, присвячену церквам та іконам Лемківщини (2017), у якій відведена увага 

апостольському молінню авторства риботицького маляра Тимотея та іконам 

риботицького маляра Якова з Котані [426, сс. 217, 226—227, 259, 391—392, 

440—441, 461, 504—505], а також опублікована низка творів інших 

риботицьких майстрів [426, сс. 47, 89, 184, 205, 211, 215, 221, 431, 454—455, 

458, 460, 483—485, 491, 501, 511, 536, 542, 580, 581, 586, 621—623, 652]. Про 

ікони маляра Якова з Котані також згадано в статті цього автора, присвяченій 

збірці ікон МЗЛ [428, с. 32]. Я. Ґємза проводить важливу роботу з підготовки 

творів до реставрації з реконструкціями написів, відчитанням малозрозумілих 

(для польських реставраторів) кириличних текстів і наведенням аналогій. 

Зокрема, таким чином автор опрацював ікону Страшного суду 1687 р. і 

процесійний хрест риботицького маляра Якова, хрест 1673 р. ліського маляра 

Якова, що в церкві архангела Михаїла у Святковій Малій, ікону св. Миколая, 

що в церкві в Балутянці. (Матеріали до наукової реставрації творів зі 

Святкової Малої зберігаються у римо-католицькій парохії в Дешниці). Усі 

твори з реконструкціями текстів опубліковані в згаданій монографії Я. Ґємзи 

[426, сс. 47, 291—292, 504—505]. Подібним чином автор здійснив 

реконструкцію частин іконостаса церкви в Горянці авторства риботицьких 

майстрів [431].  

На окрему увагу заслуговують праці словацьких науковців. Пишучи про 

ікони із церков Східної Словаччини, Александер Фріцкі згадав про риботицьке 

малярство, опираючись на публікації польських колег: «польські дослідники 

на основі архівних матеріалів і формального дослідження творів констатують, 

що є один великий малярський осередок, діяльний від XVII ст. у Риботичах. 
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Він поставляв іконостаси та ікони до середини XVIII ст. у церкви на східній 

Словаччині» [417, с. 12]. У розвитку ікони в цьому реґіоні А. Фріцкі вбачає 

«перехід справжньої ікони на ікону ремісничу, а врешті — на ікону народну». 

Також згадує відоме у візитаціях визначення «робота риботицька» 

протиставляючи його терміну «робота старосвіцька», що на думку автора міг 

позначати професійне малярство [417, с. 12]. Александер Фріцкі пов’язував 

розвиток церковного мистецтва Східної Словаччини з галицьким 

ікономалярством. Дослідник опублікував низку ікон риботицьких малярів, 

зокрема, ікону архангела Михаїла, що в церкві в Миролі, без нотатки про ім’я 

її автора, але також без згадки про риботицький осередок [418, с. 406—412].   

Стефан Ткач відзначив діяльність риботицького осередку в монографії, 

присвяченій іконам XVI — XIX ст. Північно-Східної Словаччини (1982). 

Серед риботицьких малярів автор називає Ісаю Герасимовича, Симеона та 

Якова, щоправда, без покликання на джерела інформації [513, с. 53]. Імена 

малярів Ісаї та Якова відомі, про що вже згадано, але ім’я риботицького 

маляра Симеона ми не виявили ні за архівними джерелами, ні за пам’ятками, 

ні за публікаціями інших дослідників. Тут також подана інформація про 

маляра Алексія — автора ікони архангела Михаїла в церкві в Миролі [513, с. 

53], яка, як уже відзначено, немає авторської інскрипції. Автор опублікував 

низку творів риботицької стилістики, що зберігаються у церквах і музеях на 

території Словаччини. 

Найбільш вагомі дослідження історії іконопису на території Словаччини 

здійснив В. Ґрешлик. Автор присвятив іконам цього реґіону кандидатську 

дисертацію [154], згодом опублікував значну кількість статей, у тому числі зі 

згадками про ікони риботицьких майстрів чи з публікаціями самих ікон [153, 

с. 25—39; 155, с. 48—53; 151, с. 249—268; 157, с. 219—221; 156, с. 265—266; 

158, с. 322—323], альбом ікон Шариського музею в Бардейові [448] та 

монографію, у якій іконам стилістики риботицьких майстрів приділено 

окремий розділ [434, с. 52—61]. Автор відзначив, що «ікони цих малярів 

збереглися від Нижньої Писаної коло Свидника аж до Руської Бистрої біля 
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Собранець, що підтверджує широкий ареал праці так званих риботицьких 

майстрів і популярність їхніх ікон, які збереглися здебільшого як предели 

намісного ряду» [434, с. 54]. У цьому розділі В. Ґрешлик розглянув ікони 

«Втеча Богородиці до Єгипту» 1678 р. з Нижньої Писаної та «архангел 

Михаїл» з Прикрої [434, с. 54—55], які за стилістикою малярства, на нашу 

думку, не належать до риботицького осередку.  

Про риботицький осередок є згадка в публікації словацької дослідниці 

Дани Барнової [392, с. 46—47]. Про цих майстрів згадувала також Бернадет 

Пушкаш. У монографії, присвяченій мистецтву Греко-католицької церкви 

Мукачівської єпархії, Б. Пушкаш опублікувала твори риботицьких малярів з 

колекцій музеїв і церковних збірок в Угорщині [491, сс. 126, 128, 129, 131, 170, 

224—225], а також окремі пам’ятки, що зберігаються у храмах і музеях 

Словаччини [491, сс. 78, 79, 95, 107, 108, 110, 130, 133, 164, 165, 176, 177, 222, 

225, 272]. У окремих публікаціях дослідниця охарактеризувала збірку ікон 

музею в Ньїредьгазі, де подано фото кількох творів риботицької стилістики 

[441, сс. 7, 9, 14; 310, с. 388—390]. Про риботицький осередок авторка згадала 

також у статті 1994 р., де до його майстрів зарахувала Івана Щирського 

(очевидно, малося на увазі Щирецького), Івана Середиського та Олексу 

Понехальського, який працював на Марамороші й Семигороді [492, с. 285—

286]. Олекса Понехальський був доволі активним у 1750—1770-х, виконував 

стінописи та ікони. Своєрідна манера малярства споріднює його твори з 

іконами майстрів, що працювали на Закарпатті [308, с. 470] та Сколівщині 

(Львівська обл.) у XVIII cт., зокрема, з майстром, якого В. Ґрешлик окреслив 

як «автор ікон з околиць Славська» [152], однак вона свідчить, що немає 

жодних підстав пов’язувати маляра з риботицьким осередком. Жодної архівної 

інформації про це не виявлено, як також артефактів, де би було про це сказано.  

Окремі ікони риботицьких майстрів, щоправда, переважно без 

зарахування до цього осередку, репродуковано у статтях і монографіях різних 

авторів. Це, зокрема, у статті Йосифа Мислівца, який одним з перших звернув 

більшу увагу на ікони із церков Східної Словаччини [485]. Так, пишучи про 
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вже неодноразово згадувану ікону архангела Михаїла в Миролі, автор 

зауважив, що архітектура на ній відтворює Крехівський монастир за гравюрою 

1699 р. Діонісія Сінькевича або за подібним твором [485, с. 418]. Увагу до 

збереження ікон на території Словаччини привернуто також у статтях 

Михайла Дубая [163, с. 93—97; 164, с. 53—56].  

Загалом окремі твори риботицьких малярів опубліковано у працях 

Мечислава Ґембаровича [422, іл. 109, 135, 138, 150], Р. Біскупського [400, іл. 

14], Міхала Янохи [424, іл. 4], Я. Ґємзи [432, іл. 77, 90, 98, 118—125, 132—133, 

138, 156, 168, 170], Василя Лакати [258, іл. 1, 6], М. Келетьової [465], Олега 

Сидора [328, с. 481], Мирослава-Петра Крука [475, сс. 358—359, 361—362]. 

Доволі багато публікацій присвячено греко-католицьким церквам на території 

Східної Словаччини, у яких побіжно згадано також про ікони та іконостаси. 

Насамперед це ґрунтовна праця дослідників музею Української культури у 

Свиднику Бланки Ковачовичової-Пушкарьової та Імриха Пушкара (1971 р.), 

які провели обміри всіх церков і подали лаконічну інформацію про кожну з 

них, у тому числі про іконописні твори, серед них і авторства риботицьких 

майстрів [196]. Подібного типу видання у тритомнику було здійснене у 2007—

2008 рр. з ініціативи Греко-Католицької єпархії у Пряшеві [409—411]. У низці 

статей про дерев’яні церкви Східної Словаччини часто знаходимо коротку 

інформацію про ікони, що є об’єктом нашого дослідження [350; 501; 516; 402].  

Більшість іконостасів і окремих ікон XVII — XVIII ст. у дерев’яних 

церквах на території Словаччини було відреставровано у 1990—2010-х рр. Для 

дослідження цінними є публікації художників-реставраторів, у яких знаходимо 

інформацію про технологічні прийоми малярства риботицьких майстрів, стан 

пам’яток до реставрації та проведені реконструкції [394; 402; 403; 405; 408, 

512]. Інформацію про реставрацію ікон, у тому числі авторства риботицьких 

майстрів, зі збірки Східнословацького музею в Кошицях опублікувала Віра 

Кейлова [461, с. 133—151; 462, сс. 221—222, 227—228; 463, сс. 380—382, 387

—389; 464, с. 400—403; 460, с. 345—347]. Зауваги про техніко-технологічні 
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особливості ікон XVII — XIX ст., зокрема риботицьких малярів, знаходимо в 

статті Мирослава й Тараса Отковичів [295, с. 551—552]. 

Твори риботицької стилістики репродуковано в альбомних виданнях 

популярного характеру, часто без зазначення вихідних даних про пам’ятку, 

переважно польських авторів. Це альбоми, присвячені одній музейній збірці, 

виставці, або альбоми кращих творів з різних зібрань і з церков [121; 122; 373; 

416; 438; 444—447; 455; 468]. Переважно опубліковано ті ікони, що добре 

збережені, відтак ті самі пам’ятки повторюються в різних виданнях. Окремі 

альбоми містять більш вичерпну інформацію про твори [393; 450; 515], але і в 

них спеціально увагу риботицьким майстрам не відведено. Твори цих майстрів 

репродуковано також у музейних путівниках [128; 265; 266; 421; 443; 489].  

У окремих альбомах і каталогах наукового характеру відзначена 

діяльність риботицького осередку. Виділимо важливіші видання такого типу. 

1973 року польська дослідниця Яніна Клосінська оприлюднила ікони зі збірки 

Національного музею в Кракові з анотаціями до окремих творів. До 

риботицького осередку авторка зарахувала лише велику ікону Страстей 

Христових [467, с. 137—140], хоча творів цих майстрів репродуковано більше 

[467, сс. 118, 122, 184, 189, 194] (окрім того, також у каталоговій частині). У 

виданому того самого року альбомі українських ікон (упорядник — Святослав 

Гординський) у вступній статті віднаходимо слушну заувагу про спосіб праці 

майстрів Риботич: «одна з таких шкіл (провінційних. — Р. К.), або краще 
сказати — збірних майстерень, постала в Риботичах, на південь від 

Перемишля. Ця школа поєднувала мотиви давньої іконографії з українськими і 

західними гравюрами, витворюючи своєрідний народницький тип ікони, що 

здобув широку популярність» [148, с. 21]. У альбомі репродуковано три ікони, 

що намальовані в стилістиці майстрів цього осередку [148, сс. 179, 182, 190].  

У каталозі ікон НМПЗП (тоді — Реґіональний музей у Перемишлі) 

коротко охарактеризовано діяльність осередку в Риботичах, «який 

користувався особливою популярністю» [452, с. 6]. Автори каталогу 

відзначили , що на тлі «загальних змін , спричинених натиском 
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окциденталізації, риботицьке малярство відзначається великою незалежністю і 

прив’язанням до старих форм, які передавалися з покоління в покоління, але й 

до нього через графіку й релігійні книжки проникло західне мистецтво [452, с. 

6—7]. До «роботи риботицької» у каталоговій частині зараховано 39 творів, 

окремі репродуковані, щоправда, деякі твори XVIII cт. датовані ХІХ ст. [452, 

іл. 50].  

У передмові до каталогу ікон Музею народної архітектури в Сяноку, у 

якому репродуковано більшість ікон риботицьких майстрів з музейної збірки, 

у рубриці «поунійна ікона» відзначено, що «під формальним поглядом 

риботицькі ікони репрезентують мистецтво, близьке до народної 

творчості» [442, с. 26]. До риботицького осередку слушно зараховано три 

іконостаси: з Устиянови, Чертежа та Грозьової.  

У вступній статті до альбому ікон з приватних колекцій (автор — Олег 

Сидор) згадано про риботицький осередок, «де працювали малярі різного 

фахового рівня» [160, с. 23]. Серед майстрів цього осередку автор згадує Івана 

Середиського і з ним пов’язує низку ікон [160, с. 165—171]. З окремими 

атрибуціями можна погодитися. Серед репродукованих творів дві пам’ятки — 

св. Іван Богослов (Львівщина) і Богородиця Елеуса (Яворівщина) [160, сс. 198, 

199, 202, 203] — належать вказаному малярові, однак саме вони в альбомі із 

цим майстром не пов’язані. Дві ікони риботицьких малярів каталогізовані в 

статті схм. Боніфатія (Богдана Івашківа) та Віолети Радомської, присвяченій 

іконам збірки монахів-студитів у Львові [107, сс. 173—176, 207—208]. 

Викладені в нашому дослідженні матеріали та результати наукової роботи, на 

основі яких було сформовано положення про діяльність риботицького 

осередку церковного мистецтва 1670—1760-х рр., опубліковані в українських 

та закордонних фахових виданнях [199—207; 209; 210; 212—214; 217—223; 

225—235; 237—250; 471; 472]. 

У роботі було використано окремі альбомні видання, монографії та 

наукові каталоги тематичних груп творів іконопису XVII — XVIII cт., а також 

давнішого часу [130; 135; 139—141; 162; 172; 173; 270; 278; 317; 320; 327; 353
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—356; 366; 367; 372; 380; 396; 406; 482; 518; 511]. Ці праці мали значення при 

дослідженні іконографії риботицьких майстрів, для проведення атрибуцій, 

з’ясування контексту створення пам’яток, встановлення подібності чи 

відмінності з творами інших майстрів, що працювали в той час.  

Також треба відзначити праці, у яких висвітлена діяльність окремих 

іконописних шкіл (а також конкретних майстрів), що стали порівняльним 

матеріалом у дослідженні. Це стаття Миколи Голубця, присвячена малярам-

василіянам XVIII ст. [145], монографія Володимира Овсійчука про майстрів 

жовківської школи іконопису [286] та його стаття про митрополита 

ікономаляра Петра Ратенського [287], стаття Дмитра Крвавича про 

вишенського маляра Стефана Дзенгаловича [255], статті польської дослідниці 

Зофії Шантер про ікони майстрів мушинського осередку [504; 505], стаття 

Мар’яна Корнєцького про маляра Івана Медицького [470], каталог ікон 

майстрів Олексія і Дмитрія зі збірки НМЛ авторства О. Сидора [324], статті 

про малярів різних майстерень Марії Гелитович [129; 131—133], дослідження 

про різних малярів В. Александровича [86; 88; 89; 91], публікації, присвячені 

майстрам волинської (острозької) іконописної майстерні XVIII ст. [264; 340], 

стаття В. Грешлика про «маляра ікон з околиць Славська» [154], дослідження 

творів автора ікони Богородиці кінця XVI ст. з Мражниці Лева Скопа [338] та 

його стаття про дрогобицьких ікономалярів [339], праці патріарха Димитрія 

(Яреми) про західноукраїнський іконопис XII — XVI  cт., де, зокрема, 

відведено увагу діяльності окремих майстерень того часу [299; 300; 458]. 

Порівняльним матеріалом стали також дослідження з історії української 

іконографії. Окрім згаданих раніше праць, у яких більше чи менше порушені 

питання іконографії, виділимо публікації Д. Щербаківського [385], О. 

Новицького [285], Д. Крвавича [253], Р. Біскупського [397; 399], В. Пуцка 

[309], Л. Міляєвої [279], О. Сидора [321; 323; 325; 329; 331—333], В. 

Александровича [95; 96; 98; 99], М. Гелитович [136], В. Стасенка [353], М. 

Федак [375], Р. Зілінка [182; 183; 520], М. Янохи [453; 456], П. Крука [475; 

476], А. Ґронек [436], Р. Забашти [177; 178], Б. Пушкаш [311], Л. Бурковської 
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[111; 112], О. Дуць-Файфер [412], З. Лильо-Откович [260], В. Делюги [406], О. 

Колос [197], Н. Козака [474], І. Мицька [272—275]. 

Дотичними до нашого об’єкта дослідження є студії з історії розвитку 

українського іконостаса. Виділимо насамперед грунтовну працю Ярослава 

Константиновича (1929 р.) [76; 77], у якій розглянуто тип «високого» 

іконостаса XVII cт. на прикладі пам’яток, які дослідник обстежив у церквах, у 

тому числі Перемиської єпархії. Питання розвитку іконостаса в українських 

храмах розглядали С. Таранущенко [359], А. Фріцки [419], патріарх Димитрій 

(Ярема) [459], З. Шантер [507], О. Сидор [322], М. Гелитович [134; 137; 138], 

М. Яноха [421], Р. Зілінко [180; 181], М. Пелех [303; 304], М. Приймич [306; 

307], Т. Трайдос [514] та ін. Окреме дослідження присвячене іконостасу 1698

—1705 рр. з монастиря у Скиті Манявському [187]. 

Елементи облаштування західноукраїнських храмів XVIII cт. вивчали 

Андрій Клімашевський [194; 195] та Олег Болюк [105; 106]. Процесійним 

хрестам і двобічним іконам західноукраїнських церков присвячені 

кандидатські дисертації та статті Наталії Золотарчук [185] та Ірини Дундяк 

[169; 170]. Окрема монографія вийшла про українські хоругви, де, зокрема, 

розглянуті церковні, у тому числі авторства риботицьких майстрів [246].   

Порівняльним матеріалом до вивчення стану парафій, облаштування 

церков, а також змін, що були спричинені латинськими впливами, слугували 

публікації Павла Сиґовського [503], З. Шантер [507], Євгена Заваленя [519].  

Окремо слід згадати дослідження фресок церкви св. Онуфрія у Посаді 

Риботицькій. Найбільш вичерпні студії цієї теми віднаходимо у статтях П. 

Ґротовського [159], Я. Ґємзи [430] та обширній монографії А. Ґронек, яка 

стала габілітаційною працею дослідниці [437]. Автори здійснили 

реконструкцію малозбережених стінописів нави та запропонували своє 

датування церкви й фресок. Аґнєшка Ґронек ґрунтовно опрацювала 

іконографію, порівнюючи сюжети з румунськими, молдовськими, 

балканськими та грецькими пам’ятками, а також провела ретельні студії 
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джерел до права власності на Посаду Риботицьку, власники якої були також 

господарями Риботич. 

У третьому томі п’ятитомної «Історії українського мистецтва» згадано 

про двох різьбярів другої половини XVII ст. з Риботичів [189, с. 379], а також 

репродуковано ікону Богородиці Одигітрії, яку пов’язуємо із цим осередком, 

щоправда, її чомусь уміщено в тексті про львівських майстрів Ф. Сеньковича 

та М. Петрахновича [189, с. 135]. З-поміж творів риботицьких малярів тут 

також репродуковано ікону-епітафію Стефана Комарницького [189, с. 599]. 

Про діяльність риботицького малярського осередку не згадано, хоча коротко 

розглянуто вишенський і жовківський. 

Проведений огляд літератури засвідчує, що твори риботицьких майстрів 

уведені до історії мистецтва та культури чотирьох держав, але розглянуті без 

урахування тенденцій розвитку осередку, розуміння специфіки праці його 

майстрів, джерел іконографії, художнього виконання та контексту співпраці 

між замовником і майстром. Спадщина цих малярів уведена в історію 

культури країн, на території яких на сьогодні перебувають пам’ятки без 

виявлення ширшого контексту діяльності осередку. Із цього огляду винятками 

є наукові напрацювання В. Отковича, Р. Біскупського, В. Ґрешлика, Я. Ґємзи.    

  

1.2 Джерела, терміни, методика дослідження  

Джерелами дослідження стали твори церковного мистецтва риботицьких 

майстрів, що зберігаються у музеях України та за кордоном, приватних 

колекціях і в церквах. Джерелами слугували також архівні матеріали, 

переважно документи описів церков канонічних візитацій Перемиської єпархії 

1730—1770-х рр., а також пізніші інвентарі ХІХ — початку ХХ ст., пом’яники 

та судові справи XVII — першої половини XVIII cт. Також серед джерел — 

рукописні богослужбові книги, що мають стосунок до історії осередку 

церковного мистецтва в Риботичах. Джерелами стали альбомні видання, де 

опубліковані пам’ятки риботицьких майстрів, а також інших ікономалярів, що 

працювали на території Перемиської єпархії у XVII — XVIII cт.  
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Оскільки територія історичної Перемиської та Мукачівської єпархій тепер 

знаходиться у складі чотирьох держав, твори риботицьких майстрів опинилися 

у різних музеях в Україні та за кордоном. Відповідно до географії поширення 

творів цих майстрів, найбільшу кількість пам’яток авторства риботицьких 

майстрів, у тому числі — з інскрипціями ікономалярів, зберігають польські 

музеї. Значна частина пам’яток надійшла до цих музеїв у 1950—1960-х рр. з 

експедицій у закриті церкви після виселення українського населення. Так було 

сформовано колекцію ікон Музею-Замку в Ланцуті, Музею народної 

архітектури в Сяноку, Історичного музею у Сяноку, який також перейняв 

пам’ятки місцевого, ліквідованого 1945 р. українського музею «Лемківщина», 

засновником і директором якого був Лев Гец [267; 326], та Національного 

музею Перемиської землі в Перемишлі, до фондів якого частково увійшла 

колекція церковного мистецтва закритого 1945 р. Українського реґіонального 

музею «Стривігор» у Перемишлі та музею Греко-католицької єпархії в 

Перемишлі. Як зауважив у інтерв’ю 2003 р. дослідник ікон Ромуальд 

Біскупський, завдяки музею «Лемківщина» та праці його директора зберігся 

єдиний слід від церкви Благовіщення в Улючі: чотири ікони XVII ст. з 

фундаційним написом. Діяльність музею «Лемківщина» була частиною 

широкої акції рятування української культурної спадщини, яку від 1909 р. 

очолив митрополит Андрей Шептицький [280].  

Варто відзначити, що в цих музеях ікони риботицьких майстрів 

здебільшого зберігаються зі своїм первісним обрамленням. Також тут є 

частини іконостасних ансамблів, у яких можуть бути повними два-три яруси 

ікон, а також царські врата, подекуди з одвірками. Окрім того, у цих музеях 

доволі багато ужиткових речей сакрального призначення авторства 

риботицьких майстрів. Це процесійні хрести, церковні хоругви, напрестольні 

хрести.  

Вагома збірка ікон стилістики риботицьких майстрів зберігається у 

Національному музеї в Кракові. Твори переважно надійшли туди на початку 

ХХ ст. частково від Гелени Домбчанської, яка постачала пам’ятки мистецтва 
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також до Національного музею у Львові. Майже всі ікони краківського музею 

не мають відомого місця походження.  

Слід зазначити, що здебільшого ікони вказаних музеїв відреставровані, а 

ті, що були під записами, розкриті з-під перемалювань. Окремі ікони в 

запасниках музеїв ще очікують на проведення реставрації. Однак, деякі твори 

риботицьких майстрів усе ще є повністю перемальованими, як-от празниковий 

ярус із іконостаса церкви в Чертежі, намісні ікони якого виконав 1701 р. 

риботицький маляр Іван Крулицький. Відповідно, частина творів з 

об’єктивних причин не були доступними для дослідження. Припускаємо, що 

окремі з них можуть стати цінними джерелами для майбутніх студій.  

Низка творів риботицької стилістики є також у Дієцезіальному музеї в 

Тарнові, у Національному музеї у Варшаві, в Архидієцезіальному музеї імені 

св. Йозефа Себастіана Пельчара в Перемишлі, у Районному музеї в Новому 

Сончі, у Реґіональному музеї в Яслі, у Дієцезіальному музеї у Ряшеві, у музеї 

оо. Василіян УГКЦ у Варшаві. Ікони у польських музеях (ті, що мають відоме 

місце походження) переважно надійшли із церков західної частини 

Бойківщини, що сьогодні є у складі Польщі, з Лемківщини та Надсяння, 

територій, що за сучасним адміністративним поділом входять до 

Підкарпатського та менше — Малопольського воєводств Польщі.      

Збірки ікон риботицької стилістики мають також словацькі музеї. Це 

Східнословацький музей у Кошицях, Шариський музей у Бардейові, 

Віґорлятський музей у Гуменному, Музей української культури у Свиднику, 

Земплінський музей у Михайловцях. Кілька творів цих майстрів є у 

Словацькій національній галереї в Братиславі та в колекції Пряшівської 

єпархії словацької Греко-Католицької церкви. Час надходження пам’яток до 

цих музеїв є різним. Зокрема, найдавнішою є збірка ікон Шариського музею в 

Бардейові. Її перші надходження, у тому числі кілька ікон риботицьких 

майстрів, надійшли 1906 р. Окремі твори авторства цих малярів привезені із 

церков у 1960-х рр. До Східнословацького музею у Кошицях ікони 

риботицьких майстрів надішли з дерев’яних церков у Кожухівцях (1927 р.) і 
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Нижній Писаній (1913 р.). До музею української культури у Свиднику твори 

авторства риботицьких майстрів поступили переважно в 1960-х і 1970-му рр.  

З-поміж музеїв України на окрему увагу заслуговує збірка ікон 

риботицької стилістики в Національному музеї у Львові імені Андрея 

Шептицького. Це найбільша вітчизняна колекція, яка налічує понад сотню 

таких ікон. Тут також зберігаються пам’ятки сакрального ужиткового 

призначення: близько десятка церковних хоругов, процесійний і напрестольні 

хрести, кілька царських врат до іконостасів. Майже всі твори надійшли із 

церков Львівщини (Дрогобицького, Самбірського, Старосамбірського, 

Турківського, Сколівського, Мостиського районів), також із храмів, що на 

території Польщі. Відзначимо, що, на жаль, більшість ікон збірки НМЛ не 

мають декоративних обрамлень. Також тут немає жодного повного молільного, 

празникового чи пророчого ярусів іконостаса ані конструкцій одвірків 

царських чи дияконських врат. Збірка ікон риботицької стилістики НМЛ 

формувалася поступово. Перші надходження ікон датуються між 1905—1907 

рр., у період діяльності новозаснованого тоді Церковного музею. Це 

переважно твори, що не мають відомого місця походження, оскільки в цей час 

не вели точної документації. Пізніше ікони надходили завдяки експедиціям 

музейних працівників і завдяки тому, що свідомі парохи та церковні громади 

на заклик митрополита Андрея Шептицького передавали давні ікони зі своїх 

храмів до музею. Окремі ікони риботицької стилістики надійшли до НМЛ 

1914 р. з товариства «Дністер» у Львові. Після приходу радянської влади до 

Західної України більшість музеїв було закрито та розформовано, окремі — 

реорганізовано. Таким чином до НМЛ 1939 р. передали частину творів, у тому 

числі й ікон риботицької стилістики, із закритого музею Богословської 

академії у Львові. У 1940-х рр. до музею надійшли окремі церковні твори, у 

тому числі й ікони та хоругви риботицької стилістики з Музею Інституту 

Ставропігії у Львові, з музею Наукового товариства Шевченка у Львові, з 

музею Яна ІІІ у Львові. 1954 р. до музею передали групу ікон з Дрогобицького 

краєзнавчого музею, які туди потрапили зі збірки розформованого музею 
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«Бойківщина» у Самборі [297]. Невелика група творів риботицької стилістики 

набута музейними працівниками в експедиціях 1960-х рр. Зокрема, тоді з 

експедиції, яку очолила В. Свєнціцька, надішло вісім ікон із церкви у Лімній.  

Серед українських музеїв колекції творів риботицької стилістики мають 

також Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького, 

Музей історії релігії у Львові, Музей етнографії та художнього промислу НАН 

України, Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія 

Шептицького, музей «Дрогобиччина» у Дрогобичі, Музей митрополита 

Андрея Шептицького Львівської Архієпархії УГКЦ, Музей Львівської 

духовної семінарії імені Святого Духа УГКЦ, Івано-Франківський краєзнавчий 

музей, Церковний музей Святоуспенської унівської лаври. Твори цих майстрів 

зберігаються також у приватних збірках в Україні й поза її межами. 

Окремі твори риботицьких майстрів і сьогодні є в церквах, що на 

території Лемківщини в Польщі. До окремих церков ікони були повернуто у 

2000—2010-х рр. з Музею-Замку в Ланцуті; до деяких чинних дерев’яних 

церков передали ікони з МЗЛ з тих храмів, що вже не існують. Здебільшого 

церкви тепер належать римо-католицьким громадам, їхній інтер’єр частково 

або й повністю змінено, відповідно до обрядових вимог. Ікони риботицьких 

майстрів бачимо в дерев’яних церквах у Святковій Малій, Святковій Великій, 

Котаню, Дешниці, Воловці, Балутянці, Горянці, Тиличі. У кількох церквах 

відправляють богослужби римо-католики та греко-католики. Такою, зокрема, є 

церква у Вільхівці на Лемківщині, до якої передано ікони риботицьких 

майстрів, що колись належали не збереженим церквам у Рушельчичах і 

Лещавці.  

Понад десяток ікон риботицьких майстрів сьогодні перебувають у єпархії 

УГКЦ у Перемишлі, передані туди з МЗЛ. Ці ікони колись належали різним 

церквам, що тепер на території Польщі. Подібно кілька пам’яток риботицьких 

майстрів з різних місцевостей є у дерев’яній церкві з Тарношина (первинно з 

Угринова на Сокальщині; до Тарношина продали вірні 1904 р.), перенесеній 

на територію Музею Люблінського села в Любліні (чинний храм УГКЦ).  
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Більше творів стилістики риботицьких майстрів знаходимо в дерев’яних 

церквах на території східної Словаччини (адміністративно це Пряшівський 

край). Тут твори переважно до сьогодні знаходяться на своєму первісному 

місці й виконують сакральну функцію. Церкви є чинними, належать до 

Пряшівської єпархії Словацької Греко-католицької церкви. Церква в Руській 

Бистрій належить до Кошицької єпархії тієї ж церкви (адміністративно село 

входить до Кошицького краю Словаччини), а церква в Руському Потоці від 

2000 р. належить православній церкві. Оглянути ікони, окремі яруси та цілі 

іконостаси риботицької стилістики можна в церквах у Ладомировій, Миролі, 

Руській Бистрій, Кожанах, Трочанах, Кореївцях, Крайному Чорному, 

Доброславі, Кальній Розтоці, Бодружалі, Шариському Щавнику, Шеметківцях, 

Яловій, Тополі, Руському Потоку, Улич Кривому та в церкві з Новоселиці, що 

перенесена у скансен Музею в Гуменному. Окремі ікони досліджуваних 

майстрів є в церквах у Прикрій, Лютині, Брежанах, Луків-Венеції, Кривому, 

Грабовій Розтоці, Нижній Писаній, Крайньому Бистрому. Іконостас 

риботицької стилістики 1750—1760-х рр. (окрім намісних ікон) є в церкві з 

Малої Поляни, котра 1935 р. перевезена до Градца Кралового в Чехії. 

Невелика збірка ікон риботицької стилістики є в угорських музеях, зокрема в 

Греко-католицькій збірці сакрального мистецтва міста Ньїредьгаза.   

Окремі твори намальовані в стилістиці майстрів з Риботичів є в церквах 

західної частини Бойківщини на території України , переважно 

Старосамбірського, Сколівського, Мостиського, Дрогобицького та 

Турківського районів (Львівської обл.), а також у храмах на Закарпатті. Майже 

всі ікони є частково або й повністю перемальовані. На їхнє походження з 

риботицького осередку вказує характер декоративного обрамлення.  

Загалом ми обстежили понад 2000 творів риботицької стилістики, що 

зберігаються в музеях, на місцях у храмах і в приватних колекціях. 

Порівнюючи з інвентарними описами церков, де занотовано про риботицьке 

малярство та кількість храмів колишньої Перемиської єпархії, можемо 

зробити висновок, що до нашого часу збереглася невелика частина творів. 
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Ромуальд  Біскупський так висловився з приводу вцілілих творів з тих церков, 

що залишилися на польській території: «урятовано залишки. Втрати 

неможливо навіть уявити. Парадоксально, про це свідчать саме урятовані 

твори мистецтва. Ось яку можна було б створити картину: на території 

Перемиської єпархії стояло понад 700 церков, а от іконами, збереженими у 

замку в Сяноці (Історичний музей в Сяноку. — прим. автора) можна було б 

укомплектувати десь 20 іконостасів, не більше» [280].  

У роботі репродуковано показові пам’ятки, що репрезентують різну 

авторську манеру та відображають еволюцію стилістики риботицького 

малярства, а також виявляють популярні іконографічні взірці та діапазон 

творчості майстрів. Частина творів не репродукована з огляду на їхній стан 

збереження, проте вони взяті до уваги в дослідженні. Ми свідомі, що усіх 

виявлених пам’яток стилістики риботицьких майстрів ми не ввели до 

наукового обігу в цій роботі та не змогли репродукувати усіх обстежених 

пам’яток.  

Як відзначено, джерелами дослідження стали також архівні документи. 

Переважно це матеріали колишньої Греко-католицької капітули в Перемишлі, 

яка мала одну з найбільших колекцій цінних рукописів і стародруків. Сьогодні 

ця колекція збережена частково, у повоєнний період значна частина 

документів і книг була втрачена. Уцілілі матеріали зберігаються в Державному 

архіві у Перемишлі під шифром ABGK (Akty Biskupstwa Grecko-Katolickiego) 

та в Національній бібліотеці Польщі у Варшаві. У роботі використано 

документи канонічних візитацій Перемиської єпархії XVIII cт. і окремі судові 

справи. Також опрацьовано метричні книги м. Риботичі та прилеглих сіл, 

документи Риботицького ключа та інші реєстри, що стосуються історії 

містечка. У відділі спеціальних фондів Палацу Красінських Національної 

бібліотеки Польщі у Варшаві опрацьовані рукописні богослужбові книги, 

стародруки, пом’яники та артикули церковних братств Перемиської єпархії, 

зокрема, рукописні Мінеї 1565 р. з Посади Риботицької.  
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Джерелами дослідження стали рукописи з Посади Риботицької, Риботичів 

та інших місцевостей, що стосуються діяльності риботицьких майстрів і 

матеріали канонічних візитацій 1740—1760-х рр. Перемиської єпархії зі збірки 

фонду рукописів і стародруків НМЛ (зокрема, з «теки Подолинського» Т. IV, 

яку впорядкував Йосиф Ґронський). Використано також матеріали із 

церковних візитацій та пом’яників XVIII ст. з відділу рукописів Львівської 

національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та 

Центрального державного історичного архіву України у Львові (інвентарі 

церков Перемиської єпархії XVIII — початку ХХ ст. (Фонд 146)). Взято до 

уваги нотатки із судових реєстрів 1670—1730-х рр., де згадані імена 

риботицьких малярів, що зберігаються у ЦДІАУЛ (Фонд 13, 43) та у фонді 

рукописів і стародруків НМЛ.  

Неоціненним матеріалом для дослідження стали фото інтер’єрів церков 

Перемиської єпархії, які зробили польські науковці в 1960-х рр. (фотоархів 

Музею-Замку в Ланцуті), що дають можливість побачити розташування ікон і 

первісну структуру іконостасів. Цінним матеріалом стали також світлини 

інтер’єрів церков і окремих ікон з фототеки НМЛ, а також з альбому д-ра 

Ярослава Константиновича (зберігається в Інституті досліджень бібліотечних 

мистецьких ресурсів Львівської Національної наукової бібліотеки ім. В. 

Стефаника НАН України), на яких також зафіксовано незбережені in situ 

іконостаси з іконами риботицької стилістики (окремі ікони цих іконостасів 

сьогодні зберігаються у колекціях польських і українських музеїв) та деякі 

втрачені твори цих майстрів. 

Терміни. У фаховій літературі використовують різні терміни щодо 

окреслення рівня виконання ікон. Сьогодні немає однозначної термінологічної 

назви щодо ікон XVII — XIX ст., намальованих у площинній декоративній 

манері, які виконані на різному фаховому рівні. Як можна спостерегти, такі 

ікони в працях першої половини ХХ ст. українські науковці окреслювали 

терміном «примітив» (М. Федюк, І. Свєнціцький), «малопрофесійне письмо 

(малярство)», «народна творчість» (І. Свєнціцький). Так були окреслені твори 
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на згаданій уже виставці 1939 р. «Вистава Галицького примітиву». Паралельно 

побутує термін «ремісниче малярство» та окреслення малярів низького 

професійного рівня терміном «партачі». Ці терміни стосувалися більше 

іконопису ХІХ ст. Під першим малися на увазі майстри невисокого фахового 

рівня, які переймали композиції та прийоми малярства своїх творів 

здебільшого з пам’яток західноєвропейських професійних майстрів різного 

часу, або майстрів ХІХ ст., що працювали в академічній манері. «Партачами» 

називали малярів низького фахового рівня, що збували свої роботи на 

ярмарках, куди їх переважно самі й возили. Вадим Щербаківський, пишучи 

про ХІХ століття в історії українського іконопису, доволі категорично 

стверджував: «разом із свідомістю падало і мистецтво, і єдиними 

представниками його на Україні стали «богомази» як їх називали в 

народі» [386, с. 212]. Відзначимо також, що в документах візитацій XVIII ст. 

церков Перемиської єпархії часто зустрічаємо вислів «проста робота 

риботицька», яким, вочевидь, окреслювали ікони майстрів невисокого 

фахового рівня.  

В українському науковому дискурсі радянського періоду, а за інерцією і 

пізніше, ікони невисокого фахового рівня, виконані в декоративній площинній 

манері, окреслювали терміном «народні». Цей термін став особливо 

популярним, і його застосовували не тільки до речей, пов’язаних із сільським 

мистецтвом (переважно архітектурою та пам’ятками ужиткового призначення, 

що також підтверджують назви окремих музеїв, які спеціалізувалися на 

архітектурі та побуті села). «Народне», умовно «національне» і 

малопрофесійне, але цікаве з огляду на етнографію, мистецтво села таким 

чином ніби протиставлялося професійному й більш інтернаціональному 

мистецтву міста. Цю концепцію радянські дослідники перенесли в 

ікономалярство, яке з огляду на ідеологію того часу мусили окреслювати 

терміном «живопис» [291] або «станковий живопис» [174]. Поняття «народна 

ікона» за інерцією часто використовують у дослідженнях післярадянського 

періоду, окреслюючи цим терміном різні за професійним рівнем виконання 
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пам’ятки. Визначення «народні малярі» та «народна ікона» знаходимо в 

п’ятитомній історії українського мистецтва (2011 р.), де його застосовано 

також щодо ікон XVI cт. [189, сс. 104, 119].  

Поняття «народне», на нашу думку, некоректно характеризує ікони XVII 

— XVIII cт. Якщо «народне» має означати «сільське», то для більшості 

ікономалярів воно не актуальне, бо вони або самі були міщанами, як 

риботицькі майстри, або були пов’язані з осередком, що діяв у місті. Власне 

сільських ікономалярів у тому часі не виявлено. Якщо термін «народне 

мистецтво» у контексті дослідження етнографії є виправданим, то для ікон 

XVII — XVIII ст., намальованих до церкви на спеціальне замовлення, на нашу 

думку, не є відповідним. Малювання ікон для майстрів того часу було 

стабільним заняттям,  це була їхня професія, якою вони оволодівали в різний 

спосіб, як правило, навчаючись у старших колег. Проаналізувавши випадки 

використання терміна «народна ікона» у наукових працях українських 

дослідників 1960—2010-х рр., можна дійти висновку, що його часто 

застосовують у широкому контексті як заміну поняття «українська ікона». 

Водночас постає запитання, а якими є «ненародні» ікони? І як визначити межі 

професійного виконання, за якими ікони XVII — XVIII cт. слід вважати 

народними.  

У працях зарубіжних дослідників ікони риботицьких майстрів окреслені 

термінами «словацька ікона», «карпатська ікона», «ікона Мукачівської греко-

католицької єпархії», «унійна ікона», «малопольська ікона». Там рідше 

натрапляємо на згадки про «народну ікону», але це поняття також побутує. У 

статті польського науковця Єжи Пекосінського під промовистою назвою 

«Малопольські богомази», опублікованій у часописі «Польське народне 

мистецтво», розглянуті окремі ікони вишенських і риботицьких майстрів. 

Автор характеризує ікони апостолів зі с. Завадка (іл. 5.2.46): «Тут маємо 

справу з пам’яткою народного мистецтва, яка, однак, є виразно тільки 

варіантом наслідування. Інші приклади не завжди однозначно належали до 

того сорту. Часом стали вони на межі народної творчості, найчастіше мали 
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характер творів з пограниччя професійного цехового мистецтва і 

партацтва» [488, с. 143—144]. Часом дослідники пов’язують ікони XVII — 

XVIII cт. намальовані у примітивний спосіб з візантійською традицією, 

вважаючи їх її апогеєм на місцевому ґрунті. У згаданій статті Є. Пекосінського 

читаємо: «так виявляється в нарисі остання схема конвенції візантинізуючого 

малярства в Малопольщі: малярства народного» [488, с. 146]. 

У нашій роботі до творів риботицьких майстрів не застосовуємо термін 

«народне малярство» чи «народна ікона». Щоби охарактеризувати якість 

виконання творів, яка виражається у способі передання пропорцій фігури, 

трактування ликів, вбрання, каліграфії, а також у технічних прийомах 

малярства, використовуємо якісні означення «високий», «низький» рівень 

виконання. Пам’ятки розглядаємо в контексті українського мистецтва того 

часу, у якому вони розвивалися. При загальній характеристиці творів 

риботицьких майстрів використовуємо визначення «стилістика», що позначає 

спільний напрямок ікономалярства та декоративного різьблення, який 

об’єднує майстрів цього осередку. При характеристиці індивідуального 

почерку майстра застосовуємо визначення «манера». 

Методика дослідження. Мета й завдання роботи визначили сукупність 

методів дослідження. Творчість майстрів риботицького осередку церковного 

мистецтва 1670—1760-х рр. розглянута комплексно в контексті історичних 

процесів, а також розвитку українського мистецтва того часу. Для цього 

використано метод історико-системного аналізу, за допомогою якого об’єкт 

дослідження розглянуто як єдине ціле з урахуванням різних факторів, що 

вплинули на його розвиток.  

Риботицький осередок є окремим явищем в історії українського 

мистецтва. На відміну від відомих жовківського чи львівського осередків 

ікономалярства, де діяли майстри більш-менш одного фахового рівня, які мали 

помічників, діяльність майстрів риботицького осередку мала іншу організацію 

праці, ширший діапазон творчості, а самі майстри мали різний фаховий рівень 

— від доволі високого до низького, що позначений рисами наївного 



 63

мистецтва. Ці  майстри виконували не тільки ікони, а й твори церковного 

декоративно-ужиткового мистецтва. Для виявлення чинників, які впливали на 

ці особливості, використано метод дослідження культурного контексту. 

Саме контекст середовища, у якому працювали майстри, попит на твори 

церковного мистецтва з певною іконографією, відповідною естетикою та 

доступною ціновою політикою, спричинив до популяризації осередку. 

Риботицькі майстри, і їхні твори зокрема, були цілком сформовані культурним 

контекстом, у якому вони працювали. Це стосується образів і сюжетів, які 

майстри популяризували, особливостей декоративного оздоблення творів. Цей 

метод дослідження використано в усіх розділах роботи (окрім першого).  

Для виявлення особливостей сюжетів, які використовували риботицькі 

майстри та їх інтерпретації в контексті розвитку тогочасного українського 

мистецтва й богословських ідей, використано методи іконографічного та 

іконологічного аналізу. Ці методи дозволили з’ясувати причини популярності 

окремих зображень, усталених чи новаторських взірців і деталей іконографії. 

Метод іконографічного аналізу спонукає розглядати твір мистецтва у зв’язку з 

писемними джерелами, що було здійснено щодо маловідомих сюжетів. Метод 

іконологічного аналізу, як більш інтердисциплінарний, використаний для 

інтерпретації окремих образів і сюжетів, що були характерними лише для 

риботицьких майстрів. Для пояснення значення окремих тем використано 

метод семіотики, що дозволяє заакцентувати на символіці візуального 

повідомлення та його денотативному (для більшості тогочасного населення) 

чи конотативному змісті. Ці методи застосовано в третьому та четвертому 

розділах роботи. Оскільки усі досліджувані твори призначені для церкви, при 

їх розгляді актуальним є питання ієротопії. За допомогою методу семіотики 

виявлено зв’язок і символіку конкретного зображення (чи групи творів 

визначеного сюжету) з місцем у церкві, для якого воно (вони) призначене. 

Метод семіотики застосовано в третьому та четвертому розділах роботи. 

Більшість творів риботицьких майстрів зберігаються у музеях, тому для 
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виявлення їхнього первісного місця розташування у церкві використаний 

метод реконструкції. 

За допомогою методу формального аналізу й аналізу стилістики творів 

вдалося розглянути в цілісності та в процесі розвитку художні прийоми, які 

використовували майстри риботицького осередку протягом 1670—1760-х рр. 

Ці методи були основними при виявленні індивідуальних авторських почерків 

відомих за підписами на іконах майстрів риботицького осередку, що стало 

завданням п’ятого розділу дисертації.  

Обрана методика дала можливість цілісно осмислити і зрозуміти значення 

творчості риботицьких майстрів у контексті розвитку церковного мистецтва 

Перемиської та Мукачівської єпархій у 1670—1760-х рр.       

Висновки до розділу 1  

Риботицький ікономалярський осередок є загалом знаним серед 

дослідників західноукраїнського церковного мистецтва, зокрема історичних 

Перемиської та Мукачівської єпархій. У дослідженні творчості риботицьких 

майстрів є кілька фактів і теорій, які повторювалися, часом некритично, у 

працях дослідників, що стикалися з іконами стилістики цих малярів. Імена 

окремих авторів, які не мають жодного відношення до осередку в Риботичах 

або причетність яких до цього осередку не доведена, з’являються у працях 

різних науковців. Таким чином, попри беззаперечне визнання діяльності цього 

осередку, за дотеперішніми уявленнями праця його майстрів виглядала дещо 

ефемерною. Окремі автори схильні надто обмежувати коло риботицьких 

майстрів і їхніх творів, окремі, навпаки, залучили до нього малярів, що 

працювали в іншій манері та в досить віддалених від Риботичів місцевостях.  

Без відповіді залишилося підняте у фаховій літературі питання — чи 

варто залучати до осередку тільки тих майстрів, які постійно жили в 

Риботичах, чи тих, хто міг там навчатися, а потім працювати в інших 

місцевостях? Це  стосується і малярів, які могли наслідувати популярну 

стилістику риботицьких майстрів. Як засвідчують публікації, у 1960-х рр. 
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більше увагу відведено загальній інформації про осередок у Риботичах. 

Найближче розуміння методики творчої праці цих малярів знаходимо в 

короткій заувазі С. Гординського (у передмові до альбому українських ікон 

(1973), який зазначив, що це були збірні майстерні. У 1980—2000-х рр. 

відомості про діяльність осередку були розширені завдяки співвіднесенню з 

його майстрами більшої кількості творів, що були нововідреставровані та 

оприлюднені в різних музейних збірках і церквах на території Польщі та 

Словаччини, а також завдяки виявленню нових архівних джерел до історії 

його діяльності. Твори ужиткового сакрального мистецтва авторства 

риботицьких майстрів, за невеликим винятком (хоругви), не були розглянуті в 

контексті діяльності цього осередку.   

Доволі багато риботицьких ікон було опубліковано (із чи без зарахування 

до цього осередку). Утім, у різних виданнях часто публікувалися ті самі твори. 

Натомість великий комплекс пам’яток не був уведений до наукового обігу. 

Лише в кількох каталогах музеїв (ШМБ та МНАС) репродукована більшість 

творів збірки, у тому числі й авторства досліджуваних майстрів.  

Огляд джерельної бази засвідчив, що більшість творів риботицьких 

майстрів належить музейним зібранням. Лише в церквах, що на території 

Словаччини, можна дослідити твори риботицьких майстрів на їхньому 

первісному місці. Загальна проблема державних і приватних колекцій — це 

відсутність інформації про походження пам’яток, яка інколи є суттєвою для 

атрибуції  творів. Доволі багато ікон риботицької стилістики все ще є під 

записами пізнішого часу, що також унеможливлює їх дослідження. Зважаючи 

на несистематичну екпедиційну діяльність повоєнного періоду, ікони одного 

іконостаса, авторства одного майстра можуть перебувати в кількох різних 

музеях, навіть у різних країнах. Причому в картотеці одного музею може бути 

вказана інформація про місце походження твору, у документах іншого — ні. У 

окремих випадках при наявності інформації про місцевість не зазначено, з якої 

саме церкви привезена ікона. Вивчення джерел засвідчило, що твори за різних 

обставин часом переміщували з одного храму в інший.  
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Наведені зауваги виявляють проблеми комплексних студій пам’яток 

риботицького осередку церковного мистецтва. Аргументами для об’єктивного 

вивчення його діяльності стають системне опрацювання архівних відомостей 

про майстрів, ретельне комплексне дослідження підписних творів 

риботицьких малярів і творів, що виконані в подібній стилістиці з 

максимальним опрацюванням збережених артефактів і тих, що відомі за фото. 

У сукупності застосовані методи формального, іконографічного, 

іконологічного аналізів і метод дослідження візуальної культури дозволили 

комплексно розглянути діяльність риботицького осередку церковного 

мистецтва 1670—1760-х рр., виявити зв’язок іконографії творів риботицьких 

малярів із взірцями інших майстрів, що працювали у той час, простежити 

авторські манери конкретних малярів. 



 67

РОЗДІЛ 2 ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОСЕРЕДКУ ЦЕРКОВНОГО 

МИСТЕЦТВА В РИБОТИЧАХ, АРХІВНІ ВІДОМОСТІ XVII — XVIII CТ. 

ПРО МАЙСТРІВ І ЇХНІ ТВОРИ 

2.1 Причини розвитку осередку церковного мистецтва в Риботичах у 

XVII ст. 

Розвиток українського (руського) життя в Риботичах і в навколишніх 

селах сягає княжих часів. Поблизу містечка Риботичів було три монастирі: 

Св. Онуфрія в Посаді Риботицькій, Св. Симеона Стовпника в селі Симеонові 

(тепер — Пацлав) і Пресвятої Трійці у селі Трійці. 

Дерев’яну церкву Св. Симеона Стовпника в Симеонові було збудовано 

1311 р. Напис, зроблений під час перебудови церкви 1611 р., вказував, що храм 

простояв уже 300 літ [120, с. 114—115; 176, с. 142]. За переданням 1409 р. для 

неї чернець Лаврентій намалював ікону, яка мала славу чудотворної [120, с. 

114—115; 263, с. 6]. Передання про ікону свідчить про те, що у тій місцевості 

на початку XV ст. були ікономалярі.  

Те, що в Посаді Риботицькій уже у княжі часи діяв монастир 

Св. Онуфрія, частково підтверджують фрагменти аркушів Пролога кінця 

XІІІ ст. (іл. 2.1.1), що були вийняті з оправи Служебника XVIII ст. з Посади 

Риботицької (НМЛ) [59]. Можна припустити, що вже тоді в монастирі 

займалися переписуванням книг. Про це достовірно свідчать манускрипти 

середини XVI cт., про які йтиметься далі. 

Монастирі св. Онуфрія і св. Симеона, як і самі Риботичі, що розташовані 

«в землях руських» відомі за королівським декретом 1367(8) р., який передає 

їх у володіння Стефанові Угринові [80, с. 212—214]. Як уважають дослідники, 

цей Стефан, згаданий також у документі 1359 р. [62, с. 5], був імовірним 

нащадком молдовського воєводи Саса та родоначальником шляхецьких родин 

Риботицьких-Буховських-Берестянських-Губицьких [348, сс. 113, 122, 132]. Як 

встановив І. Смуток, у сукупності православна шляхта, до якої відносилась 
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родина Риботицьких, у 1430—1440-х рр. утримувала від третини до половини 

всіх земських маєтків у Перемиському повіті. На початку XVI ст. родина 

Риботицьких перейшла на католицьке віровизнання [349, с. 88—92]. За 

згадкою 1407 р., монастир у Посаді Риботицькій на той час підпорядковувався 

Перемиському єпископові [312, с. 108]. 

Оскільки монастир Св. Онуфрія в Посаді Риботицькій було розташовано 

в найближчому сусідстві з Риботичами, то варто згадати про муровану 

монастирську церкву (іл. 2.1.2), яка, на відміну від давніх храмів у Симеонові 

(Паславі) та Трійці, стоїть до сьогодні. Серед науковців є різні міркування про 

час спорудження церкви. Деякі дослідники припускають, що її збудували після 

1443 р., коли Посада перейшла у власність Вась(ш)ка Риботицького, який був 

суддею землі перемиської [63, с. 332; 312, с. 108]. Втім на мурованій стіні 

іконостаса з боку святилища зберігся фрагмент, очевидно, вкладного тексту, 

окремі слова якого можна відчитати як «великого мученика Стратилата» (іл. 

2.1.6), а також літери «1401», які можна віднести до часу виконання розписів 

[477, с. 56]. Монастирська церква була відомим центром паломництва, про що, 

зокрема, свідчать численні написи-графіті на її стінах [477, с. 53—56] (іл. 

2.1.7). За дослідженням Я. Ґємзи, найдавніша дата, яку вдалося віднайти на 

східній стіні притвору, стосується 1444 або 1484 р. [430, с. 512]. Отже, час 

побудови церкви можна окреслити кінцем XIV — початком XV ст. У давніших 

публікаціях найстаршими інскрипціями вважали 1501 та 1506 рр. [415, с. 842; 

477, с. 53—56]. В. Курпік припустив, що притвор було добудовано до нави 

згодом [477, с. 55]. 

Стіни святилища та нави церкви розписано фресками XV — XVI cт. У 

святилищі фрески збереглися краще (іл. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5), з розписів нави 

вціліли лише невеликі фрагменти [437; 430; 159]. Питання авторства фресок 

залишається відкритим, оскільки немає жодної інформації про те, що монахи 

монастиря в Посаді Риботицькій займались ікономалярством. За вцілілими 

джерелами не вдається простежити, чи становлення риботицького осередку 

церковного мистецтва було пов’язано з діяльністю монастиря Св. Онуфрія у 
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Посаді Риботицькій. Стилістика посадських фресок, звісно, суттєво 

відрізняється від відомих за підписами риботицьких ікон, що зумовлено 

часовою різницею їхнього виконання. Близькість розташування Посади 

Риботицької та Риботичів не залишає сумніву в очевидному впливі духовного, 

культурного й мистецького життя монастиря на риботицьких містян. Це 

припускав і Петро-Лукаш Гротовський, досліджуючи фрески нави 

монастирської церкви. У висновках дослідника читаємо доволі сміливе 

твердження, що «розписи нави церкви Посади Риботицької, виконані 

місцевою художньою майстернею, підтверджують існування локального 

мистецького осередку задовго до перших задокументованих історичними 

джерелами звісток активності художників, що заснували на зламі ХVІ і 

ХVІІ ст. т. зв. риботицьку школу іконопису» [159, с. 50]. 

Хоча документальних відомостей про діяльність майстрів-іконописців у 

монастирі в Посаді Риботицькій не виявлено, проте є докази, що там у 

XVI cт. — на нашу думку, і раніше — був скрипторій. Збереглися рукописні 

Мінеї 1555 р. та два Євангелія приблизно того самого часу, які переписав Йоан 

при мурованій церкві Св. Онуфрія в Посаді Риботицькій, «за пана Андрія 

Корманицького, власника Риботичів, і за єпископа Перемиського та 

Самбірського Антонія Радиловського». Мінеї складаються з окремих книг на 

кожен місяць. Переписувач Йоан у більшості книг називає себе дяком, лише в 

Мінеї на серпень його означено як «священноієромонаха» (напис «дяк» 

закреслено, а зверху написано нове визначення) [42, арк. 287; 486, с. 335—

340]. Така доволі дивна як для монастиря «посада» дяка спонукає сумніватися, 

чи на той час монастир у Посаді Риботицькій ще діяв. Однак у розлогому 

вкладному тексті Йоан пише, що він не брав за ці книги грошей, і просить: 

«настоятелїй которїи будут про то ст$ои цр$кви мешкати а тому дому б$жїєму 

служити за то прошу и молю вь ст$ых мл$твах нерачте мене грэшнаго іwанна 

запоминати при тых ст$ых книгах» [39, арк. 12—13зв]. Як відомо, настоятелі 

очолювали монастирі, отже, в середині XVI cт. монастир Св. Онуфрія діяв. На 

полях Міней, окрім традиційних заставок, які тут у вигляді плетінки (іл. 2.1.8), 
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бачимо кілька рисунків, очевидно, переписувача. Ці рисунки високого 

фахового рівня, що дозволяє говорити про їхнього автора як про вмілого 

майстра (іл. 2.1.9). Отже, при монастирі в Посаді Риботицькій у середині 

XVI ст. могли бути ікономалярі. 

Монастир Св. Онуфрія в Посаді Риботицькій перестав функціонувати, 

найімовірніше, наприкінці XVII ст. Саме тоді активно почав розвиватися 

риботицький осередок церковного мистецтва. Більшість датованих творів 

риботицької стилістики припадає на 1690—1710-ті рр. Причини занепаду 

Посадського монастиря не відомі. Від 1760-х рр. в архівних документах Греко-

католицької капітули в Перемишлі згадувано парафію Св. Онуфрія в Посаді 

Риботицькій [2, с. 21; 3, с. 256]. У найстарших збережених візитаціях 

Нижанковицького деканату за 1771 р. коротко описано парафіяльну церкву 

Св. Онуфрія в Посаді Риботицькій [11, с. 32—33]. На те, що місцевий 

монастир могли розформувати дещо раніше, ніж наприкінці XVII ст., 

опосередковано вказує покрайній напис у Мінеї 1555 р. на грудень, де 

зазначено, що священний єрей Йоан, пресвітер Посадський «риботич посади», 

преставився 1698 р. [38, арк. 74зв]. Подібну інформацію про посадських 

парохів містять документи Риботицького ключа 1696 р. В них при описі 

Посади згадано про попівство, зокрема про отця Івана та Леська-поповича, і 

написано, що «попівство дає фірманку» [70, с. 14]. В інвентарі цього самого 

Риботицького ключа за 1714 р. є опис Посади та згадка про о. Василія-

пресвітера, який «сидить на двох чвертях лану» і сплачує чинш [71, с. 32]. 

Отець Василій, напевно, був наступником пресвітера Івана, який помер 1698 р. 

Наскільки відомо, в Посаді Риботицькій не було окремої парафіяльної церкви, 

крім монастиря, одначе це питання вимагає ґрунтовніших студій, бо 

парафіяльні візитації Нижанковицького деканату, до якого належали Риботичі 

та Посада Риботицька, збереглися, як уже згадувано, щойно з 1771 р. 

Дослідник Йосиф Фразік зазначив (без поклику на джерело), що 1705 р. 

монастир перенесли до Добромиля [415, с. 845; 312, с. 108] (в 1705 р. 

монастир у Добромилі перемістили під гору, де 1710 р. вимурували церкву 
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Св. Онуфрія, при якій 1731 р. ігумен Гервазій Паславський збудував новий 

монастир [383, сс. 18—19, 83]). Заснування Добромильського монастиря 

датують 1600 роком, його фундатором уважають Василія Устрицького, який 

збудував церкву Св. Іллі [49, арк. 75зв—76зв; 379, табл. XLVIII]. Іван Гербурт 

1613 р. дав монахам землю і дозволив звести другу церкву — Св. Миколая. 

Після Дубненської капітули 1743 р. до монастиря приєднали монастир 

Св. Івана в Перемишлі та віддали майно скасованих менших монастирів у 

Бруховицях, Улючі й Колоденці [383, с. 19]. Одначе жодної згадки про 

ліквідацію в той час монастиря у Посаді Риботицькій ми не знайшли. Про цю 

обитель не згадано також у дослідженні Ю. Стецика, присвяченому 

василіянським монастирям Перемиської єпархії кінця XVII — XVIII ст. [357]. 

На те, що монастирська церква в Посаді Риботицькій на початку XVIII 

ст. стала парафіальною вказує також рукописний Служебник з Посади 

Риботицької, переписаний 1708 р. «при храмі св. Онуфрія» о. Василієм 

Лопатинським [58, арк. 15] (іл. 2.1.10). Як випливає із запису, о. В. 

Лопатинський був місцевим пресвітером. Він згаданий також в реєстрі 

Риботицького ключа 1714 р. У Служебнику наприкінці Літургії св. Івана 

Золотоустого вписано пом’яник, який складається з двох колонок: «за живих» 

і «за усопших». У колонці «живих» уміщено імена священноєромонаха 

Гервазія, священноєромонаха Митрофана, св. єрея Симеона (очевидно, 

Паславського; про нього — далі) та двох світських осіб. Згаданий у пом’янику 

єромонах Гервазій із прізвищем Паславський, імовірно, згодом став ігуменом 

монастиря у Добромилі. У колонці «усопших» із духовних осіб уписано лише 

єрея Івана (очевидно, того, що помер 1698 р.) та жодного монаха [58, арк. 15]. 

Такий «невеликий» перелік ченців у пом’янику може свідчити про те, що 

монастир на час написання Служебника 1708 р. в Посаді Риботицькій уже не 

діяв, а двох священноєромонахів відтак було переведено до іншої обителі, 

проте не дуже давно, позаяк їх ще пам’ятав автор пом’яника о. Василій 

Лопатинський.   
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Інший аспект розвитку Риботичів – той, що 1494 р. поселення набуло 

статусу міста [64, с. 351; 486, с. 336], там осіло кілька польських і єврейських 

родин [498, с. 67]. У першій половині XVI ст. в містечку було закладено римо-

католицьку парафію. 1524 р. Риботичі дістали право влаштування щорічних 

ярмарків і торгів [498, с. 68]. 

Центром українського життя в місті була церква Різдва Пресвятої 

Богородиці. Хоч інформації про час заснування храму не знайдено, втім першу 

святиню можна віднести до княжого періоду, тобто часу існування поселення. 

З документів дізнаємося, що 1637 р. парохом церкви в Риботичах був 

о. Теодор, предки якого давали гроші місцевому дідичеві на купівлю 

попівства, а також фінансували ремонт церкви та церковні книги [496, с. 54; 

283, с. 126—127]. Після смерті о. Теодора парафію в Риботичах успадкував 

о. Григорій, після нього — о. Симеон Попович, у якого попівство з городами й 

усіма пожитками купив (перед 1672 роком) Івасько Гребенник [496, 54]. 1682 

р. парохом у Риботичах знову був о. Симеон. Його ім’я написано на карнизі 

цокольної ікони «Перенесення мощів св. Миколая» (1682) з іконостаса церкви 

в Добрій Шляхецькій: «р. божого а$х$п$в$ м$сца августа днљ : в$і поставленъ 

wбразъ сей рабомъ бжым їереwмъ симеономъ презъбитеромъ 

рыботицъкимъ за пилнымь старанљм шлљхне урожоныхъ паном љрошомъ 

демъковича добранского : и паном адамомъ гнатусъка добранъского за 

†пущенїе грэховъ небощика пана дими[тріљ] […]» (іл. 2.1.11). Ікону 

виконано в манері риботицького малярства, проте імені майстра не зазначено. 

Цей о. Симеон, очевидно, мав прізвище Паславський. Про родину 

Паславських знаходимо часті покрайні записи XVIII cт. у згаданій рукописній 

Мінеї 1555 р., переписаній при монастирі в Посаді Риботицькій. 

Як випливає з цих та інших уписів, на той час ця родина була доволі 

активною в Риботичах і в Посаді Риботицькій. 26 серпня 1696 р. поминання 

«священного Симеона пресвітера риботицького» вписано в пом’янику 

Добромильського монастиря. Серед інших імен там згадано диякона Якова, 

монаха Віктора та сімох єреїв [49, арк. 44зв, 49зв]. У кількох книгах Мінеї на 
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різні місяці зазначено про смерть о. Симеона, «сина священного єрея Василія 

Паславського пресвітера Посацького», в жовтні 1743 р., а запис про це зробив 

«Іван Паславський попович посацький», син о. Симеона [38, арк. 61; 40, арк. 

56, 177зв]. У Мінеї на квітень на полях написано, що той самий Іван 

Паславський народився 1701 р., а в 1735-му в нього з’явився син Симеон, онук 

о. Симеона Паславського [40, арк. 56]. Попович Іван Паславський учителював, 

у Мінеї на червень читаємо, що 1719 р. він (у 18-річному віці) навчав хлопців 

посадських [42, арк. 281зв]. Окрім того, Івана Паславського (припускаємо, що 

того самого) згадано як офіціала Сяноцької дієцезії. У 1744 р. він проводив 

візитацію церков Бецького деканату, про що свідчить його підпис наприкінці 

рукопису [6, с. 70]. 1731 р. о. ігумен Гервазій Паславський збудував монастир 

при церкві Св. Онуфрія в Добромилі [383, с. 19]. Важливо підкреслити 

контакти родини Паславських, члени якої працювали переважно в Посаді 

Риботицькій при церкві Св. Онуфрія, та в Риботичах, із новозбудованим 

однойменним монастирем у Добромилі. Відтак Стефан Паславський у 1781—

1782 рр. був дяком і водночас учителював у Посаді Риботицькій [40, арк. 

105зв, 227зв]. Отже, в цій родині впродовж XVIII cт. були священики, вчитель, 

дяк та ікономаляр (про нього йтиметься далі). Прізвище «Паславський» може 

вказувати на походження роду зі сусіднього з Риботичами села Пацлава. 

1755 р. [31, арк. 3; 28, с. 1] на місці старої міської церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці в Риботичах було зведено муровану споруду з одним 

куполом, яка мала форму хреста. У візитації 1771 р. занотовано, що церква 

«ціла з фундаментів ново змурована» [11, с. 32]. На час візитації парохом 

храму був о. Іван Бориславський. Церква діяла до 1947 р., у 1960-х рр. її 

розібрали на будівельні матеріали. Збереглися фото церкви 1960 р., які зробила 

Барбара Тондос, та малюнок Адама Брагля. На світлині й малюнку бачимо, що 

це — хрещатого типу споруда з одним великим куполом на середохресті, 

апсидна частина — півкругла (іл. 2.1.12). Входи до церкви були з південного 

боку в наву й, очевидно, зі західного у притвор. В описі церковного 

облаштування 1929 р. сказано, що у храмі на той час не було іконостаса, з 
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приписом, щоб його поставити [28, сс. 2, 4]. У церкві тоді були бічні вівтарі 

Успіння Богородиці з іконою Серця Христового та святого Миколая з іконою 

трьох Святителів [28, с. 3]. Збереглася ікона св. Миколая 1680—1690-х рр. з 

церкви в Риботичах, місцевого майстра (іл. 2.1.14). Вона могла бути зі старого 

іконостасу церкви. (Не виключено, що це та сама, що на час візитації 1929 р. 

була у бічному вівтарі храму). Окрім того, з церкви в Риботичах походить 

ікона «Зняття з хреста» також, вважаємо місцевого маляра, що могла належати 

до дарохранильниці (іл. 2.1.13). 

Очевидно, колись при церкві в Риботичах був скрипторій або ж, як 

загалом практикувалося, переписуванням книг займалися парохи чи дяки. 

Збереглося кілька рукописних книг, переписаних у Риботичах. На особливу 

увагу заслуговує Євангеліє орієнтовно кінця XVI ст. з чотирма мініатюрами зі 

зображеннями євангелістів (іл. 2.1.15—2.1.18), яке переписав «єрей андрей 

писар з рыботич родом гоулюбьцюв син яцкоу» [26, арк. 344]. До НМЛ 

Євангеліє надійшло з церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Кривчі над 

Сяном. З напису випливає, що о. Андрей був риботицьким писарем, а заразом, 

очевидно, і священиком у місцевій церкві, його батько називався Яцко 

Голюбець. Не відомо, чи єрей Андрей виконав також і ці мініатюри, чи лише 

переписав Євангеліє, а автором мініатюр був інший майстер. Однак загалом це 

свідчить про рівень розвитку сакрального мистецтва в Риботичах XVI cт., 

майже за століття до періоду діяльності знаних за підписними іконами 

риботицьких малярів. Ці мініатюри мають певну спорідненість із фресками 

церкви в Посаді Риботицькій. Мініатюри Євангелія виконано у графічній 

манері, кольорові плями покладено акварельно, прозоро. Тло жовтувато-

вохристе, імітує золочення. На рукавах хітонів (на місці уставок) євангелістів 

Івана та Матея і на декоративних подушках їхніх престолів бачимо чорний 

графічний орнамент у вигляді ромбічної сітки, який був характерною ознакою 

великої групи творів майстрів кінця XVI — початку XVII cт., котрих 

пов’язують із колом «автора ікони Переображення з Яблунева» [369, іл. 33—

38]. Варто зазначити, що досі не встановлено локалізації малярського осередку 
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«автора ікони Переображення з Яблунева», з яким пов’язують значну кількість 

творів (близько півтори сотні) різного рівня майстерності, як і не виявлено 

імені жодного майстра. Також варто наголосити те, що твори цих майстрів 

походять із того самого реґіону, з якого і пізніші твори риботицьких малярів 

(Надсяння, Лемкіщина, західна частина Бойківщини). Організація праці цих 

майстрів, припускаємо, була подібною, як у риботицьких, котрі теж не охоче 

підписувалися на іконах, про що свідчать самі пам’ятки. Загалом досліджуючи 

мініатюри Євангелія авторства о. Андрея писаря з Риботичів, можемо зробити 

висновок, що мистецтво ікономалярства (нерідко авторами мініатюр були ті 

майстри, котрі малювали ікони на дошці) в Риботичах розвивалось у XVI cт.  

Відомо про ще одне Євангеліє з Риботичів, одначе без мініатюр, лише з 

декоративними орнаментальними заставками й ініціалами. Його в 1612 р. у 

Риботичах переписав Іван Стриборський, про що повідомляє авторський текст 

наприкінці Євангелія від Івана: «рwк бж а.х.в.і. мц ноев днљ кд списасљ сиљ 

книга рабомь божиимь іwанномъ стрэ[у]борскимь в бого спасном граде 

рыботичах за краля его м. зизмонт шведа третљго и за [правления 

правбного] арх греч $ско афанасиљ крупецкого еп $па прем $ыского и 

самборского» [23, арк. 271]. У написі, який залишив переписувач, не зазначено, 

ким він був і чи мав зв’язок із духовенством, як попередній автор.  

Ще деяку інформацію про життя у Риботичах виявляємо у покрайніх 

записах богослужбових книг. Із двох нотаток в Октоїху XVI ст. відомо, що у 

1683 р. вчителем в Риботичах був Симеон Погарецький попович Тисковський 

[44, арк. 55зв, 56, 144зв, 145]. Різні подібні покрайні записи в рукописах і 

стародруках розповідають, що діти священиків у той час часто вчителювали, 

навчання відбувалося при церквах [42, арк. 234зв]. У монастирському 

Требнику початку XVI ст. (походження невідоме) внизу на останньому аркуші 

рукою переписувача зазначено, що книгу писав раб Божий Михаїл, «писаров 

сынь небожчика іванка риботицького» [60, арк. 209]. У першій половині 

XVIII cт. писарем у Риботичах був Іван Лопатинський. Про його смерть у 

1745 р. знаходимо запис у Мінеї на січень 1555 р. з монастиря Св. Онуфрія в 
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Посаді Риботицькій: «азь василїй снъ писара риботицкого іwана 

лопатинского преставшагося р. 1745 быхъ зде в посадэ риботицкой р. 

1749» [41, арк. 197].  

Описуючи рукописи, пов’язані з Риботичами, варто згадати Євангеліє 

1589 р., яке для церкви Св. Георгія у селі Ялині біля Сянока переписав 

попович Прокопій [25, арк. 1—14; 291, с. 53]. Книга містить розлогий текст 

переписувача. Наведемо фрагмент цього напису: «списана сія книга рукою 

малоумнаго многогрэшнаго и недостоинаго раба бжія прокопїя поповича з 

дубровки пореченнаго малярчика з рыботичъ при заложэнэ храма стго 

великомученика и побэдоносца хва георгія в селэ ялинъ [...] купил сію книгу 

рабъ бж сава съ подружіем своимъ настасію пореченыи качмар ялінский 

[…]». Наприкінці тексту автор просить:  «раба бжія прокопія худого 

писарчика не проклинаите». На останній сторінці рукопису переписувач себе 

назвав «прокоп рекомыи поп ялиньски его рука власна» [25, арк. 268]. Отож 

Прокопій, син священика з Дубрівки, на час завершення праці над рукописом 

сам уже був єреєм у церкві Св. Георгія в селі Ялині. Окреслення «пореченний 

малярчик з Риботич» може вказувати на те, що батько Прокопія був маляром і 

походив із Риботичів. Архівна нотатка про його батька Андрія Копистинського 

вказує, що той був священиком в Дубрівці, й Прокопій успадкував його 

парафію у 1578 р. [90, с. 21]. Прізвище батька вказує на походження роду зі 

села Кописно, що коло Риботичів. Таким чином в Риботичах у середині 

XVI ст. працював принаймні один ікономаляр, який водночас був священиком. 

У Євангелії Прокопія привертають увагу великі кольорові декоративні 

плетінкові заставки та ініціали, виконані розмашисто у вільній манері (іл. 

2.1.19), що свідчить про те, що сам переписувач мав художній талант. 

В. Александрович згадав іще одне Євангеліє, що належало збірці Музею 

Ставропігійського інституту у Львові (книгу облікував І. Свєнціцький [318, с. 

103]), яке Прокопій переписав між 1581 і 1586 роком для церкви у Поведні, 

підписавшись як дяк і попович із Дубрівки [389, с. 345].  
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Риботичі опинилися практично в центрі духовного та культурного життя 

реґіону. Важливим містом для українців був Перемишль — столиця князівства 

і єпархії, осередок духовності й культури. У XIV — XV cт. (імовірно, й 

раніше) Перемишль розвинувся як провідний іконописний центр, із яким 

пов’язують високомайстерні ікони з Лемківщини та Надсяння [93; 94; 100; 

390]. Життя українського населення краю ґрунтувалося на княжих традиціях. 

Так, у пом’янику 1688 р. з церкви Св. влкм. Микити у селі Вітошинцях під 

Перемишлем перелік родинних імен починається з поминання митрополитів, 

єпископів, князів Данила, Льва та Юрія, єреїв [51, арк. 8—9зв]. Копію 

ерекційної грамоти, яку король Лев 1292 р. надав Перемиському єпископату, 

що належав до Галицької митрополії, вміщено у протоколах парафії Успіння 

Пресвятої Богородиці села Тарнави Горішньої 1806 р. [53, арк. 39].  

У 1548 р. в Перемишлі діяла руська школа, що підтверджують архівні 

документи. При соборі Різдва св. Івана Хрестителя ще до 1570-х рр. було 

організовано церковне братство [85, с. 125]. Як з’ясував В. Александрович, 

малярське середовище Перемишля наприкінці XV — в XVI ст. мало не менше 

півтора десятка майстрів і одну унікальну в історії українського мистецтва 

особливість: майже всі ікономалярі були священиками [97, с. 231]. У XVII ст. в 

місті налічувалося 15 церков і монастирів [104]. Показовим є той факт, що в 

Перемишлі Святотроїцьке братство (при церкві Св. Трійці на Засянні) 

заснувало друкарню, яка функціонувала впродовж 1675—1683 рр. [85, с. 126—

129]. Як записано в реєстрі видатків і прибутків братства, друкарня 

спеціалізувалася лише на «друках образів», тобто займалася виданням 

некнижкових дереворитів, що в XVII — XVIII ст. були популярним видом 

мистецтва. Цими гравюрами оздоблювали хати й інколи церкви, друковані 

образи наклеювали на другий бік іконостаса чи на стіни у храмі, подекуди – 

навіть на звороти ікон. В. Александрович, який опрацював архівні матеріали 

перемиського Святотроїцького братства, виявив, що у друкарні працювали 

двоє майстрів Сидор і Василь [85]. На жаль, наразі не ідентифіковано гравюр 

цієї друкарні та не доведено їхнього взаємозв’язку з місцевим іконописом. 



 78

Попри діяльність церковних братств, у XVII cт. Перемишль усе ж 

перестав відігравати провідну роль у мистецькому розвитку українських 

земель [97, с. 233—234]. У XVII ст. посилився тиск на українське населення 

Перемишля, малярів-українців не брали до малярського цеху, до якого тоді 

було залучено майстрів конвісарів і бронзівників. Згідно зі статутом 1625 р. до 

цеху приймали лише католиків [391, сс. 7, 9]. На думку Дем’яна Горняткевича, 

це також уплинуло на тогочасний розвиток малярських осередків у селах 

поблизу Перемишля, а не в самому місті [150, с. 308—309]. Цехові малярі 

Перемишля не залишили помітного сліду в історії мистецтва міста і реґіону, на 

відміну від активної діяльності осередку церковного мистецтва в Риботичах. 

Незначну інформацію вдалося знайти про українських ікономалярів 

Перемишля XVII cт. Відомо, що наприкінці 1670-х рр. у місті жив і працював 

Іван Щирецький, який як перемиський майстер підписався на датованих 1679 

та 1680 рр. фрагментах обрамлення ікон із церкви Івана Предтечі в селі 

Сухому на Закарпатті [313, с. 73—74]. Як свідчать архівні джерела, до 

Перемишля майстер переїхав із Мостиськ, де працював у 1660-х рр. Його 

прізвище вказує на походження родини зі Щирця на Львівщині. Іван 

Щирецький залишив свій підпис і дату «1689» також на цокольній іконі 

«Жертвоприношення Авраама» з іконостаса церкви Св. Параскеви в 

Мельничному біля Турки (НМЛ) [291, с. 87]. Через певну подібність творчого 

почерку майстра з творами риботицького осередку до оприлюднення відомих 

сьогодні архівних нотаток про біографію Івана Щирецького його вважали 

одним із когорти риботицьких малярів [175, с. 282]. Утім, жодного зв’язку 

Івана Щирецького з цим осередком не виявлено. Іван Щирецький — єдиний 

український маляр Перемишля XVII ст., підписні твори якого дійшли до 

наших днів. Жодної роботи інших українських майстрів із Перемишля поки 

що не вдалось ідентифікувати. Їхнє існування зафіксовано лише в архівних 

джерелах. Зокрема, в пом’янику Добромильського монастиря вписано 

поминання Александра, «з Перемишля маляра» [49, арк. 130зв].  
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Окрім Перемишля, дещо віддаленішим, одначе знаним у реґіоні 

активним осідком малярів-іконописців у другій половині XVI ст. був Самбір, а 

в 1640—1680-х рр. — Судова Вишня. Майстри зі Судової Вишні, на відміну 

від майстрів з Риботичів, часто підписували свої твори [298, с. 134]. Імовірно, 

в пошуках заробітку в 1650-х рр. судововишенські майстри Ілля Бродлакович, 

малярі Яцько, Іван та Грицько перебралися на Закарпаття [298, с. 134; 86]. У 

межах ареалу Судової Вишні залишився місцевий майстер Стефан 

Дзенгалович (Дзенгаловий), який на початку 1680-х рр. виконав низку 

іконописних робіт (стінопис, верхні яруси іконостаса, епітафійну хоругву 

ігумена Іоїла Маньовського) для дерев’яної монастирської церкви Вознесення 

Господнього в Улючі [395; 425, с. 12—19]. Загалом «міграція» вишенських 

майстрів указує на певну конкуренцію між малярами того часу. На Лемківщині 

діяв осередок мушинських малярів (м. Мушина поблизу Поворозника), чия 

творчість за датованими творами обмежується 1620—1680-ми рр. [504; 505]. 

Ці майстри, як і всі малярі з перелічених осередків, мали характерну 

стилістику, що вирізняє їхні твори з-поміж інших і дозволяє пов’язати з одним 

середовищем. Утім, кожному з відомих і анонімних авторів цих осередків була 

властива своя манера малярства. 

У XVII ст. малярі працювали в містечках неподалік Риботичів, зокрема в 

Ліську [414, с. 128—129], Яворові, Мостиськах, Хирові [90, с. 9—30]. 

Стилістично близьким до риботицьких майстрів 1670-х рр. був маляр Яків із 

Ліська, який 1673 р. поставив свій підпис на цокольних іконах іконостаса 

церкви Архангела Михаїла у Святковій Малій на Лемківщині. Своєрідною 

манерою малярства вирізнявся маляр Іван Хировський, очевидно, родом із 

Хирова поблизу Добромиля. Він активно працював у 1660-х рр., зокрема, для 

церков в Улючі та Перегримці [425, с. 12—19] (твори цього майстра є у 

збірках МНАСу, МЗЛ, ІМС, НМПЗП, НМЛ). Виразний творчий почерк мав 

маляр Георгій […]ошевський, який підписався на іконі «Св. преп. Параскева» 

1660-х рр. із церкви в Пантній (ІМС). З ним можна пов’язати датовану 1666 р. 

ікону «Успіння Богородиці» з церкви в Климківці (ІМС) [398, с. 162]. 
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У 1668 р. в Пацлаві поблизу Риботичів було закладено францисканський 

монастир, який від 1679 р. — часу перенесення туди з Кам’янця-Подільського 

чудотворної ікони Богородиці [420, с. 378—380] — став широко відомим 

центром паломництва. На відпусти до монастиря сходилися прочани римо-

католицького і руського віровизнання. Такі відпусти були добрим місцем збуту 

церковної продукції та нав’язанням контактів щодо мистецьких робіт до 

церков. Зазначимо, одначе, що нам невідомі твори риботицької стилістики, які 

походять із костелів, хоча деякі майстри українського походження на той час 

працювали для храмів обох конфесій [470]. 

Спостерігалися контакти також між Онуфріївським монастирем у 

Посаді Риботицькій і однойменним монастирем у Лаврові на 

Старосамбірщині, що певний час був осідком перемисько-самбірських 

єпископів. Так, Ісая Герасимович, маляр із Риботичів, був монахом 

Лаврівського монастиря, про що згадуватимемо далі. 

У XVII ст. села Перемиської та Львівської єпархій потерпали від 

спустошливих набігів татар. Численні записи про це знаходимо на полях 

аркушів рукописних і друкованих книг XVI — XVII cт. із цих місцевостей. 

Зокрема, в Євангелії-тетр 1561 р. записано, що у вересні 1672-го «татари 

побрали силу людей і була аж по Ряшів незмірна різанина і полону 

забрано» [24, арк. 122зв]. Під час таких набігів татари не раз спалювали цілі 

села разом із церквами, а селяни втікали й переховувались у лісах. Відтак, 

відповідно, сільська громада збирала кошти на нову церкву і на її вистрій. 

Загалом побудовою та облаштуванням храму займалися місцеві жителі. Окрім 

Перемишля, в XVII — XVIII ст. у містечках і селах єпархії організовувалися та 

діяли церковні братства, члени яких брали на себе зобов’язання опікуватися 

внутрішнім наповненням церкви. Ми не знайшли інформації про церковне 

братство в Риботичах, хоча до нашого часу дійшло відносно багато 

рукописних «артикулів» чи пом’яників церковних братств Перемиської єпархії 

XVII — XVIII ст. У постановах церковного братства передміського 

Перемиського св. Миколая 1681 р., наприклад, сказано, що братчики «мають 
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дбати про церкву, давати гроші на ризи, на віск, кадило й інші потреби», 

«повинні свічі брацькі давати до престолу дві: одну на жертовник, щоб завжди 

горіли, де безкровна жертва приноситься, так перед образом храма святого і 

перед намісними образами з обох боків від царських врат, і ліхтар, який 

посередині церкви» [5, арк. 16, 11]. Переважна більшість населення 

Перемиської землі належала до віри східного обряду, римо-католиків у краю 

було порівняно небагато. 

Як відомо, Перемиська єпархія фактично не прийняла Берестейської унії 

1596 р., відповідно якийсь час у єпархії було «двовладдя»: одночасно діяли 

унійний єпископ і «православний». Після прийняття унії з Римською церквою 

в 1691 р. за єпископа Івана-Інокентія Винницького упродовж ще деякого 

періоду не було впроваджено нових церковних обрядів і нововведень у 

церковному облаштуванні. Більш агресивними щодо латинізації були 

постанови Замойського синоду 1720 р., під час якого, зокрема, вирішили, що в 

церквах може не бути іконостаса, також було заборонено користуватися 

«схизматицькими» богослужбовими книгами [48, арк. 7зв, 12]. Перемиський 

єпископ Єронім Устрицький (1715—1746) зволікав із впровадженням постанов 

згаданого синоду [259, с. 27]. Його наступники — перемиські єпископи 

Онуфрій Шумлянський (1746—1762) та особливо Атанасій Шептицький (1762

—1779) — активно впроваджували у своїй єпархії новації з латинського 

обряду. Як можемо простежити на підставі збережених творів і архівних 

джерел, у 1760-х рр. діяльність риботицьких майстрів припинилася. Тоді 

місцева єпархіяльна влада розпочала «війну» проти риботицького малярства, 

видавши розпорядження, яке зобов’язувало викинути з церкви твори авторства 

майстрів із Риботичів (про це йтиметься далі). 

Як бачимо, церковне життя краю було тісно переплетене з історичними 

подіями. Риботицький осередок розвивався в контексті діяльності доволі 

численної групи ікономалярів, котрі виконували роботи до церков реґіону, що 

створювало певну конкуренцію. Деякі з цих майстрів застосовували прийоми 

малярства, близькі до манери досліджуваних малярів, котрі працювали у 1670
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—1690-х рр. Це засвідчує спільний розвиток художнього виконання творів і 

оздоблення церкви. Вагомими для дослідження є рукописи авторів із 

Риботичів. Слід наголосити, що риботицький писар Андрей, автор Євангелія 

кінця XVI ст. з Кривчі, був священиком. Це разом із вищенаведеною нотаткою 

про переписувача Євангелія 1589 р. Прокопія, поповича з Дубрівки, названого 

малярчиком із Риботичів та попом у Ялині, може вказувати на те, що осередок 

церковного мистецтва в Риботичах заснувало духовенство і початки діяльності 

осередку все ж сягають другої половини XVI cт. Далі розглянемо специфіку 

праці майстрів у Риботичах і причини, через які риботицькі іконописці 

зайняли провідну позицію в облаштуванні церков реґіону Надсяння, 

Лемківщини та західної частини Бойківщини. 

2.2 Імена риботицьких майстрів у пом’яниках, судових справах і міських 

реєстрах XVII — першої половини XVIII ст.  

Про те, що в Риботичах у XVII — першій половині XVIII cт. працювали 

ікономалярі, свідчать різні архівні джерела. Це переважно пом’яники, судові 

справи та документи так званого Риботицького ключа, до якого наприкінці 

XVII — на початку XVIII cт. належало містечко Риботичі зі замком, а також 

прилеглі села Посада Риботицька, Бориславка та Кописно. В опрацьованих 

матеріалах XVII — XVIII cт. вдалося виявити 14 імен малярів із Риботичів. 

Для порівняно малого містечка це — доволі велике число майстрів, котрі 

залишили значний спадок творів. 

Найдавніша відома сьогодні архівна нотатка про маляра в Риботичах 

стосується 1617 р. Саме тоді в перемиських міських актах зроблено запис про 

маляра Якова (Яцька) з Риботичів, якого побив перемиський шапкар. Це єдине 

джерело інформації про цього риботицького майстра, і, хоча його творів не 

ідентифіковано, воно є важливим свідченням існування малярів у містечку та 

їхніх контактів із перемиськими ремісниками. Про риботицького майстра 

Якова (Яцька) писали дослідники Й. Фразік, а згодом В. Александрович [416, 

с. 217; 97, с. 235]. Хоча твори цього маляра не ідентифіковано, архівна нотатка 
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є важливим свідченням про наявність малярів в Риботичах та про їхні 

контакти з перемиськими ремісниками. Ми вже згадували про розвиток 

мистецтва переписування й оздоблення книг у Риботичах ще у ХVI ст. Цей 

факт посилює наше переконання в тому, що малярство в Риботичах 

розвинулося набагато раніше, ніж у 1670-х рр., коли діяли знані за підписами 

на іконах перші риботицькі майстри. 

У 1920—1930-х рр., опрацьовуючи пом’яник монастиря Св. Онуфрія в 

Лаврові на Старосамбірщині [50; 262; 146, с. 201], дослідники звернули увагу 

на нотатку від 11 листопада 1672 р. про лаврівського іконописця єродиякона 

Ісаю Герасимовича з Риботичів: «ієрод ісаїи, иконописца с$ wбители лавров з 

риботичъ герасимовича» [146, с. 201; 262, с. 314]. Запис зроблено в розділі 

про лаврівських монахів і їхні родини [50, арк. 22; 262, с. 314]. Станом на 

сьогодні, на жаль, аркуш із записом про Ісаю Герасимовича обірваний [50, арк. 

22], тому доводиться опиратися на свідчення дослідників цього рукопису. На 

підставі дати запису можна дійти висновку, що період творчої праці цього 

майстра припадав на 1660—1672 рр. Отець Роман Лукань записав, із покликом 

на пом’яник Добромильського монастиря, що того самого 1672 р. о. Ісаю — як 

уважає автор, маляра Герасимовича — з Лаврова забрали турки в полон [263, 

с. 6]. У записі Лаврівського пом’яника достеменно не сказано, чи єродиякон 

Ісая почав малювати ікони ще в Риботичах, чи вже у Лаврові. Відомостей про 

те, що в той час (середина XVII cт.) у Лаврівському монастирі діяла 

іконописна майстерня немає, натомість відомо, що осередок у Риботичах тоді 

вже функціонував. Напевно, Ісая є монашим іменем цього майстра, а не 

хрестильним. Інформація в пом’янику також важлива, бо свідчить про 

присутність духовних осіб серед вихідців цього осередку і про контакти між 

Риботичами та Лаврівським монастирем. З Ісаєю Герасимовичем, на жаль, не 

можемо пов’язати жодної пам’ятки, позаяк підписних творів цього майстра не 

виявлено. Дослідниця Я. Новацька припустила, що Ісая Герасимович міг бути 

автором ікони «Страсті Господні» з храму у Верхньому Висоцькому (НМЛ), 

яка має прийоми почерку риботицьких малярів 1670-х рр. [487, с. 37]. Таке 
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припущення авторка зробила з огляду на те, що у Верхньому Висоцькому 

діяла невелика обитель, яка підпорядковувалася Лаврівському монастирю 

[144, с. 45; 358, с. 50], де Ісая був монахом. Однак фактів, які спростували б чи 

підтвердили цю гіпотезу не виявлено. 

Дослідник В. Александрович опублікував фрагменти перемиських 

міських книг за серпень 1660 р., які містять записи про малярів із Риботичів 

Рибініка та Михайла. Їхні імена фігурують у скарзі риботицьких містян проти 

старости книшинського Миколая Оссолінського [65, арк. 2036; 389, с. 346]. 

Про маляра Михайла з Риботичів відомо також із документів Львівського 

єпископського суду за квітень 1679 р. [4, арк. 1—2зв; 176, с. 148; 291, с. 55; 

389, с. 346], де йдеться про підтвердження скасування першого невдалого 

шлюбу дочки Михайла Катерини. Дівчину видали заміж у десятилітньому віці 

за риботицького кравця [4, арк. 1—2зв], відтак за клопотанням до 

єпископського суду в 1678 р. їй було дозволено пошлюбитися вдруге. Оскільки 

на час цієї судової справи дочка риботицького маляра Михайла вже була 

дорослою, то, очевидно, він почав працювати приблизно в середині XVII cт. 

Утім, сьогодні, на жаль, ми не можемо ідентифікувати творів риботицького 

майстра Михайла, як і маляра Рибініка, про якого немає іншої інформації, крім 

уже наведеної вище. З тих самих документів довідуємося, що маляр Михайло, 

окрім дочки Катерини, мав сина Івана [4, арк. 1—2зв]. Згаданий Михайло, 

ймовірно, був однією особою з Михайлом Гребенником із Риботичів, який 

фігурує в судовій справі 1671 р. [66, арк. 2449]. 

В. Александрович подав також витяг із книг Перемиського 

консисторського суду від 29 квітня 1679 р. про риботицького маляра Василія 

Сидоровича, який намалював дві ікони — св. Миколая та Богородиці — на 

замовлення оо. Семенів тростянських, а вони не викупили замовлених робіт 

[56, с. 445—446; 389, с. 347]. Як сказано в судовій справі, замовники не 

забрали ікон через те, що не мали грошей, однак, оскільки це завдало маляреві 

немалих збитків, суд зобов’язав отців викупити твори за 24 гривни [56, с. 446]. 

З цього документа довідуємося, що малярі тоді мали замовлення на виконання 
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робіт. У 1671 р. маляр Васько з Риботичів (можливо, той самий Василій 

Сидорович) разом із риботицькими містянами вчинив напад на місцевий 

костел [66, арк. 2449; 389, с. 347], а 1687 р. від свого імені й від імені всіх 

риботицьких містян висловив протестацію в Перемиському міському суді 

проти шляхтича Франциска Годлевського, який напав на місто [68, арк. 1696; 

389, с. 347]. В останній справі також фігурує син Васька Андрій, записаний як 

малярчик. Згадані судові справи є свідченням активної суспільної позиції 

риботицького маляра. У реєстрі Риботицького ключа за 1696 р. прізвища 

Сидорович не знаходимо серед тих, хто мав сплачувати чинш, а в переліку 

вільних чверток поля, пропонованих на винайм, натрапляємо на орендарку 

Сидоровську [70, с. 11]. Можливо, сам майстер на той час уже помер або не 

господарював у містечку. 

Бувають більш прозаїчні судові справи. Так, із документів Самбірського 

суду за січень 1678 р., які також опублікував В. Александрович, дізнаємося 

про риботицького маляра Іванка Домбровського та Яцентія, маляра і міського 

радника з Риботичів. У день святої Катерини 1678 р. вони приїхали на ярмарок 

до Самбора, де зупинилися на обід у місцевого різьбяра Симона Лелі. Там 

малярі побилися між собою, через що Симон мав клопоти, «бо Іванко вдарив 

Яцентія в голову так, що його кров залила» [36, арк. 19—20]. Іншої інформації 

про майстра Іванка Домбровського, як і його підписних творів, не виявлено, 

натомість маляра Яцентія ототожнюємо з риботицьким майстром, відомим за 

підписами на іконах 1675—1694 рр. (про нього йтиметься далі). 

Подальший перелік майстрів із Риботичів за архівними джерелами 

охоплює XVIII cт. Опрацьовуючи давні судові матеріали, польська дослідниця 

М. Пшездзєцька натрапила, зокрема, на нотатку за березень 1701 р. про 

маляра Івана Гребенника Паславського з Риботичів [490, с. 28], якого в 

документі названо «містянином і маляром риботицьким». Перед вказаним 

роком Іван Гребенник Паславський на замовлення о. Брилинського виконував 

якісь іконописні роботи до церкви Св. Василія у селі Брилинцях [55, арк. 

166зв], яке розташоване між Перемишлем і Риботичами. У докуметах 
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Риботицького ключа 1696 р. в переліку жителів, котрі мали будинок на ринку в 

Риботичах, є Михайло Гребенник із сином Іваном [70, с. 1]. Можливо, цей 

Іван — той самий згаданий риботицький маляр. Тоді постає питання: чи його 

батько Михайло Гребенник і маляр Михайло з Риботичів, про чию дочку 

Катерину йшлося в судовій справі 1679 р., — одна і та сама особа? Адже, як 

пригадуємо, в тому документі було зазначено, що маляр Михайло мав ще сина 

Івана. Припустімо, що це справді один і той самий чоловік. Отже, ми можемо 

простежити родинну діяльність батька та сина малярів. Іван Гребенник був 

також серед постраждалих від наїзду панцерної хоругви на Риботичі 1690 р. 

[69, арк. 1518]. Тільки в документі 1701 р. Івана Гребенника згадано як маляра 

й іменовано Паславським, тобто він міг походити з Пацлава і, відповідно, бути 

родичем риботицького пароха о. Симеона Паславського. Про родину 

Паславських, яка мала стосунок до Риботичів і Посади Риботицької, ми вже 

згадували. Вище ми наводили нотатку 1672 р. про те, що якийсь Івасько 

Гребенник купив в о. Симеона з Риботичів парафіяльний будинок з усією 

власністю [498, с. 68]. Творів Івана Гребенника Паславського, на жаль, не 

можемо ідентифікувати, позаяк не виявлено жодної підписної роботи цього 

майстра. Важливо підкреслити родинний зв’язок риботицького маляра Івана 

Гребенника та місцевого пароха о. Симеона Паславського. 

М. Пшездзєцька також зазначила, що маляра Івана Паславського з 

Риботичів згадано в судовій справі за 1753 р. [490, с. 28]. Нам не вдалося 

підтвердити цієї інформації, бо у вказаному документі немає нотатки про 

цього майстра [82, арк. 26—26зв]. З огляду на доволі великий проміжок 

часу — 52 рр. — маємо сумніви, чи мова йшла про того самого маляра. 

Ідентифікацію осіб ускладнює ще й те, що в родині часто повторювалися ті 

самі імена: в родині Паславських із Риботичів це Симеон та Іван. 

Інші джерела, які вказують на наявність малярів у Риботичах у першій 

третині XVIII cт., — це нотатки з матеріалів Риботицького ключа. Самі 

документи — реєстри дібр риботицького замку та фільварків із переліком 

жителів і зі зазначенням роду їхніх занять і власності за 1696, 1714 та 1726 рр. 
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Варто звернути увагу на те, що реєстр 1696 р. [70] є коротшим і менш 

детальним, до того ж у ньому не згадано жодного маляра, хоча на той час вони 

точно проживали в Риботичах, про що інформують названі вище архівні 

документи та засвідчують підписи самих майстрів на іконах. У цьому реєстрі 

загалом рідко вказано рід занять місцевих жителів, виокремлено тільки 

мельників. У переліку 1714 р. фігурує лише один маляр — Яцко Свідерчак, 

який мав півчверті лану і платив чинш один золотий, 20 грошів та півмірки 

вівса [71, с. 18]. У реєстрі 1726 р. [72] такого маляра немає — це могло 

свідчити про те, що на той час він уже не жив. Зазначимо також, що риботичан 

у реєстрі записано як «осілих», тобто тих, котрі постійно проживали в місті. 

У переписі жителів Риботицького ключа 1726 р., порівняно з двома 

попередніми, згадано найбільше малярів — п’ятьох. Це — Андрій Хронов’ят, 

Андрій Тисовський, Фейтко Хронов’ят, Андрій Сидорович та Яцко Сидорович 

[72, с. 5—7]. Варто зауважити, що особи з прізвищем Хронов’ят (Гренов’ят) 

трапляються і в реєстрах жителів Риботичів за 1696 і 1714 рр., а також у 

судовій справі 1690 р., де йдеться про Івана Гренов’ята, бурмістра Риботичів 

[69, арк. 1519]. У 1696 р. в Риботичах на ринку проживали Михайло Гренов’ят, 

коваль Ян зі шваґром Петром Гренов’ятом і Стець Гренов’ят із зятем [70, с. 1; 

71, с. 14]. У реєстрі 1714 р. згадано Леська та Івана Гренов’ятів [71, с. 16]. У 

реєстрі 1726 р. Михайло та Лесько Хронов’яти записані як кушніри [72, с. 4—

5]. Чи в давніших реєстрах хтось із представників цієї родини був маляром, не 

відомо. Вона славна також тим, що в ній був бургомістр. Родина Хронов’ятів 

проіснувала до кінця української історії Риботичів [32, арк. 201, 259, 269, 321, 

377; 33, арк. 56, 69зв]. 

У реєстрах 1696 та 1714 рр. записано якогось Павла Тисовського, який 

мешкав на посадській вулиці, а в реєстрі 1726 р. згадано Яцка Тисовського [70, 

с. 4; 71, с. 21; 72, сс. 4, 7, 13]. В останньому переписі також є Андрій 

Сидорович, кушнір [72, с. 13]. Як бачимо, в реєстрі 1726 р. фігурують по два 

малярі з однаковим прізвищем: Хронов’яти та Сидоровичі. Очевидно, майстри 

працювали родиною і традиція іконопису в Риботичах передавалася від 
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покоління до покоління. Риботицький маляр Василь Сидорович, як зазначено 

вище, відомий за судовими справами 1670—1680-х рр. В одній із них згадано 

його сина Андрія, який, як записано в реєстрі 1726 р., також був маляром. 

Можливо, Яцко Сидорович — його брат. У реєстрі Риботицького ключа 

читаємо, що кожен із цих малярів сплачував чинш грошима та продуктами. 

Найбільший чинш із цих майстрів платили Андрій Тисовський і Фейтко 

Хронов’ят: по три золотих, по 10 і 12 грошів відповідно, по чотири курки та 

по п’ять півмірків вівса кожен. Біля прізвища маляра Андрія Тисовського 

записано, що він того р. планує будуватися, тому на деякий час його було 

звільнено від грошового податку, він мав сплатити тільки провіант [72, с. 5—

6]. У документах єпископського суду 1753 р. зафіксована справа поміж 

Андрієм Тисовським та Василієм Товарницьким [82, арк. 29зв]. Напевно, на 

той час Андрій Тисовський — якщо це згаданий маляр, а не його син — був 

уже старшим чоловіком. Ми не можемо стверджувати, що саме цей майстер 

іще працював у середині XVIII ст., адже, як уже було сказано, імена в родині 

повторювалися. Інші згадані в реєстрі малярі сплачували по одному золотому, 

29 чи 20 грошів і провіант. Можна припустити, що розмір чиншу залежав від 

прибутків майстра, бо на бідні родини накладали невеликий податок. 

Наприклад, якийсь Михайло Серединський платив лише 12 грошів [71, с. 22]. 

З другого десятиліття XVIII ст. в написі на іконі відоме лише одне ім’я 

риботицького майстра, про що йтиметься далі. 

Про риботицького маляра Теодора Гренов’ята — очевидно, він же 

Фейтко Хронов’ят, якого вписано в реєстр 1726 р. — є важлива архівна згадка 

в документах Самбірського суду від 22 жовтня 1733 р., яку виявив В. 

Александрович. Мова про «шановного Альберта Шуркевича», який уклав 

контракт на виконання вівтаря до церкви Воскресіння Господнього у Старій 

Солі (Старосамбірський р-н, Львівська обл.) з риботицьким містянином 

Теодором Гренов’ятом. Як випливає зі судової справи, цей вівтар п. Адальбер 

справив зі своєю вже покійною дружиною Анастасією за 88 золотих. У 

документі сказано, що «до столярської і малярської роботи вівтаря було 
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сторговано славетного Теодора Гренов’ята містянина риботицького», відтак 

вівтар було виставлено. Він містив зображення храмового образу, тобто 

Воскресіння Господнього. Завдаток на виконання вівтаря — два таляри — 

п. Анастасія передала маляреві через Гриня Баблуха, старосільського 

містянина і старшого брата згаданої церкви, у присутності о. Теодора 

Гусаковського та «інших духовних». При тому в матеріалах справи є заувага, 

що Гринь Баблух добре знає Гренов’ята. Свідками на процесі були дружина 

маляра Маріанна та син Миколай [37, арк. 438—439]. Цей документ є 

важливим доказом діяльності риботицького маляра Теодора (Федора чи 

Фейтка) Хронов’ята (Гренов’ята), бо повідомляє, що структуру, тобто 

столярські та різьбярські роботи, а також малярство вівтаря він робив сам. З 

викладу справи можемо відтворити і процес отримання замовлення: 

посередником був містянин старосільський, котрий «добре знає» Теодора 

Хронов’ята. У документі сказано, що майстер мав добрі контакти і був знаний 

у тогочасному середовищі. Окрім того, довідуємося, що маляр був одружений, 

а його син Микола на час судової справи був уже дорослим, тому свідчив у 

суді. Отже, сам Теодор, напевно, мав тоді вже не менше сорока років. Для 

нашого дослідження важливо те, що ікону «Воскресіння Господнє» 

риботицької стилістики, очевидно, згадану в документі, нині розміщено на 

бічній стіні нави у старосільській церкві Воскресіння Господнього. Твір 

оправлено у глибоку раму з рельєфною різьбою (раму перемальовано). 

Авторського підпису чи дати на пам’ятці не виявлено, втім, якщо взяти до 

уваги текст документа, її можна пов’язати з риботицьким майстром Теодором 

(Федором) Хронов’ятом, що дає змогу ідентифікувати його авторський почерк. 

Ще одна судова справа стосується риботицького маляра Івана. На жаль, 

прізвища майстра не вказано. Як ми вже зазначали, маляра Івана не згадано в 

жодному реєстрі міста Риботичів, але з підписів на іконах знаємо 

риботицького майстра Івана з прізвищем Середиський (Серединський). Отже, 

судову справу за позовом о. Якова, пароха Ясениці Замкової на 

Старосамбірщині, до згаданого Івана, маляра з Риботичів, датовано 5 червня 
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1730 р. З документа довідуємося про бійку між тими чоловіками, яка відбулася 

біля церкви на цвинтарі в неділю, на свято Святого Духа. До справи долучено 

свідчення різних осіб про цю подію. У судових матеріалах згадано також сина 

маляра Івана: той нібито образив пароха, що спричинило сварку, яка переросла 

в бійку «до крові». У розпал інциденту прибігла попадя. Маляр зазнав побоїв, 

одначе «компенсувався», пообзивавши пароха лайливими словами: «жидом, 

псом, тютюнником, табачником і що він не гідний бути священиком». 

Перепало і попаді, яку Іван назвав «повією львівською» [54, арк. 52—53]. У 

тій судовій справі його іменовано маляром риботицьким, хоч і не вказано, що 

він був «містянином», як у попередній справі. Не зазначено також і прізвища 

майстра. З тієї історії дізнаємося, що риботицький маляр Іван якийсь час 

проживав у Ясениці, можливо, виконував певні роботи до місцевої церкви, 

хоча про це в документі немає жодної згадки. Водночас нам нічого не відомо 

про ікони риботицької стилістики з церкви в Ясениці Замковій, однак це не 

означає, що їх там не було. Той факт, що риботицький маляр Іван Середиський 

працював у цьому реґіоні, підтверджує підпис самого майстра на іконах у 

церкві в Недільній на Старосамбірщині та в церкві у Завадці на Сколівщині. 

Отож, інколи лише в таких, не надто приємних для дійових осіб, документах 

можемо виявити незначну інформацію про побут і суспільні стосунки 

тогочасних майстрів. 

Очевидно, деякі з уцілілих ікон риботицької манери малярства першої 

половини XVIII ст. належать іншим майстрам, яких згадано в реєстрі 1726 р. 

Можна лише сподіватися, що ще якісь відомості про авторів удасться 

з’ясувати, відкриваючи ті твори риботицької стилістики, які сьогодні є під 

записом пізнішого часу.  

Відзначимо також, що Адам Фастнахт опублікував запис 1769 р. про 

Ліського маляра Василія Гриневича, який оселився в Риботичах, одружившись 

із місцевою вдовою [414, с. 129]. Ймовірно, він й надалі займався своїм 

ремеслом. 
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Ікони риботицьких майстрів переважно оправлені у глибокі рами з 

різьбою, поліхромією та срібленням, інколи з накладними об’ємно 

різьбленими елементами. Твори риботицької стилістики, навіть якщо їх було 

перемальовано, також упізнавані за характерною манерою виконання 

обрамлення до ікон і за структурою іконостасів. Як довідуємося зі судових 

справ, малярі різьбили самі, проте могли і співпрацювати зі столярами та 

сницарями. Про двох різьбярів із Риботичів — Івана Іляшевича й Іллю, які 

працювали у 1670 і 1690-х рр., відповідно, — йдеться в судових справах [67, 

арк. 1551; 389, с. 348—349]. Різьбяра Іллю згадано в документі реєстру шкод, 

яких зазнали містяни Риботичів унаслідок наїзду панцерної хоругви 1690 р. 

Там також записано про столяра Гриця з Риботичів [69, арк. 1519]. У реєстрі 

Риботицького ключа 1714 р. є запис про риботицьких столярів Леська 

Газаковича та Стефана [71, сс. 22, 25]. У переписі 1726 р. фігурують різьбярі 

Васько Заремба та Гриць Гуменчак із Риботичів, а також столяр Стефан і двоє 

теслів [72, сс. 6, 10, 11, 12]. Можливо, Грицько Гуменчак — це та сама особа, 

яку згадано у справі 1690 р. як столярчика Гриця з Риботичів. У реєстрі 1726 р. 

записано і золотників Яцка й Абрама [72, сс. 10, 12, 18]. Окрім малярів, у 

Риботичах було багато шевців, кушнірів і пекарів, яких поіменно перелічено в 

реєстрах. На той час у містечку функціонували три цехи: кушнірський, 

швецький і ткацький. Окремо названо також різників, теслів та млинарів [72, 

сс. 4, 5, 11, 14—16]. Малярського цеху в 1690—1720-х рр. у Риботичах не 

було. 

На жаль, нечасто імена майстрів, виявлені в архівних документах, 

збігаються з іменами риботицьких малярів написаних на творах. Отже, навіть 

знаючи про існування конкретних малярів із Риботичів, ми рідко коли можемо 

розпізнати їхній авторський почерк. Наведені нотатки засвідчують активне 

мистецьке життя в Риботичах. За архівними джерелами вдалося виявити лише 

одного маляра першої половини XVII cт. У документах другої половини — 

першої третини XVIIІ cт. трапляється більше імен риботицьких майстрів, хоча 

для того, щоби стати фігурантом судової справи, в житті людини мали 
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скластися виняткові обставини. За підписами на іконах криються інші 

риботицькі майстри, чиїх імен не знайдено в архівних матеріалах. 

2.3 Риботицькі майстри за підписами на іконах  

Основним джерелом визначення авторства риботицьких майстрів є 

підписні твори. Найдавніша відома сьогодні пам’ятка з авторським підписом 

риботицького майстра — це ікони апостолів з чину Моління 1673 р., які до 

МЗЛ потрапили з церкви Св. Козьми та Дем’яна в Котані на Лемківщині. Ці 

ікони намалював «р. б$жго ахог тимофтей маляръ мэщанын рыботицькы из 

швагьром» (іл. 2.3.1). Напис зроблено невеликими білими літерами й 

розміщено у верхній частині лівої дошки «Моління». Майстер Тимотей 

написав, що виконав зображення апостолів з допомогою свого шваґра, ім’я 

якого, на жаль, не повідомив. Як вони ділили між собою працю, також не ясно, 

бо апостолів намальовано в однаковій манері. Напевно, в тогочасному 

середовищі всі знали шваґра маляра Тимотея. З напису випливає, що Тимотей 

усе ж був основним автором «Моління». Він також уважав за потрібне 

зазначити, що є містянином риботицьким. З огляду на місце розташування 

ікони «Моління» у високому іконостасі з намісним, празниковим і цокольним 

рядами, прочитати імена її авторів, стоячи в церкві, очевидно, було 

неможливо. Малопомітного напису знизу просто не розгледіти. Інскрипція 

була розрахована на майбутні покоління. 

Подібної авторської інскрипції немає не тільки в доробку риботицьких 

малярів, а й загалом у спадщині українських майстрів XVI — XVIII ст. Напис 

на іконі свідчить, що майстри з Риботичів могли працювати над творами 

колективно й питання авторства для них не було визначальним. Це утруднює 

проведення атрибуцій і з’ясування авторства конкретних творів. 

Інформації про маляра Тимотея з Риботичів в архівних матеріалах не 

виявлено. На сторінках рукописного Реєстру молодшого братства при церкві 

Різдва Богородиці в Перемишлі, збудованій у львівському передмісті, яке 

називають Болоницею, є кілька згадок про Тимотея Маляровича, чиї внески 
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зареєстровано впродовж 1696—1721 рр. [57, арк. 79зв, 80, 83, 84, 86, 88, 90, 

92, 93зв, 94, 96зв, 99, 100, 102, 104, 108зв]. Утім не відомо, чи він мав якийсь 

стосунок до маляра Тимотея з Риботичів. 

Винятковим щодо підписів на іконах вважаємо риботицького маляря 

Якова, який працював в останній чверті XVII ст. Цей майстер — наступний за 

хронологією праці серед риботицьких малярів, чиї імена відомі за підписами 

на збережених творах. Із маляром Яковом пов’язуємо доволі велику групу 

пам’яток 1675—1694 рр. Серед усіх риботицьких майстрів його підписних 

робіт збереглося найбільше. Це свідчить не тільки про амбіції маляра, але й 

про його професійний рівень: маляр Яків міг бути провідним фахівцем і добре 

знаним майстром цього осередку. Єдине застереження викликає те, що на 

іконах трапляються підписи «Яків» і «Яцентій», — можливо, вони вказують на 

двох різних осіб. Однак, попри двояке написання імені, манера малярства 

дозволяє пов’язати пам’ятки з одним автором. 

Маляр Яків часто датував свої роботи, полюбляв писати розлогі вкладні 

тексти та молитовні інскрипції з різних богослужб, що узгоджуються зі 

зображенням на іконах. Це виявляє його також як доброго богослова. Як і інші 

риботицькі майстри, Яків писав кирилицею. Його датована й підписана 

великоформатна ікона «Страсті Господні» з церкви Св. Дмитрія у Волі Вижній  

є наступною за хронологією серед уцілілих підписних творів риботицьких 

майстрів [487; 436, сс. 56, 221—222]. Дату «1675» і свій підпис автор залишив 

на обрамленні над нижнім ярусом сцен: «сиі страсти х[стові] зwбразивъ 

рабь бжіи иљковъ м[эщан]инъ риботицъкїй. за золотыхъ к.г.» (іл. 2.3.2). 

Варто підкреслити, що в написі на іконі майстер (подібно, як маляр Тимотей) 

акцентував на своєму статусі «містянина». Вкладний текст закомпоновано на 

обрамленні під Розп’яттям: «сию страсть іс хву даль змалювати рабъ б$жій 

василіи шольтысь єдинакъ из мальжонковь св[оє...] мариевъ за свое 

душевное и телесное здравие и грэховъ †пущение и за преставьшихь 

родичовъ своихъ. р. б$жія а$х$о$е$ мца ма[рт]а дня».  



 94

У церкві Архангела Михаїла в недалекому від Волі Вижньої селі 

Святковій Малій на південній стіні нави розміщено велику ікону «Страшний 

суд», намальовану на дошці. Пам’ятку датовано 1687 р. (а$х$п$з$), на її рамі вгорі 

праворуч стоїть підпис маляра Якова: «иљков бренною рукою своєю списал» (іл. 

2.3.3). У підписі на іконі немає згадки про походження майстра. Манера 

малярства твору подібна до ікони «Страсті» з Волі Вижньої. Отже, можна 

припустити, що ці твори намалював один і той самий маляр Яків. 

З майстром Яковом, автором ікони «Страшний суд» (1687), пов’язуємо 

також зображення апостолів, Богородиці та св. Івана Хрестителя з чину 

моління, що належить до іконостаса тої самої церкви у Святковій Малій (іл. 

3.1.15, 3.1.97). Центральної частини автентичного «Моління» бракує, на її 

місці розташовано образ «Богородиця Елеуса» другої половини XVIII ст., 

який, очевидно, початково містився в намісному ряду іконостаса другої 

половини XVIII ст. тієї церкви. Під «Молінням» збереглися рами празникових 

ікон із підписами сцен, однак самі ікони втрачено у 1950-х рр. Конструкції рам 

і написи такі ж, як на іконах апостолів, тож припускаємо, що «празники» теж 

виконав майстер Яків. Над зображеннями апостолів під їхніми іменами 

розміщено вкладний текст: «рок бож$ а$х$п$з$ мц$а їюнљ дн$љ ї сей соборъ ст$ыхъ ап

$тлъ: и второе пришествэе їс$ х$во далъ з дерева изробити і змалювати рабъ 

божэи иванъ нога їз женою своевъ танков: за свое душевное и телесное 

здравїє и за грэхов †пущенїе: и за преставших родичов своихъ». Звернемо 

увагу, що тільки два апостоли, зображені в чині моління, тримають розгорнуті 

книги сторінками до глядача. Це — апостол Іван, який міг бути святим 

покровителем замовника ікони, й апостол Яків. У книзі ап. Івана написано 

початкові слова Євангелія від Івана, а відкрита книга ап. Якова містить перші 

слова його апостольського послання: «їљков гд$у б$гу їс$ хс$у рабъ [wбэ мана 

десљ]» (іл. 3.1.97). Ці слова звучать також як авторський підпис маляра Якова, 

який, очевидно, мав цього апостола за покровителя. Апостола Якова дуже 

рідко малювали з відкритою книгою з текстом його послання.  
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Фундатором ікон апостолів і Страшного суду був Іван Нога. За 14 років 

до цього замовлення він також фундував до іконостаса тієї самої церкви у 

Святковій Малій чотири цокольні ікони, які 1673 р. намалював маляр Яків із 

Ліська. У верхній частині цих ікон написано вкладний текст, за допомогою 

якого вдалося відтворити початковий порядок їхнього розміщення в 

іконостасі. Дві з них і сьогодні займають своє місце, дві інші відомі за фото 

[190, с. 177—179]. Вкладний текст починається вгорі на іконі «Св. Миколай 

з’являється імператорові Костянтину у сні», продовження напису читаємо на 

пределі «Св. Антоній і Теодосій Печерські». Далі текст переходить на пределу 

з образами верховних апостолів Петра та Павла, і закінчується на пределі зі 

зображенням архістратига Михаїла, що перемагає диявола, яка була під 

храмовим образом: «блгдтію престаго и животворящаго дх$а сїи ст$ыи 

wбразы / далъ змаловати рабъ бжїи їwанъ нога. г$у б$у начесть і хвалу / за 

†пущеніе грэховъ. при державэ великого короля михаила  / смиренныи 

іљковъ иконописателъ лэскїй: р. а $х $о $г $. мц $а іюля кє.». Визначення 

«іконописатель», рідковживане на іконах того часу, вказує на давню традицію. 

Термін «списав» щодо ікони вжив також маляр Яків із Риботичів на згаданій 

пам’ятці «Страшний суд».  

Окрім цокольних ікон із церкви Архістратига Михаїла у Святковій 

Малій, авторству маляра Якова з Ліська належить двобічно мальований 

процесійний хрест 1673 р. з датою та підписом: «ро бо$ж а$х$о$г$ м$ца їюліа г$ 

іљковъ маляръ» [426, с. 393]. З невідомих причин працю в церкві Святкової 

Малої у 1680-х рр. продовжив маляр Яків із Риботичів. 

За рік після того, як риботицький майстер Яків у 1687 р. намалював 

ікони до церкви у Святковій Малій, він розпочав роботу над іконостасом до 

храму Св. Козьми та Дем’яна в сусідньому селі Котані. Його малярство, 

очевидно, подобалося вірним. Із котанської церкви до МЗЛ у 1962 р. привезли 

намісні ікони Христа, Богородиці, св. Миколая, та храмову св. Козьми і 

Дем’яна усі — з фігуративними пределами (іл. 3.1.1). Намісні ікони підписані 

майстром та датовані 1688 (ікона Христа), 1689 (ікона Богородиці), 1690 (ікона 
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св. Миколая), та 1691 рр. (ікона св. Козьми і Дем’яна) (іл. 5.1.13—5.1.16), що 

свідчить, що маляр працював над іконостасом чотири роки. 

Ікони супроводжують розлогі тексти символічного й історичного змісту. 

На обрамленні творів унизу вказано імена фундаторів. У картушах над 

іконами написи молитов, що стосуються зображень. На іконі Христа вгорі на 

обрамленні стоїть дата: «ахпи мца августа дня ки» і вкладний текст внизу: 

«сей wбраз їс$ хвъ дала зробити раба божэя марьіљ баволянка также своим 

коштом из сынами своими стефаном и фецком. За свое здравїє и за 

†пущенїє грэхов своих и за небожчика мужа своєго иякова ниже wписаного 

и за всэхъ родичовъ своихъ †вэка помершихъ». 

На обрамленні намісної ікони «Богородиця Одигітрія — Нев’янучий 

Цвіт» із іконостаса котанської церкви також є вкладний текст: «сей wбраз 

далъ зробити стои прчстои: рабъ бжэи стефан љрошчак шолтыс котанскїи 

своим коштом и накладом из женовъ своевъ танков за своє здравїє и за 

†пущенїє грэхов своих: и за пресвшых родичовъ своихъ †вэка 

помершыхъ». Тут бачимо авторський підпис маляра: «сию ікону поробивъ 

многогрэшный яценътїй рыботицкій здерева ипомалювъ рукою сво[єю]», — 

і дату: «ахпђ мца августа дня ки» (іл. 2.3.3). Така інскрипція майстра 

свідчить про те, що він займався і різьбярською, і, можливо, столярською 

роботою, позаяк у написі зазначив: ікону зробив із дерева та помалював своєю 

рукою. Намісну храмову ікону св. Козьми і Дем’яна також створено страннями 

Стефана Ярощака, солтиса котанського, та його дружини Тетяни. Угорі над 

зображенням написано дату: «м$ца яннуарыя дня к$ р. б$ а$х$ч$а$». Ікона 

св. Миколая з намісного ряду цього іконостаса містить на обрамленні такий 

вкладний текст: «сей wбраз да зробити раб бож андреи попувчак шолтисъ 

котанскїй из женов своєв марыєв за своє душевноє, и телесноє здравїє и за 

†пущенїє грэхов своих и запреставшыхъ родичовъ своихъ † вэка 

помершыхъ». Маляру Якову належить також ікона Успіння Богородиці з 

котанської церкви (іл. 4.4.8). Вона, можливо, не входила в іконостас (хоча 

відомі приклади іконостасів, де у намісному ярусі було більше, ніж чотири 
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ікони). До цієї ікони є подібне обрамлення, яке мають намісні ікони, також із 

вкладним текстом понизу: «сей wбраз да зробити раб бож лукачъ свљнътко 

из женов своевъ марыев за свое душевное и телесное здравїє и за †пущенїє 

грэхов своихъ и запреставшыхъ родичовъ своихъ † вэка помершыхъ». 

З церкви в Котані походить двобічно мальований процесійний хрест (іл. 

3.4.1), який за манерою виконання відносимо до спадщини майстра Якова. На 

хресті вміщено розлогі написи символічного змісту, вкладний текст і дату: 

березень 1689 р. (ахп#), — яка збігається з часом створення намісної ікони 

Богородиці з іконостаса котанської церкви. Із вкладного тексту, який уміщений 

на древку під образом Богородиці Одигітрії довідуємося що: «сей крстъ дал 

зробити рабъ божэи анъдреи снъ небошчыка феша шолтысъ котанскїй из 

женов своєв марыєв из братами своими за своє душевноє и телесноє 

здравїє и за †пущенїє грэхов своих и запреставшых родичов своих † вэка 

помершихъ».  

Такий самий за формою, іконографією та часом виконання процесійний 

хрест зберігається в церкві у Воловці, що поблизу Котані. На звороті під 

образом Богородиці Одигітрії — Нев’янучий Цвіт міститься вкладний текст, 

який повідомляє, що хрест фундував святковський солтис Петро: «сей крстъ 

хсвъ далъ зробити раб божэи петро шолтысъ свљтковскїй снъ пљртковъ 

иженов свое[в] [...] за [с]вое дш[…]ное и теное зд[…]віє и за †пущенїє 

грэхов [своих] и запреставши родичов своих рок бож ахп# љннуарїя дня е» (іл. 

3.4.2). Зважаючи на походження фундаторів, можна припустити, що хрест 

початково було призначено до однієї зі святковських церков. Упевненості в цій 

думці додає той факт, що обабіч зображення Богородиці намальовано 

архангелів (обидві церкви — у Святковій Малій і у Святковій Великій — 

посвячено архангелові Михаїлу). Цей хрест також виконав досліджуваний 

автор. 

Ще один підпис майстра виявлено на дарохранильниці з церкви Св. 

Дмитрія у селі Дешниці, що сусідить із Котанню. Ця пам’ятка також 

заслуговує на особливу увагу, позаяк автор написав на дарохранильниці, що 
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поробив усе своєю рукою, й означив себе як «Яцентій риботицький» — так 

само, як на іконі котанського іконостаса: «сїю цимборыю дал змалювати из 

дерева зробити ра $б бо $ж иванъ грацунъ из сестров своев гановъ из 

сестрэнцљми своими прокопом и гаврылом за свое здравїє и †пущенїє грэхов 

своих и запрставшаго ра$б бож игната котрому бж$е дай вэчную памљт ро$к бо$ж 

а$х$ч$д$ мц$а августа дня е$»; збоку на карнизі: «љцентїй риботицкій маляр 

соwружы вся рукою своєю» (іл. 2.3.4). Почерк напису подібний до інскрипцій 

майстра Якова на іконі «Страшний суд» у Святковій Малій. 

У датах виконання творів маляра Якова вказано різні місяці, очевидно, 

завершення роботи: січень, березень (хрести, «Страсті» 1675 р.), червень 

(«Моління» у Святковій Малій), січень, серпень (намісні ікони з котанського 

іконостаса, дарохранильниця 1694 р.). Так доходимо висновку, що майстер 

упродовж цілого року виконував ікономалярські та різьбярські роботи і це 

було його постійним заняттям. 

На підставі процитованих написів можна частково реконструювати 

творчий шлях майстра Якова (Яцентія) з Риботичів як одного з провідних 

представників тогочасного іконопису Перемиської єпархії. Беручи до уваги 

інформацію, яку до нашого часу донесли написи на іконах, робимо висновок, 

що маляр Яків (Яцентій) працював у 1675—1694 рр. Із ним слід пов’язати 

вищенаведену нотатку з документів Самбірського суду від 19 січня 1678 р., в 

якій зафіксовано, що рік перед тим майстер Яцентій разом із риботицьким 

маляром Іванком Домбровським їздив до самбірського різьбяра. У справі 

підкреслено, що Яцентій був риботицьким містянином і райцею. Отже, маляр 

Яків із Риботичів уже тоді мав важливий суспільний статус у місті. Можливо, 

саме тому він часто підписував свої роботи. 

Зважмо, що всі відомі нам твори риботицьких майстрів Якова і Тимотея 

походять зі сіл поза околицями Риботичів. Ці села локалізовані близько одне 

до одного на Лемківщині, на південний захід від Риботичів. Логічно 

припустити, що риботицькі майстри працювали також і в околицях містечка, й 

у східному напрямку від нього. Втім, у цьому реґіоні всі збережені твори 
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риботицької стилістики, виконані в період діяльності майстрів Якова та 

Тимотея, на жаль, анонімні. 

Інший маляр із Риботичів, чия інскрипція вціліла на іконах, — це Іван 

Крулицький, який 1701 р. намалював намісні та цокольні ікони до іконостаса 

церкви Переображення Господнього в Чертежі коло Сянока. Напис із 

зазначенням імен фундаторів, дати виконання пам’яток, свого імені та 

прізвища (чи прізвиська) автор розмістив під намісними іконами Христа і 

Богородиці, на карнизі цокольних ікон: «се wбра да змалювати раб бжіи іљко 

дико и жено[ю] своєю настасию и родичом своім тимо#еєм и родителков 

пелагию за †пущенїє грэхов своихъ». Під іконою Спаса — підпис майстра: 

«р. бжіљ аjа мсца а[вгус]та днљ, а иwанъ круліцкии маляр риботицки» (іл. 

2.3.6).  

Івана Крулицького не згадано серед малярів у документах Риботицького 

ключа 1696 р., хоча за логікою його датованих і підписаних творів він би мав 

там бути. Однак прізвище Король в цьому інвентарі фігурує. В реєстрі 

мешканців підпорядкованого Риботичам сусіднього села Бориславки (село не 

існує; спалене 1945 р.) записаний Стефан Король (Круль, — інвентар писаний 

польською мовою), а з ринку міста Риботичі згаданий Стась скірник із Стецем 

Круліком [70, сс. 9, 2, 5]. В інвентарі 1714 р. Стефана Короля вже згадано як 

містянина, що жив на ринку в Риботичах і сплачував чинш із чверті лану [71, 

с. 15]. В реєстрі 1726 р. є кушнір Андрій із прізвищем Король [72, с. 4]. Згадки 

про маляра Короля, як і про Івана Крулицького, не знаходимо в жодному 

інвентарі, тож можемо припустити, що ця особа не проживала у Риботичах 

постійно або ж на час ведення інвентаря 1714 р. вже померла. У пом’янику 

Добромильського монастиря вписано поминання Івана Кролика з Риботичів, 

котрий, можливо, і був тим маляром, про якого йде мова. Це поминання, на 

жаль, не має точної дати впису [49, арк. 31зв].  

Майстер Іван Крулицький на іконі з Чертежа чітко означив, що він маляр 

з Риботичів. Можна собі уявити, що малярі, котрі виконували великі 

замовлення у місцевих церквах (як-от І. Крулицький — іконостас у церкві в 
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Чертежі — селі, доволі віддаленому від Риботичів), якийсь час працювали 

поза Риботичами. Можливо, тому їхніх імен не зафіксовано в подібних 

реєстрах. З огляду на це постає запитання, яке стосується праці тогочасних 

малярів риботицького осередку загалом: чи вони малювали в Риботичах, а 

відтак везли замовлену роботу до місця призначення, чи ж виїздили до церков 

і виконували замовлення на місцях? Хоч іконостаси  риботицької стилістики 

1680—1760-х рр. мають великі конструкції, з глибокими різьбленими рамами, 

проте здебільшого є однотипними. Напевно, малярі все ж працювали над ними 

в майстерні, а потім монтували у храмі вже готові іконостаси. 

Ще один маляр із Риботичів, четвертий із відомих за авторськими 

підписами на збережених іконах, — це Іван Середиський, який підписувався 

як Ян. В інскрипції, яку з іконостаса церкви Св. Миколая в Недільній 

(Старосамбірський р-н) переписав Михайло Драґан, прізвище майстра 

зазначено як «Средницький» [162, с. 98]. Церкву у Недільній розібрали у 1948

—1949-х рр. Нам, на жаль, не вдалося віднайти фото її іконостасу. Іван 

Середиський працював пізніше, ніж уже згадані автори, — в 1720-х рр. На це 

вказує дата «1726», яку майстер залишив на двобічній іконі «Пієта / 

св. Варвара» з церкви у Верхньому Дорожеві (Дрогобицький р-н) [365, с. 47—

48] (іл. 3.3.28). Авторський напис уміщено внизу на обрамленні зворотного 

боку, під образом св. Варвари: «м$ца ма$љ р. б$жїљ а$j$к$s$ љнъ средэскій маляръ 

риботикіи». Літери на позначення дати каліграфічно виведено чорним 

кольором, підпис маляра — менш ретельно білилом (іл. 2.3.7).  

Інскрипція майстра на пам’ятці 1726 р. з Верхнього Дорожева подібна 

до напису на іконі Триморфона з чину моління, яку виявив у церкві Архангела 

Михаїла в Завадці (Сколівський р-н, Львівська обл.) та опублікував дослідник 

В. Откович (іл. 2.3.8, 2.3.9) [291, с. 88—91]. На цій іконі своє прізвище 

майстер вивів двічі: внизу на обрамленні: «љнъ середискій з риботицъ», та на 

звороті пам’ятки: «љнъ середискїи з риботицъ маляръ». Хоч ікона не має 

датування, та на підставі датованого твору окреслюємо її виконання 1710—

1720-ми рр. — це орієнтовний час творчої праці майстра Івана Середиського. 
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Щодо інформації з уже цитованих архівних документів, зокрема 

Риботицького ключа, то про маляра Івана Середиського в реєстрах жителів 

містечка Риботичів, сіл Бориславки та Посади Риботицької не виявлено 

нотаток ні за 1714, ні за 1726 р. — період, коли маляр активно працював і 

підписувався як «риботицький». В обох реєстрах фігурує прізвище 

Середницький, однак разом із ім’ям Михайло. Крім того, це прізвище часто 

трапляється в Реєстрі 1640—1743 рр. молодшого братства Різдва Богородиці в 

Перемишлі [57, арк. 41зв, 107зв, 110, 112—112зв, 113зв, 116, 119зв, 120—

120зв, 123—125зв]. Риботицький маляр Іван (цілком можливо, що 

Середиський) є дійовою особою описаної вище неприємної судової історії 

1730 р. через сварку з парохом Ясениці Замкової. У судовій справі прізвища 

маляра не вказано. 

Ідентифікація ще одного риботицького маляра є складнішою. З церкви 

Архангела Михаїла у Нижній Писаній на Лемківщині походить ікона св. 

Миколая, яка вгорі має розлогий напис: «правило вэры и образ кротости 

воздержанием учителя яви ти бог стаду своєму я же вещем истинная сего 

ради стяжав смирением высокая нищетою богатая отче наш сятителю 

нїколає моли ха бга спстися дшам ншим сїю роботоу выставил раб бжій 

ияков мещанин риботицький рк бж аψгї мцъ апрлъ днъ ді» [153, с. 30] (іл. 

2.3.10, 5.1.131). Дату створення ікони відчитуємо як 1713 р. Визначення «сію 

роботу виставив» є найбільш контроверсійне, бо може стосуватися як автора 

ікони, так і її фундатора. На інших, уже розглянутих, авторських інскрипціях 

риботицькі майстри про себе переважно писали так: «роботу поробив» або 

«зобразив», — а згадуючи про фундатора, висловлювалися, що він образ «дав 

зробити» чи «дав змалювати». 

Звернімося до архівних джерел. У документі Риботицького ключа 

1714 р. названо єдиного місцевого маляра Яцка Свідерчака. Окрім нього, в 

тому переліку є ще кілька риботицьких містян із іменем Яків, тобто хтось із 

них міг бути замовником ікони. Оглядаючи ікону «Св. Миколай» із Нижньої 

Писаної та роздумуючи про її автора, звертаємо увагу на ще одну важливу 
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деталь. Ідеться про цокольну ікону «Св. Антоній і Теодосій Печерські» з 

церкви у Старій Солі, датовану 1711 р., яка має вкладний текст: «сей образ 

дала змалювати славетна настаΣїљ свэдорΣка за †пущеніє грэховъ своіх и 

за преводом велебнаго †ца стефана копистенского намэсника 

ΣтаросулΣкого» [291, с. 66] (іл. 5.1.137). З огляду на час виконання ікони — 

1711 р. — можна припустити, що її фундаторкою була родичка згаданого 

майстра. Оскільки автор називає її «славетною», ймовірно, ця жінка була 

знаною особою в тогочасному середовищі. В інскрипції також згадано о. 

Стефана Копистенського, старосільського намісника, рід якого, очевидно, 

походив зі сусіднього до Риботичів села Кописна, родинного гнізда багатьох 

українських священнослужителів, зокрема Перемиського єпископа Михайла 

Копистинського (1591—1610). Як відомо, в той час прізвища могли записувати 

з незначним різночитанням. Зважаючи на це, припускаємо, що в авторському 

підписі на іконі з Нижньої Писаної названо ім’я маляра з Риботичів, тобто 

Якова Свідерчака. 

Ще один автор, котрий був «наймолодшим» із-поміж знаних сьогодні 

майстрів риботицького осередку, залишив інскрипцію на іконі апостола, яку 

нині разом із іншими апостольськими іконами із чину моління прибито 

зображенням досередини до дерев’яної дзвіниці біля церкви Архангела 

Михаїла в селі Щасливому (Мукачівський р-н, Закарпатська обл.). Цю 

інформацію та напис майстра подав дослідник Михайло Сирохман, 

зазначивши, що на іконах ледве помітно зображення [335, с. 196—198]. 

Одначе науковець не зовсім правильно розшифрував інскрипцію, 

припустивши, що вона стосується імені маляра. Насправді ж у тексті, 

написаному на верхній шпузі на звороті ікони і тепер замальованому 

блакитною фарбою, вжито слово «сницар»: «сии апостоли робивъ рабъ 

божий иріи попови[ч] маковъскій сницаръ риботицъкіи», — а на нижній 

шпузі продряпано дату: «рок б аjл#» (1739) (іл. 2.3.11). До сьогодні зі 

зображень цих апостолів вціліли лише невеликі фрагменти фарбового шару, за 

якими, на жаль, практично неможливо ідентифікувати почерку маляра. 
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Різьблені частини цього «Моління», які, напевно, виконав майстер, котрий 

залишив напис на звороті, втрачено. Не відомо, чи образи апостолів також 

належать авторству майстра з Риботичів. 

За розповідями місцевих жителів, церкву Архангела Михаїла перевезли 

до Щасливого зі села Горонди, що біля Мукачева. М. Сирохман припустив, що 

ікони апостолів із чину моління початково могли походити з горондівського 

храму [335, с. 196—198]. В архівних джерелах ми не знайшли інформації про 

автора апостольських ікон, інші його роботи нам також не відомі. З напису на 

звороті пам’ятки довідуємося, що він був риботицьким різьбярем, сином 

священика зі села Макової, яке сусідить із Риботичами. Ймовірно, що майстер 

мав на ім’я Юрій, його прізвища не знаємо. У книзі метрикальних записів 

с. Макова за 1776—1784 рр., що зберігається в НМЛ інформації про малярів 

чи різьбярів не виявлено [34].  

Отож, огляд записаних у документах та відомих за інскрипціями на 

іконах малярів з Риботичів, яких налічуємо 16 у проміжку між 1670—1730-ми 

рр. засвідчує період найбільшої активності у діяльності осередку. Така 

кількість малярів для такого невеликого містечка як Риботичі все ж унікальна і 

свідчить про особливу популярність їхніх творів. Лише про чотирьох малярів 

точно довідуємося з інскрипцій на іконах. Це про маляра Якова (Яцентія), з 

яким пов’язуємо архівну згадку, що він був риботицьким містянином і 

райцею. Про риботицьких малярів Тимотея, Івана Крулицького, Івана 

Середиського, що залишили підписи на іконах з означенням «риботицький», в 

архівних документах згадок не виявлено. На підставі співставлення архівної 

інформації з написами на іконах встановлено авторський почерк маляра з 

Риботичів Якова Свідерчака. Твори риботицького маляра Федора (Теодора, 

Фейтка) Хронов’ята (Гренов’ята) ідентифіковано на підставі згадки у 

документі, котра припускаємо збігається із збереженою пам’яткою, якої вона 

стосується. Ми не включили до загальної кількості відомих імен малярів з 

Риботичів шваґра маляра Тимотея, бо не відомо як він називався та осілого 

1769 р. в Риботичах ліського маляра Василія Гриневича (його творів не 
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вивлено). Ікони апостолів різьбяра з Риботичів Юрія (?) поповича Маковського 

майже цілком знищені. Твори інших різьбярів з Риботичів, імена яких відомі 

за архівними джерелами не ідентифіковано.  

Не з’ясовано, який був малярський почерк цілої низки риботицьких 

майстрів, чиї імена є тільки в архівних документах: Яків (відомий за згадкою 

1617 р.), Михайло, Рибінік, Василій Сидорович, Іванко Домбровський, Ісая 

Герасимович, Яків Сидорович, Андрій Сидорович, Андрій Хронов’ят, Іван 

Гребенник Паславський і Андрій Тисовський. Очевидно, з ними слід пов’язати 

велику групу анонімних творів риботицької стилістики 1660—1760-х рр. 

Уважаємо, що майстрів у Риботичах у другій половині XVII — першій 

половині XVIII ст. загалом було більше, ніж вдалося виявити за підписними 

творами й архівними джерелами, адже не всі з малярів могли «прославитися» 

через судові справи. На значну кількість майстрів у Риботичах указує різний 

авторський почерк ікон, намальованих у стилістиці риботицького малярства. 

Далі зробимо спробу ідентифікувати твори анонімних майстрів, котрі 

працювали в cтилістиці риботицького малярства в 1670—1760-х рр. і 

вирізнялися індивідуальною манерою. 

Мусимо зазначити, що з огляду на неможливість ідентифікувати 

сьогодні імена авторів і походження більшості їхніх ікон, створених у 

риботицькій стилістиці в 1670—1760-х рр., не можемо достовірно 

стверджувати, що їх намалювали саме майстри з Риботичів. Риси риботицької 

стилістики малярства виявляємо, зокрема, на іконі «Св. Миколай» (1708), що 

зберігається в церкві Св. Дмитрія у Вільховиці на Закарпатті (Мукачівський р-

н). Насправді вона має авторський підпис, де сказано, що її намалював «р б 

аψи василии малљр пасласк[…]». Ми згадували, що с. Пацлав є сусіднім до 

Риботичів. Сам маляр міг походити з цього села і працювати у подібній 

манері, як й тогочасні риботицькі майстри. Напевно малярі сусідніх сіл 

зналися і контактували між собою. Автором великої ікони Страстей Христових 

1737 р., що знаходиться у церкві Собору св. Івана Хрестителя у Дністрику на 

Старосамбірщині [330, іл. 26а; 343, с. 127] уважаємо маляра Стефана 
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Пашецького. Цей маляр 1735 р. виконав стінопис дерев’яної церкви Різдва 

Богородиці з Грозьової (перенесена на територію скансену МНАСу) [466, с. 

210—245]. Стінопис й ікона виявляють подібність до творів риботицьких 

майстрів того часу. Прізвище маляра Стефана може вказувати на його 

походження зі села Пашова, яке розташоване за 20 км від Грозьової і за 40 км 

від Риботичів. Таким чином випливає, що популярну стилістику майстрів 

риботицького осередку могли наслідувати малярі, які не мали до нього 

безпосереднього відношення.  

Постає питання, як ідентифікувати майстрів цього осередку: чи 

зараховувати до «риботицьких» тільки тих, хто жив у містечку і мав статус 

містянина, чи долучати також малярів, котрі мешкали в довколишніх селах і, 

очевидно, якось співпрацювали з Риботичами. Аналізуючи творчість майстрів 

риботицького осередку, ми все ж не беремо до розгляду творів малярів 

Стефана Пашецького, Василія Паславського та Якова Ліського, які себе з 

Риботичами не ідентифікували, а лише згадуємо їхню творчість у контексті 

його діяльності. 

Отже, з архівних джерел і з підписних творів довідуємося, що впродовж 

1617—1733 рр. у Риботичах працювали сімнадцять малярів. Шістнадцять із 

них зафіксовано в часових межах від 1660 до 1733 р., що свідчить про 

активність осередку. У 1670—1739 рр. у містечку було як мінімум п’ять 

різьбярів, а за 1714—1726 рр. згадано двох столярів. Цей численний гурт 

майстрів указує на велику популярність осередку церковного мистецтва в 

Риботичах. Також зважмо, що всіх осіб у документах ідентифіковано як 

малярів. У процесі дослідження ми не натрапляли на інформацію про 

наявність у них підмайстрів чи учнів. 

2.4. «Риботицька робота» за документами церковних візитацій 

Перемиської єпархії XVIII ст.  

Ще одним джерелом до діяльності риботицьких малярів є документи 

церковних візитацій Перемиської єпархії XVIII cт. Натомість у реєстрах 



 106

церков Мукачівської та Львівської єпархії того часу нотаток про риботицьке 

малярство не знайдено. Про твори майстрів із Риботичів згадано у візитаціях 

1740—1770-х рр., що містять більш повні описи церковного облаштування. 

Творчість риботицьких майстрів мала розголос у тогочасному суспільстві, 

позаяк у документах описів унійних храмів Перемиської єпархії трапляються 

записи про ікони, вівтарі чи хоругви «риботицької роботи». Очевидно, так 

окреслювали візитатори твори цієї стилістики у храмах, демонструючи в 

такий спосіб свою обізнаність із діяльністю осередку та визнаючи 

індивідуальну малярську манеру риботицьких майстрів, що вирізняла їх серед 

інших малярів. Жодна інша група майстрів не домоглася такого успіху, щоб 

їхні твори в такій кількості виокремлювали у візитаційних записах. Слід 

зазначити, що не всі візитатори подавали в документі перевірки церковного 

майна інформацію про «риботицьку роботу». Це залежало від урядовця, який 

проводив візитацію. «Візитували» церкви переважно отці декани, чиї підписи 

бачимо наприкінці рукопису. Якість описів та особливо характеристика 

малярства часто залежала від ерудиції візитатора. Відповідно, студії 

облаштування церкви за документами візитацій спираються на суб’єктивні 

зауваги, мистецькі смаки й уподобання авторів текстів. 

Візитатори різнояко окреслювали це малярство, хоча здебільшого 

вживали вислови «риботицька робота» або — рідше — «риботицьке 

мальовання». Такі визначення, на нашу думку, дослівно вказують на те, що 

твори виконано в Риботичах. Якість роботи майстрів часто характеризували 

по-різному: «підла робота риботицька», «пристойна робота риботицька», 

«звичайна робота риботицька», «проста робота риботицька». Подекуди 

трапляються й окреслення «стара робота риботицька» та «нова робота 

риботицька». Ми спробували зіставити зауваги з візитацій церков і вцілілі 

твори. Назагал це — річ непроста, бо з плином часу самі твори, інколи разом 

із церквами, було втрачено, деякі ікони та іконостаси зазнали перемалювання. 

Місце походження багатьох пам’яток у музейних збірках не відоме, це 

стосується також творів із приватних колекцій, яких в Україні дедалі більшає. 
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Найдавнішими за згадками про риботицьке малярство є інвентарні 

описи церков 1733 р. Описи церкви Св. Миколая в Поляні коло Добромиля та 

церкви Зішестя Святого Духа у Фельштині (тепер — с. Скелівка 

Старосамбірського р-ну Львівської обл.) містять нотатки про цілі іконостаси 

риботицької роботи [487, с. 42; 343, с. 396]. В церкві Собору Богородиці в 

Слохинях були намісні образи «риботицької роботи» [343, с. 286], в Коневі 

Горішньому та Коневі Долішньому також були ікони риботицького 

мальовання. У нововиставленій 1723 р. церкві Собору Богородиці в Коневі 

Долішньому були образи риботицької роботи, а в церкві Воздвиження Чесного 

Хреста в Коневі Горішньому були тієї ж роботи намісні образи [343, с. 165—

166]. Ймовірно, у церкві поставленій 1723 р. були нові риботицькі ікони 

приблизно того ж часу. Під час Першої світової війни згоріла церква у 

Лютовиськах, у якій за тією ж візитацією 1733 р. всі образи були «риботицької 

роботи», а сама споруда згадана як нова. У церкві Св. Параскеви в Старяві 

були ікони риботицької роботи (окрім намісних, які означені як старосвіцькі), 

в Ляшках Мурованих записано про апостолів риботицької роботи [343, сс. 188, 

326, 203]. У збірці НМЛ є ікона «Пієта» кінця XVII ст., як вважаємо, авторства 

риботицького маляра з церкви у Ляшках Мурованих (тепер с. Муроване, 

Старосамбірського р-ну), що, очевидно, первісно знаходилася на жертовнику 

або у складі дарохранильниці у святилищі. Усі церкви тепер входять до 

Старосамбірського р-ну Львівської обл. У фельштинській церкві намісні ікони 

Христа та Богородиці в іконостасі мають обрамлення стилістики майстрів із 

Риботичів, однак ікони повністю перемальовані. З церкви в Поляні походять 

три цокольні ікони 1690—1700-х рр. риботицького автора, що первісно 

належали до іконостасу (ММАШ, ЦМССУЛ). З інших перелічених церков ікон 

риботицьких майстрів нам не відомо. У цих описах немає характеристики 

риботицького малярства, лише констатація його факту.  

У тих самих інвентарях 1733 р. в описах парафіяльних церков у Сушиці: 

Св. Миколая в Сушиці Долішній на Блонях і Покладення пояса Пресвятої 

Богородиці в Сушиці Великій — є нотатки про іконостаси риботицької роботи. 
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У церкві Св. Миколая риботицькі майстри виконали цілий іконостас, а в 

церкві Покладення пояса — іконостас, окрім намісних ікон. Обидва сушицькі 

храми згоріли [343, с. 342—347]. На місці старої церкви Положення пояса 

Пресвятої Богородиці у 1894 р. було зведено нову, а замість спаленої 1939 р. 

церкви Св. Миколая у 2002-му поставили невелику муровану споруду. За 

записами дослідників, у монастирській церкві Вознесення Господнього в 

Сушиці Великій був іконостас риботицьких майстрів. Отець Михайло Ваврик 

обстежив цю церкву в 1933 р. та процитував напис на іконостасі: «исписани 

быша апостолы тыи в градэ риботычах за […] на той час иєромонаха 

севастїна игумена […] бережанского р б аjіє» [113, с. 96]. Цей напис бачив 

також М. Драган, зазначивши, що він був на одвірках царських врат [162, с. 

98]. Якщо напис на одвірках царських врат залишив риботицький майстер, то 

логічно припусти, що він ці одвірки і виконав. Отже, у трьох сушицьких 

церквах були іконостаси риботицьких майстрів, установлені до 1733 р. Позаяк 

у тому році осередок у Риботичах активно діяв, то візитатор знав, який вигляд 

має риботицьке малярство. Напис про ікони апостолів 1715 р. є особливо 

важливим, адже вказує на те, що образи намальовано в Риботичах. На 

пам’ятках не написано імені маляра, як зазвичай, а зазначено осередок, без 

конкретного автора. Припускаємо, що такий прискіпливий дослідник, як 

М. Драґан, напевно, дошукався би імені майстра, якби його було вказано. Тож 

бачимо доволі показове позиціонування ікономалярського осередку в 

Риботичах, що вказує на його значення у тогочасному суспільстві. Мала 

кількість авторських підписів на іконах також наводить на думку, що майстри 

могли працювати над творами колективно. Описуючи сушицькі церкви, о. М. 

Ваврик зауважив, що «Сушицький іконостас у горішній повасиліянській 

церкві і різьбою, і малярською технікою зовсім нагадував славний 

Богородчанський іконостас із Скиту Манявського» [113, с. 92].  

Зі Сушиці Великої збереглися три ікони: Христос Пантократор, св. влкм. 

Параскева, Покров Пресвятої Богородиці та хрест із завершення іконостаса 

(усі твори — риботицької стилістики) (іл. 5.1.93, 5.1.94, 5.2.44), втім, на жаль, 
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не відомо, з якої конкретно сушицької церкви вони походять. Якщо два храми, 

в яких 1733 р. були іконостаси риботицьких майстрів, згоріли, то 

найімовірніше, що не вціліли і їхні ікони. Колишню монастирську церкву 

зачинили 1953 р. через поганий стан збереження, а в 1957-му збудували нову 

від фундаменту [343, с. 350]. М. Драґан бачив риботицькі ікони з написом ще у 

старій церкві. Манера малярства свідчить, що один автор виконав ікони 

Христа, очевидно, з намісного ярусу, та св. Параскеви, інший — ікону 

Покрови, та ще інший — трираменний хрест із Розп’яттям. Ікони та хрест зі 

сушицьких церков можна віднести до 1690—1710-х рр. Дата «1715», написана 

на одвірку монастирської церкви, цілком прийнятна для ікон Христа і св. 

Параскеви. Сушицькі ікони апостолів, яких стосувалася ця дата, нам не відомі.   

У візитації 1742 р. церкви Перенесення мощів св. Миколая у Смільнику 

Кроснянського деканату згадано про «намісні образи риботицької роботи з 

постаментиками» [10, с. 10]. «Постаментики» — це виступальні підвищення 

перед намісними іконами у вигляді вузької тумби, їх накривали тканиною і 

зазвичай використовували для розміщення свічників. Такі підвищення часто 

трапляються в іконостасах кінця XVII — ХІХ ст. З тієї самої візитації знаємо, 

що «образи намісні теперішньої моди а роботи риботицької з 

постаментиками» були в церкві Архангела Михаїла в Лупкові [10, с. 25]. Цей 

запис засвідчує, що риботицькі майстри у своїй творчості швидко реагували 

на тогочасні смаки й намагалися задовольнити попит, а тому їхні твори були 

популярними. Намісні образи «риботицької роботи» можна було побачити в 

церкві Зішестя Святого Духа в Солинці [10, с. 31]. Церква Архангела Михаїла 

в Туринці Кроснянського деканату мала «Архиєрея з апостолами, пророками і 

празниками нової сницарської роботи з Риботич» [10, с. 41]. В описі 

підкреслено, що нову сницарську роботу виконали в Риботичах, — отже, з 

огляду на час візитації можемо констатувати, що риботицький осередок діяв 

на початку 1740-х рр. У новій церкві Успіння Богородиці у Щавному, 

збудованій 1703 р. на місці старої, яку знищила пожежа, були «образи намісні 

риботицької роботи з постаментиками. Деісус з апостолами, пророками і 
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празниками риботицької роботи» [10, с. 43]. Очевидно, в церкві Успіння 

Богородиці було споруджено новий іконостас, який після 1703 р. виконали 

майстри з Риботичів. Ікони риботицької стилістики із цих церков нам не 

відомі. 

В описі 1744 р. церкви Архангела Михаїла в Нанові Старосільського 

деканату згадано «Деісус піктури риботицької звичайної» [18, с. 1]. Таке 

окреслення також свідчить про поширення творів риботицької стилістики, що 

вирізнялися з-поміж інших і були впізнаваними для багатьох власне за 

характерними рисами малярства. 

У візитації 1758 р. Судововишенського деканату теж є нотатка про 

риботицьке малярство. В описах церков Вознесіння Господнього у 

Костильниках і Воздвиження Чесного Хреста у Великих Мокрянах мовиться 

про «Деісус риботицької роботи і мальовання з намісними образами» [47, сс. 

24, 25]. У Костильниках збереглась ікона «Зняття з хреста» риботицьких 

майстрів. У церкві Стрітення Христового в Купновичах було шість «хоругов 

полотняних риботицьких», а в церкві Св. Даниїла в Макуневі — «сім хоругов 

полотняних риботицьких, але пошарпаних» [47, сс. 28, 24]. З церкви в 

Макуневі збереглася ікона св. Івана Сучавського початку XVIIІ ст. риботицької 

манери малярства (іл. 4.3.81), її виконав майстер високого фахового рівня, 

однак жодної тогочасної хоругви з цього храму нам не відомо. При описі 

іконостасу церкви у Макуневі візитатор записав, що «Деісус старосвіцький з 

образами намісними але пристойний». На великому вівтарі там був образ 

архангела Михаїла [47, с. 28]. Про ікону св. Івана Сучавського згадки у цій 

візитації ми не знайшли. Можна припустити, що вона знаходилася на стіні 

нави. В церкві Св. Івана Хрестителя у Волосткові на великому вівтарі був 

образ Богородиці «риботицької роботи і мальовання з цимборієм 

(дарохранильницею. — Р. К.)» [47, с. 36]. У церкві Благовіщення у Твіржі був 

«бічний вівтарик Непорочного Зачаття Богородиці роботи і мальовання 

риботицького» [47, с. 52]. З тієї самої візитації знаємо про «Деісус і образи 

намісні роботи і мальовання риботицького» в церкві Покрову Богородиці в 
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Острові та про «образи намісні риботицької роботи і мальовання» в церквах 

Введення до храму Пресвятої Богородиці в Стоянцях і Благовіщення 

Богородиці в Канафостах [47, сс. 56, 34, 71]. У храмі Покрову Богородиці в 

Садковичах на великому вівтарі була дарохранильниця риботицьких майстрів: 

«образ Розп’яття риботицької піктури і різьби з цимборієм» [47, с. 14]. Про 

іконостас церкви Успіння Богородиці в Шептичах цей же візитатор записав 

так: «Деісус стародавний дуже. Образи намісні пристойної роботи і 

мальовання» [47, с. 63]. У збірці НМЛ знаходяться дві ікони з церкви у 

Шептичах. Це Христос і Успіння Богородиці кінця XVII — початку XVIII ст. 

риботицької манери малярства (іл. 5.1.102, 5.1.103), очевидно, намісні з 

іконостасу. Можливо, що, оглянувши саме ці ікони, візитатор охарактеризував 

їх як «пристойне малярство», проте не зазначив, що вони риботицькі. Відтак 

постає запитання: який вигляд мали ті твори, котрі він залічив до 

риботицьких? 

У церкві Св. Миколая в Королику Яслиського деканату за візитацією 

1761 р. був «лик апостольський з празниками підлий простої роботи 

риботицької» [19, с. 38]. За тою ж візитацією у церкві Св. Параскеви в Дальові 

були намісні образи «Спасителя, Богородиці, Спасителя і св. муч. Параскеви 

простої роботи риботицької» [19, с. 61]. З опису випливає, що в намісному 

ряді дальовського іконостаса було дві ікони Христа. Пам’ятки стилістики 

риботицьких майстрів із Дальови нам не відомі. З дальовської церкви 

Св. Параскеви походять високопрофесійні ікони XV — початку XVI ст., 

зокрема «Моління з вибраними святими» і намісні ікони «Христос на 

престолі» та «Св. Параскева» (НМЛ). У церкві Святого Духа у Вислоку 

Великому Верхньому був «вівтар простої роботи риботицької з 

цимборієм» [19, с. 68]. На сьогодні про збереження такого вівтаря невідомо, 

натомість з риботицькими майстрами пов’язуємо велику ікону на полотні 

Страстей Господніх [487, с. 29—30, 32; с. 216] (іл. 4.4.53) та ікону св. Івана 

Сучавського з Великого Вислока (не відомо чи Верхнього чи Нижнього) (іл. 

4.3.86). Про обидві ікони згадки в описах обох церков Великого Вислока 
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Нижнього і Вижнього немає (окрім іконостасу та вівтарів у цій візитації про 

інші ікони в церкві не згадано). Візитатор, що проводив згаданий реєстр був 

вочевидь добре обізнаний з малярськими осередками, оскільки при описі 

дерев’яної церкви у Волі Вижній записав про вівтар «дрогобицької роботи з 

образом Страждальної Богоматері», який містився за царськими дверима [19, 

с. 54]. Знову ж таки на той час у цій церкві мала б бути велика ікона Страстей 

Господніх намальована 1675 р. і підписана риботицьким маляром Яковом (іл. 

4.4.50). Про неї згадки в описі цієї церкви немає.  

У візитаціях Перемиського деканату за 1747 та 1760 рр. в деяких храмах 

також згадано про риботицькі твори. Причому візитатор тут давав означення 

на взірець «стара робота риботицька» і «нова структура риботицька». У церкві 

Успіння Богородиці в Сільці за описом 1747 р. був «Деісус будь-якої (недбалої. 

— Р. К.) роботи риботицької, нижче стара робота теж риботицька» [12, с. 23]. 

Тут важлива заувага про різночасове виконання пам’яток. Аналізуючи 

процитовану нотатку, доходимо висновку, що Деісіс був нової риботицької 

роботи і намальований недбало, а нижні яруси, давніші, виконали риботицькі 

малярі, напевно, вищого фахового рівня. Зважаючи на час написання візитації, 

в описі мовилося про ікони, ймовірно, другої половини XVII cт. У церкві 

Богоявлення Господнього в Коровниках також був «Деісус роботи 

риботицької» [12, с. 25]. В церкві Пресвятої Трійці в Трійчицях згідно 

візитації 1760 р. був «Деісус нової структури риботицької» [12, с. 80]. На цю 

нотатку звертали увагу дослідники, оскільки вона свідчить, що осередок в 

Риботичах діяв у середині XVIII cт. Про церкву у Трійчицях та її риботицькі 

ікони згадано у візитації 1771 р. Там перелічено «вівтар великий і другий на 

правій стороні св. Миколая роботи риботицької, третій Переображення також 

риботицької роботи», «Деісус роботи риботицької» [13, арк. 170зв]. 

Важлива заувага візитатора при описі 1766 р. передміської церкви 

Пресвятої Трійці в Радимно. Там «у всіх трьох куполах всередині [...] 

риботицької роботи» [12, с. 113]. Отже, як дізнаємося з нотатки, у трьох 

куполах храму були розписи малярів із Риботичів. Це підтверджує, що, хоча 
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стінописів достовірно риботицької роботи не збережено, майстри цього 

осередку виконували монументальне малярство. Крім того, в описі цієї церкви 

з Радимна перелічено три вівтарі: св. Миколая, Богородиці та Благовіщення 

Богородиці — й зазначено, що останній із них «риботицької роботи» [12, с. 

113]. У візитації 1771 р. тієї ж церкви немає інформації про риботицьку роботу 

[13, арк. 156зв], хоча візитатор, який описував церкви у цьому році часто 

фіксував риботицьке малярство в інших храмах перемиського деканату. При 

описі 1771 р. церкви Успіння в Радимно зазначено, що вона мала три куполи, 

всередині розмальовані [13, арк. 157]. З огляду на такий дивний збіг 

припускаємо, що один із візитаторів переплутав описи церков. Перевірити це, 

на жаль, неможливо, адже обох церков немає. 

Досить багато риботицьких творів згадано в описах 1765 р. церков 

Старосамбірського деканату, які візитував Василій Кропивницький, плебан 

Ластовецький, декан Старосамбірський. Зокрема, в церкві Св. Івана 

Хрестителя у Вицові були «райські двері, намісні образи, празники, апостоли, 

пророки, архиєрей риботицької роботи, хоругви дві, мальованя просте» [17, с. 

29]. Зазначимо, що дерев’яну церкву з Вицова 1930 р. перенесли до Липівця 

(Дрогобицький р-н), де вона стоїть до сьогодні [343, с. 424], місце 

знаходження ікон її риботицького іконостасу нам не відоме. За описом 

візитатора, у вицівській церкві Св. Івана Хрестителя був повний 

чотириярусний іконостас разом із царськими вратами, увесь ансамбль 

виконали риботицькі майстри. У церкві Архангела Михаїла в Нанчілці 

Королівській (Малій) (тепер – с. Соснівка Старосамбірського р-ну 

Львівської обл.) у великому вівтарі містився «образ на престолі Зняття з 

хреста роботи сницарської, мальованя риботицького» [17, с. 30]. У цій же 

церкві також був «на лівому боці вівтарик св. Василія мальовання 

риботицького» [17, с. 31]. Також зазначимо, що у тій же візитації при описі 

церкви Св. Параскеви в Тисовиці про її намісні образи написано, що вони 

«гарного мальовання» [17, с. 22]. У НМЛ зберігаються дві ікони Христа і 

Богородиці з церкви в Тисовиці (іл. 4.1.9, 4.2.15), очевидно, намісні з 
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іконостасу, які, вважаємо, виконані риботицьким маляром. Імовірно, саме про 

ці пам’ятки писав візитатор, не вказавши, одначе, що вони «риботицькі». 

В описі церкви Св. Миколая у Недільній о. Василій Кропивницький 

занотував: «Апостолів 12, архиєрей, намісні образи, райські двері на дереві 

гарно мальовані» [17, с. 41]. Ми звернули увагу на цю нотатку, тому що, як 

уже згадано вище, церкву в Недільній описував М. Драґан і цитував напис на 

її іконостасі. З авторського підпису відомо, що іконостас виконав риботицький 

майстер Іван Средницький. Про те, що в церкві Св. Миколая в Недільній були 

ікони риботицького мальовання, зазначено в документах візитації храму за 

1766 р. [45, с. 52]. До «роботи риботицької» там віднесено образ Богородиці, 

св. Миколая, у великому вівтарі образ Богородиці Страждальної («Doloroza»), 

очевидно, Пієти, та дві малі хоругви (без означення сюжетів). Про іконостас 

написано, що він «звичайною структурою виставлений образами 

прикрашений» [45, арк. 52—52зв]. В обох візитаціях немає інформації, що 

іконостас був риботицького мальовання, ні тим більше, про те, що він був 

виконаний риботицьким майстром Іваном Середницьким (Середиським). Як 

зазначено, цей майстер працював у 1720-х рр., тому на час проведення 

візитації іконостас його авторства мав би бути у церкві (хіба, що був 

перенесений туди пізніше). Отже, як пересвідчуємося, візитаційні описи не 

завжди вичерпні та достовірні. 

У візитації 1743 р. церкви Собору Богородиці в Трушевичах записано, 

що у храмі був «Деісус структури давньої» [16, с. 120—121]. У НМЛ 

зберігається ікона Собору Богородиці та парна ікона пророків з пророчого 

ярусу іконостасу з церкви в Трушевичах (іл. 5.1.33, 5.1.34).  Обидва твори за 

стилістикою подібні до почерку маляра Якова з Риботичів (хоча вважаємо, що 

вони виконані іншим автором у 1680-х рр.). Таким чином цей «Деісус 

структури давньої» міг бути орієнтовно 1680-х рр., якщо мова про ті ікони, що 

зараз в НМЛ.  

За візитацією 1766 р. того ж старосамбірського деканату у церкві Св. 

Параскеви в Лужку (Лужок Горішній) згадано про ікону Введення Богородиці 
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до храму «роботи риботицької» [45, арк. 38]. В церкві Св. Миколая в Потоках 

був образ Богородиці «риботицького мальовання з двома коронками» та 

велика хоругва зі св. Миколаєм та Богородицею також «риботицької 

роботи» [45, арк. 40зв—41]. Жодної такої пам’ятки нам не відомо з цих 

церков. У церкві Св. Дмитрія Малої Лінини була ікона св. Дмитрія та 

архангела Михаїла «риботицької роботи» [45, арк. 41зв]. Звернемо увагу, що у 

візитації цієї ж церкви 1765 р. записано, що в ній було два вівтарі: один, 

справа — св. Дмитрія, другий, зліва — архангела Михаїла без означення, що 

вони «риботицькі» [17, с. 34]. Ймовірно, це ті самі пам’ятки, які у візитації 

наступного, 1766 р. описано як «риботицькі». Тому знову ж таки 

впевнюємося, що візитаційні записи є доволі суб’єктивними. З Малої Лінини 

збереглися чотири ікони: Христа, Богородиці Елеуси, св. Миколая 1680—1690-

х рр. і Собору архістратига Михаїла 1720-х рр. риботицької стилістики (іл. 

4.2.7, 5.2.27). Очевидно, ікона Собору архістратига Михаїла це та, що згадана 

у візитації, однак риботицької ікони св. Дмитрія з Малої Лінини нам не 

відомо. Риботицькі ікони були в церкві Св. Параскеви в Топільниці [45,  арк. 

52], а в церкві Архангела Михаїла у Біличі Верхньому був образ Марії 

Магдалини «риботицького мальованя» ще не посвячений [45, арк. 27]. Це 

цікава заувага, бо, по-перше, нам не відомо жодної ікони Марії Магдалини 

риботицької стилістики, по-друге, вона свідчить, що це був новий образ, раз 

ще не посвячений.  

Зазначимо, що загалом у візитації 1766 р. Старосамбірського деканату 

трапляється досить мало нотаток про риботицьке мальовання. Припускаємо, 

що в описаних церквах таких ікон було більше. Зокрема, в церкві Різдва 

Богородиці в Тур’ї Горішньому і нині можна побачити, що давні ікони Христа 

і Богородиці в намісному ряду іконостаса та центральну ікону чину моління 

оправлено в рами риботицької стилістики (самі ікони перемалювали або 

замінили новішими). На обрамленні намісної ікони Богородиці понизу 

написано, що її поновлено 1907 р. У тій самій церкві є дарохранильниця 

риботицької стилістики. На іконі Благовіщення Богородиці, що, як написано у 



 116

вкладному тексті, поновлена 1875 р. також бачимо обрамлення стилістики 

майстрів з Риботичів. Ці твори, ймовірно, перенесені зі старої церкви Св. 

Миколая у Тур’ю (теперішня церква побудована 1905 р.). Подібно, структура 

та характер обрамлення молільного та празникового ярусів у церкві Св. 

Миколая в Тур’ю Долішньому також мають риси творів риботицьких 

майстрів. У візитації 1766 р. обох тур’ївських храмів про риботицькі ікони не 

згадано. У візитації 1766 р. церкви Св. Миколая в Тур’ю Горішньому лише 

відзначено, що «Деісус з 12 апостолами, празниками господськими і 

богородичними» [45, арк. 8].  

Згідно з візитацією 1775 р. Дукельського деканату в новій церкві 

Архангела Михаїла у Красній у великому вівтарі був образ «риботицької 

роботи підлий з цимборієм» [9, с. 11] (без зазначення сюжету). У візитації 

1780 р. цієї ж церкви, яку провів о. декан Василій Париловський, записано, що 

«в цимборії» був образ Христа, але уже без зазначення про риботицьку роботу 

[9, с. 35]. Тут варто підкреслити, що в коротких описах церков цього деканату 

візитатор лише раз, у наведеному прикладі, звернув увагу на образ 

риботицької роботи, хоча на той час такі ікони були в церкві Святкової Малої 

та в інших храмах Дукельського деканату, про що свідчать самі вцілілі 

пам’ятки. Зокрема, в церкві у Святковій Малій і сьогодні можна оглянути 

ікону «Страшний суд» (1687) риботицького маляра Якова та його апостольське 

«Моління» в іконостасі, виконане тоді само, а також бічний вівтар із образом 

Різдва св. Івана Хрестителя з пределою Предтечі 1730—1750-х рр. 

риботицької стилістики. Візитатор, однак, обмежився згадкою у переліку про 

іконостас і бічний вівтар Різдва св. Івана [9, с. 26], без визначення, що це — 

«робота риботицька». 

За візитацією 1756 р. церкви Св. препод. Параскеви в Горянці 

Балигородського деканату в іконостасі «намісні образи Христа і Богородиці 

нові, але вже облазять через погану основу» «апостоли в стовпах 

різьблених» [46, с. 2]. З цього іконостасу у церкві збереглося кілька ікон і їх 

фрагментів за стиілстикою — авторства риботицьких майстрів (іл. 5.2.86, 
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5.2.87, 5.2.93) [431]. Ікони апостолів із чину моління були обрамлені 

різьбленими колонками. Інколи візитатори звертали увагу на спосіб 

обрамлення ікон в іконостасі, надто якщо він відрізнявся від іконостасів 

«давньої структури», ікони в яких не мали обрамлення. За стилістикою 

малярства ікони з іконостаса в Горянці відносимо до 1740-х рр., що 

підтверджує нотатка візитації 1756 р., де їх записано як нові. 

За візитацією 1773 р. Самбірського деканату, в шести храмах були твори 

«риботицької роботи». Зокрема, в церкві Св. Козьми та Дем’яна в Горішніх 

Радловичах містився «у вівтарі образ Христа Милосердного структури і 

піктури [малювання. — Р. К.] риботицької» [14, с. 41]. Тут важливо 

підкреслити, що автор опису впізнав як риботицьку також форму обрамлення, 

очевидно, з різьбою цього образа. Це свідчить про те, що риботицькі майстри 

дотримувалися характерного столярського та різьбярського вирішення своїх 

творів, що, зрештою, підтверджують збережені пам’ятки. Не менш цікавим є 

визначення іконографії вівтарного образа як «Христа Милосердного». Це, на 

нашу думку, міг бути євхаристійного змісту образ Христа в чаші, поширений у 

творчості риботицьких майстрів, або образ оголеного зраненого воскреслого 

Христа з хрестом, який рідше трапляється серед уцілілих творів риботицької 

стилістики і знаний за кількома пам’ятками. З церкви у Радловичах (тепер — 

с. Ралівка) збереглась ікона «Успіння Богородиці» риботицької манери 

малярства (іл. 5.1.98), однак про неї не згадано ні в описі церкви Св. Козьми і 

Дем’яна у Горішніх Радловичах, ні в описі церкви Св. Параскеви у Нижніх 

Радловичах. В церкві Св. Івана Богослова в Бабині цього ж деканату до 

риботицьких віднесено три образи «у великому вівтарі» Христа, Благовіщення 

та ще один, очевидно, Богородичний празник, назву якого нам відчитати не 

вдалося [14, с. 58]. Про ікони Молільного ярусу в іконостасі церкви в 

Лановичах записано так: «Деісус стародавньої риботицької структури і 

піктури вже з піктури обпадає» [14, с. 65]. Очевидно, через поганий левкас або 

якісь інші технологічні чинники стан ікон вже на час візитації був не 

задовільним. При описі церкви Успіння Богородиці у Берестянах просто 
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згадано «Деісус давньої роботи риботицької і мальовання» [14, с. 75]. В обох 

випадках це могли бути апостольські Моління кінця XVII ст. У шематизмі 

Перемиської єпархїї вказано, що дерев’яна церква в Берестянах була 

побудована 1748 р. [382, с. 328], однак до неї могли перенести ікони зі старої 

церкви. У церкві Переображення Господного в Ковиничах за цією ж 

візитацією був «Деісус риботицької структури і піктури але пристойний» [14, 

с. 69]. Чин Моління, картуші з пророками, намісні ікони Христа й Богородиці 

в іконостасі у церкві в Ковиничах є досьогодні, однак повністю перемальовані, 

структура іконостасу змінена [381, с. 212]. Ікона Переображення з Ковиничів 

авторства риботицького майстра, очевидно, намісна храмова з іконостасу 

зберігається в ЛНГМ [294, с. 82]. Це ікона високого фахового рівня, отже 

згадка у візитації відповідає твору, що його відносимо авторству майстра з 

Риботичів. У церкві Архангела Михаїла у П’яновичах був цілий іконостас 

риботицьких майстрів: «Деісус з намісними образами і царськими вратами 

одної структури і піктури досить пристойної риботицької» [14, с. 77]. Це 

важлива заувага, бо свідчить про добрий рівень виконання цих риботицьких 

ікон. Дерев’яна церква в П’яновичах за шематизмом була побудована 1753 р. 

[382, с. 296]. У згаданій візитації 1773 р. вона описана як невелика і як така, 

що вимагає ремонту даху [14, с. 77]. Перші згадки про церкву у П’яновичах 

сягають 1507 р. Не відомо чи згаданий в ній риботицький іконостас був 

перенесений зі старої церкви, чи намальований уже в 1750-х рр. для нового 

храму. Ікон риботицької стилістики з цієї церкви нам не відомо. У церкві 

Усікновення голови св. Івана Предтечі у Волиці (с. Воля Баранецька, 

Самбірський р-н) по боках від бічного вівтаря були «різні образи в структурах 

дерев’яних риботицьких, то є Богородиці і Миколая». Там також був «вівтар 

Христа риботицької структури і піктури з менсою» [14, с. 73]. Важливо 

наголосити, що візитатор у першу чергу впізнавав різьбу і структуру 

обрамлень ікон риботицьких майстрів. 

Про риботицьке малярство є часті згадки при описах церков 

Перемиського деканату 1771 р. [13]. У цій візитації такі нотатки трапляються 
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частіше, ніж у давнішіх — з 1747, 1754 та 1766 рр., хоча, на нашу думку, ікони 

риботицьких малярів, у більшості, там були і в 1740—1760-х рр. Як зауважив 

Йосип Гронський, упорядник рукописів так званої Теки Подолинського у 

збірці НМЛ, де знаходиться рукопис, візитатор розрізняє різні періоди 

риботицького іконопису. Так, у церкві Св. Микити у Плешевичах був «Деісус 

старий роботи риботицької», намісні образи «старосвіцькі» [13, арк. 141зв]. 

На сьогодні у церкві в Плешевичах ікони чину Моління в іконостасі мають 

обрамлення стилістики риботицьких майстрів, однак всі ікони перемальовані 

або замінені новими. «Старий Деісус роботи риботицької» був також у церкві 

Св. Параскеви в Хідновичах, в церкві Св. Дмитрія в Поповичах, у церкві в 

Хотинцю, в церкві Вознесіння Господнього в Баричі, в церкві Переображення 

у Вишатичах, де такі ж намісні образи, у церкві Св. Миколая у Руському Селі 

[13, арк. 142—142зв, 152зв, 154, 158зв, 165]. «Деісус мальованя риботицького 

без царських врат» був у церкві Різдва Богородиці в Стобенці [13, арк. 149зв]. 

З цього опису випливає, що під терміном «Деісус» візитатор мав на увазі не 

тільки чин Моління, а й цілий іконостас. З церкви у Стобенці збереглася 

центральна ікона чину Моління, авторство якої пов’язуємо з риботицьким 

майстром Федором Хронов’ятом (іл. 5.2.11). У церкві Покрову Богородиці в 

Гурку Малому (Гірку) була ікона архангела Михаїла у бічному вівтарі 

«простої риботицької роботи» та «Деісус роботи риботицької намісні образи 

тої ж (риботицької — Р. К.) роботи» [13, арк. 136—136зв]. «Деісус і намісні 

образи риботицької роботи» були також у церквах Св. Василія в Поздячі, Св. 

Симеона Стовпника в Наклі, Різдва Богородиці в Дуньковичах, Св. Миколая в 

Дусівцях, Покрову Богородиці в Бушковичах, де також був «цимборій 

мальованя риботицького», Воскресіння Господнього в Кусениці, Св. Симеона 

Стовпника в Мацьковичах [13, арк. 147зв, 148зв, 169, 158, 160зв, 163—163зв]. 

З церкви в Наклі зберігся процесійний хрест авторства риботицьких майстрів 

(іл. 3.4.14). «Деісус роботи риботицької» був у церквах Покрову Богородиці в 

Селиську, Хрещення Господнього у Вугниках, Різдва Богородиці в Бикові, 

Успіння Богородиці в Торках, Св. Дмитрія в Стібному, Успіння Богородиці в 
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Кальникові, Св. муч. Параскеви у Святому, Успіння Богородиці в Задуброві, 

Пророка Іллі в Тарнавці, Св. Дмитрія в Гнатковичах, Св. Миколая в Батичах, 

Переображення в Уйковичах, Св. Трійці в Белвині, Архангела Михаїла в 

Красичах [13, арк. 134зв, 135зв, 141, 146, 149, 151, 155зв, 157зв, 168, 170, 

171зв, 172, 174, 175]. В окремих церквах також перелічені бічні вівтарі 

риботицького мальовання.  

Перелік творів риботицьких майстрів у церквах Перемиського деканату, 

за візитацією 1771 р., ми подали з огляду на те, що переважної більшості 

самих пам’яток не збереглося. Ці описи показують популярність творчості 

риботицьких майстрів і масштаби їхньої праці. У 44 церквах зі 64 описаних у 

межах цієї візитації було риботицьке малярство. З перелічених храмів великий 

комплекс ікон зберігся з іконостаса в Дусівцях, звідки походять «Моління» (іл. 

3.1.22, 3.1.103), що його пов’язуємо з риботицьким маляром Іваном 

Крулицьким, та ікона «Покров Богородиці» з празникового ряду (Музей у 

Ярославі, Польща; MJH 1583). З церкви у Стібні вціліли центральна ікона 

чину моління стилістики риботицьких майстрів 1680-х рр., ікона св. Дмитрія, 

що могла бути намісною храмовою в іконостасі, та цокольна ікона 

св. ап. Петра і Павла, намальована в 1680-х рр. (іл. 4.1.13, 4.3.112, 5.1.56). 

Візитація 1771 р. є однією з «наймолодших», яка згадує про риботицьке 

малярство. Під кінець століття, в австрійський період, візитації почали 

провадити за єдиним усталеним взірцем із коротким стандартним переліком 

церковного інвентаря. У таких візитаціях ми не виявили згадок про 

риботицьке малярство. 

На те, що осередок малярства в Риботичах діяв у 1760-х рр., указує 

єпархіяльне розпорядження 1766 р., яке опублікував Павло Жолтовський: 

«Образи риботицької та іншої непристойної роботи, які недосконалі маляри, 

ледве початки своєї професії розуміючи, по відпустах розвозять і продають і 

таким чином непристойними своїми зображеннями звикли людям подавати 

поганий приклад, через то треба, щоб парохи своїм парафіянам заповідали, 

щоб таких образів по ярмарках та відпустах не купували, бо такі образи до 
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церков прийматися не будуть» [175, с. 278]. Важлива заувага цієї нотатки — 

те, що такі ікони продавали в той час на відпустах, де збиралося багато прочан 

і вірних. Можливо, то було започаткування традиції такого збуту ікон. По 

відпустах і ярмарках можна було придбати також дереворити, які мали 

особливу популярність серед вірних, а згодом, у ХІХ ст., — оліодруки і так 

звані хатні ікони. Тут мова може йти про справді примітивне малярство 

риботицької стилістики, приклади якого трапляються серед уцілілих творів 

1730—1760-х рр. За сучасними мірками оцінювання творів мистецтва, такі 

пам’ятки якраз і приваблюють глядача своїм наївним, безпосереднім 

трактуванням фігури та простору, — проте, напевно, на думку тодішніх отців 

деканів, у контексті порівняння з тогочасним професійним мистецтвом бароко 

та класицизму, особливо з творами латинської традиції, таке малярство 

видавалося незугарним. Згадуване дієцезіяльне розпорядження пришвидшило 

кінець діяльності риботицьких ікономалярів. На це, зокрема, вказують і 

нотатки з візитації Перемиського деканату 1771 р., яку ми не раз уже 

цитували. Описуючи ікони церкви у Красичах, візитатор записав: «Деісус 

мальованя риботицького, намісні образи пристойні» [13, арк. 175], — з чого 

можна зробити висновок, що риботицький Деісіс був «непристойний». Якщо в 

давніших візитаціях 1740—1750-х рр. риботицькі твори здобували нейтральні 

оцінки візитаторів (зазвичай просто констатовано, що це — риботицька робота 

і малярство), то в описі церкви Архангела Михаїла у Цикові в тій-таки 

візитації 1771 р. натрапляємо на заувагу, що «образи простої риботицької 

роботи викинути наказано» [13, арк. 132зв], що, очевидно, було наслідком 

згаданого розпорядження. 

Як зауважила Марія Пшездзєцка [490, с. 58], і за нашими студіями, від 

1780-х рр. в архівних документах, зокрема й парафіяльних метричних книгах, 

не віднаходимо згадок про риботицьких малярів і риботицьке малярство. 

Однак, у церквах південної частини Лемківщини (в основному, на території 

Словаччини), та й у музейних збірках можна побачити пам’ятки другої 

половини XVIII ст., в яких простежуємо вплив популярного ікономалярства 
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майстрів із Риботичів. Певний зв’язок зі стилістикою риботицьких майстрів 

помічаємо в обрамленні ікон іконостаса (бл. 1754 р.) дерев’яної церкви 

Архангела Михаїла в селі Богдан-Воде (Марамарощина, Румунія), малярство 

ікон якої виявляє схожість із творами «майстра з околиць Славська». 

У шематизмі Перемиської єпархії 1879 р., який уклав о. Юліан 

Никорович, уміщено список монастирів єпархії. Під 111-ю позицією записано, 

що в Риботичах у «монастирі ікони церковні малювали монахи. Креховский 

помяник згадує» [283, с. 424; 284, с. 53]. Очевидно, тут сплутано інформацію 

про давній монастир у Посаді Риботицькій і про осередок церковного 

мистецтва в Риботичах, про який тогочасне духовенство вже не знало. 

Отже, наведені факти свідчать про значне поширення творчості 

риботицьких майстрів і, частково, про ареал представленості пам’яток у 

церквах. Як ми зазначили, в самих лише описах Перемиської єпархії, причому 

окремих деканатів, які були наближеними до Риботичів, трапляються зауваги 

про риботицьке малярство. Попри вагу неоціненного джерела інформації для 

дослідників про вигляд церкви, про її облаштування та майно, щодо опису 

самих творів і їхньої якості матеріали церковних візитацій XVIII cт. мають 

усе-таки суб’єктивний характер. Скажімо, у візитації Старосамбірського 

деканату 1743 р. взагалі не віднайдено згадок про риботицьке малярство, у 

візитаціях того самого деканату 1765 і 1766 рр. такі нотатки є. Порівнюючи 

вцілілі твори риботицької стилістики зі записами в документах візитацій про 

риботицьке малярство, бачимо, що не завжди збігаються визначення цього 

поняття. Але ті випадки (Мала Лінина, Сушиця Велика, Дусівці, Стібно, 

Ковиничі, Стобенце), в яких ми змогли зафіксувати відповідність із 

конкретними пам’ятками, вважаємо вкрай цінними для дослідження, бо вони 

засвідчують, що наші твердження — правильні та дозволяють аргументовано 

пов’язати твори цих майстрів із риботицьким осередком. З візитаційних 

джерел довідуємося, що в тогочасних храмах було справді багато творів 

риботицької стилістики, хоча більшість до нашого часу не збереглася. Такі 

часті згадки про «риботицьку роботу» — цим визначенням візитатори, на 
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нашу думку, окреслювали комплексне виконання твору (малярство, різьблення 

та столярські роботи) — свідчать про велику популярність майстрів із 

Риботичів у тогочасному середовищі (ми налічили майже сотню нотаток про 

«риботицьку роботу» чи «мальовання»). На жаль, візитатори, фіксуючи ікони 

та їхню кількість, були дуже лаконічні. Скажімо, не завжди достеменно 

зрозуміло, чи терміном «Деісус» означували чин моління, чи цілий іконостас. 

Простежено, що не всі ікони, які були в церквах, перелічено в описах. У 

музейних збірках Польщі й України збережено багато пам’яток риботицької 

стилістики, яких у візитаціях не ідентифіковано як риботицькі. Зокрема, це 

стосується підписних ікон риботицьких майстрів із Волі Вижньої та з Котані. 

В описах церков деканатів, до яких належали ті села, візитатори згадували про 

риботицьку роботу в деяких інших храмах. Студіюючи документи візитацій, 

іноді маємо враження, що візитатори фіксували риботицьку роботу 

нещодавнього минулого, проте не знали, як малювали майстри цього осередку 

давніше.  

Висновки до розділу 2 

Вивчення архівних джерел, що стосуються історії Риботичів, дозволяє 

зробити певні висновки щодо розвитку осередку церковного мистецтва у 

містечку, специфіки праці та кількості його малярів. Оскільки Риботичі від 

княжого часу сусідили з монастирями, які були центрами духовного життя, це 

вплинуло на розвиток самого містечка і мистецького життя у ньому. Кінцем 

XIV — початком XV ст. датують спорудження нової мурованої церкви Св. 

Онуфрія у монастирі в сусідній Посаді Риботицькій, XV — XVI ст. — 

виконання її стінописів, що, не зважаючи на фрагментарність збереження, на 

сьогодні є єдиним прикладом іконографії монументального церковного 

мистецтва того часу в реґіоні Перемишля. Авторство фресок монастирської 

церкви не встановлене, однак помітний зв’язок з іконами, що походять з цього 

реґіону та з мініатюрами Євангелія кінця XVI cт. риботицького писаря Андрея 

Голюбця. Припускаємо, що був зв’язок між розвитком осередку церковного 
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мистецтва в Риботичах та діяльністю монастиря Св. Онуфрія у Посаді 

Риботицькій у XVI — XVII cт. При монастирі в Посаді Риботицькій у 

середині XVI ст., ймовірно, й раніше діяв скрипторій.  

Вивчення богослужбових рукописних книг XVI — XVII ст. дозволяє 

ствердити, що переписуванням книг займалися також у Риботичах, очевидно, 

при міській церкві Різдва Богородиці. Запис переписувача єрея Андрея 

Голюбця писаря з Риботичів в Євангелії кінця XVI ст. з фігуративними 

мініатюрами є близьким до часу діяльності риботицького маляра Якова, що 

згаданий у документі 1617 р. Обидва записи дозволяють ствердити діяльність 

майстрів церковного мистецтва у Риботичах наприкінці XVІ — на початку 

XVII ст.  

Провідну роль у розвитку церковного мистецтва не тільки Перемищини, 

а й за її межами мав Перемишль, з яким пов’язані високомайстерні ікони кінця 

XIV — XVІ ст. Але у XVII cт. Перемишль перестає відігравати основну роль у 

мистецькому житті реґіону. Це могло бути зумовлено діяльністю малярського 

цеху до якого від 1625 р. приймали тільки римо-католиків. У XVII cт. 

активізуються ікономалярі у невеликих містечках Судовій Вишні, Ліську, 

Риботичах, Щирці, Хирові, Мушині. За винятком майстрів зі Судової Вишні та 

Мушини, які припинили свою працю орієнтовно у 1680-х рр. і з Риботичів, 

діяльність ікономалярів з інших містечок не привела до створення значних 

осередків церковного мистецтва. 

За підписами на іконах ідентифіковано чотирьох малярів з Риботичів та 

одного різьбяра. Праці ще двох малярів ідентифіковано за згадками в архівних 

документах. Майже усі виявлені документальні згадки, що стосуються 

риботицьких малярів та різьбярів відносяться до 1670—1730-х рр., що 

свідчить про період активної діяльності осередку. У пом’яниках, судових 

справах, контрактах на виконання роботи, рєєстрах жителів міста Риботичі 

вдалося віднайти 11 імен малярів, які не відомі за підписами на творах. Але 

їхні роботи не ідентифіковано. Архівні нотатки дозволяють зробити певні 

висновки щодо способу організації праці принаймні окремих малярів — за 
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принципом родинних майстерень. Про це свідчать імена майстрів з 

однаковими прізвищами. Як вдалося встановити, малярського цеху в 

Риботичах не було, відповідно майстри не були поставлені у рамки цехового 

ремесла, що давало їм свого роду свободу творчості. В архівних документах 

1670—1720-х рр. зафіксовано також імена чотирьох різьбярів та трьох 

столярів з Риботичів. Інформації щодо їхньої причетності до виконання 

різьбленого обрамлення досліджуваних творів не виявлено, однак можна 

припустити, що вони також брали участь у діяльності осередку. 

Наприкінці XVII cт. риботицьким майстрам вдалося зайняти провідну 

позицію в облаштуванні церков Перемиської єпархії, про що свідчать численні 

зауваги про «риботицьке малярство» та «риботицьку роботу» у документах 

церковних візитацій цієї єпархії 1740—1770-х рр. Риботицькі майстри були 

єдиними про кого писали візитатори і чию «роботу» вони впізнавали. При 

деяких записах про риботицьку роботу зафіксована якість тієї роботи — 

«пристойна», «не згірша», «звичайна», «проста», «підла», «стара», «нова». Ці 

записи з одного боку, свідчать про різний фаховий рівень майстрів, які 

працювали в осередку, з другого боку — можуть вказувати на спеціальну 

увагу до їхньої роботи, що може бути спричинене невдоволенням церковної 

влади у середині XVIII ст. активністю риботицьких малярів та зниженням 

професійного рівня їхніх творів. На основі співставлення нотаток у візитаціях 

із збереженими творами, простежено, що не всі ікони, що були у церквах 

відзначалися в описах. Все ж діяльність риботицького осередку церковного 

мистецтва мала великий резонанс серед духовенства XVIII ст. Ні мушинських, 

ні судововишенських, ні перемиських, чи інших малярів (за винятком згадки 

про вівтар дрогобицької роботи) візитатори не ідентифікували, що свідчить 

про риботицький осередок як непересічне явище у мистецькому житті цих 

земель. 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РОЗДІЛ 3 ДІАПАЗОН ТВОРЧОСТІ РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ  
1670—1760-х рр. 

3.1 Структура та програма іконостасів і пристінних вівтарів  

Як свідчать твори, основною спеціалізацією риботицьких майстрів 1670

—1760-х рр. були іконостаси до церков. Вони виконували комплексно 

ансамблі з ікономалярською, різьбярською й столярською роботою. Іконостаси 

риботицьких майстрів кінця XVII — середини XVIII ст. мають доволі сталу 

структуру, іконографію та декоративне різьблення [234; 235]. Як уже було 

зазначено, у своєму первісному вигляді іконостаси риботицької стилістики 

збереглися переважно в церквах на території Словаччини, а саме в 

Ладомировій, Руській Бистрій, Яловій, Кореївцях, Доброславі, Руському 

Потоці, Тополі, Улич-Кривому, Кальній Розтоці. Це іконостаси 1710—1750-

х рр. (деякі складаються з різночасових ікон), повністю виконані в манері 

риботицьких майстрів  (іл. 3.1.3—3.1.11). Про давніші ансамблі — 1680—

1700-х рр. — дають уявлення неповні іконостаси у Кожанах (два нижні яруси), 

Шеметківцях (три верхні яруси) (іл. 3.1.12, 3.1.13), Вільховцю (з іконами з 

іконостасів із Рушельчичів і Лещавки), Святковій Малій (іл. 3.1.14, 3.1.15), 

ікони котанського іконостасу 1688—1691 рр. майстра Якова з Риботичів (іл. 

3.1.1), ікони з іконостасу 1701 р. церкви в Чертежі майстра Івана Крулицького 

(іл. 3.2.2). Верхні яруси іконостасів авторства риботицьких майстрів 1730—

1750-х рр. є у церквах в Шариському Щавнику (іл. 3.1.16), Балутянці, Котаню 

(іл. 3.1.17, 3.1.18), нижні — з церкви в Новоселиці в скансені ВМГ (іл. 3.1.19). 

Обстеживши вцілілі на місцях і збережені в музеях твори, доходимо 

висновку, що риботицькі майстри створювали п’ятиярусні іконостаси. В 

українських іконостасах того часу домінантними є ікони намісного ряду та 

чину моління — вони масштабно більші, ніж ікони інших ярусів. 

Послідовність ярусів стала і традиційна для західноукраїнських іконостасів 

XVII ст. (знизу догори): цокольний зазвичай із фігуративними зображеннями, 
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намісний, празниковий, ряд апостольського моління, пророчий. Іконостас 

увінчує Розп’яття часто з двома чи кількома пристоячими, вирізаними по 

силуету. Цокольні ікони низом сягають солеї. 

Яруси іконостасів чітко членовані по горизонталі. По вертикалі 

членування однакове у чині моління, у празниковому ряду та в царських 

вратах. Ікона Триморфону ширша, ніж ікони апостолів із «Моління», і має 

глибоке декоративне обрамлення. Ця ікона, «Тайна вечеря» під нею та царські 

врата — рівноширокі. У такий спосіб окреслюється центральна вертикаль, що 

є характерною ознакою українських іконостасів того часу [359, с. 152]. Інколи 

в іконостасах риботицьких майстрів був лише один північний отвір у лівій 

частині іконостаса (церква в Кожанах, церква в Крайньому Чорному). Такі 

приклади в ідомі в передвівтарних перегородах також інших 

західноукраїнських майстрів. Зокрема, в церкві у Посаді Риботицькій 

мурована вівтарна перегорода має лише два отвори. Трапляються випадки, 

коли в невеликих храмах у намісному ряду розміщували дві ікони, інші ж 

дві — на бокових стінах нави поряд із іконостасом (церкви в Руській Бистрій, 

у Руському Потоці, в Яловій).  

У більшості іконостасів риботицьких майстрів не було типових для 

бароко піднятих під кутом до центру апостольських ікон із «Моління», які 

інколи можна побачити в іконостасних ансамблях кінця XVII — першої 

половини XVIIІ ст. роботи інших українських майстрів. Лише в кількох 

відомих нам апостольських рядах ікони розташовано по висхідній лінії до 

центру (ряд апостолів із церкви в Медиці (МЗЛ), апостольський ярус 1680 р. з 

церкви у Дусівцях (іл. 3.1.22) та перемальований — у церкві Воскресіння у 

Старій Солі. Картуші з пророками містяться над карнизом чину моління на 

одному рівні, а не на різних, як, скажімо, в іконостасі 1698—1705 рр. зі Скиту 

Манявського Йова Кондзелевича (НМЛ) [187]. 

Як можна побачити в іконостасах, що є на своєму первісному місці у 

церкві, празниковий, молільний і пророчий ряди кріпили на стіні, що 

розділяла святилище та наву. В деяких іконостасах, як-от у церкві в 
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Доброславі, нижні ряди (намісний і цокольний) були ширші, ніж верхні. В 

церквах, у яких стіна між святилищем і навою є суцільною з прорізами для 

царських та дияконських врат, усі намісні ікони прикріплено на стінову 

дерев’яну конструкцію. 

Окрім того, риботицькі майстри, на відміну від своїх уже згаданих 

жовківських колег, зокрема від Івана Рутковича [180; 520], не вводили до 

програми іконостаса додаткових ярусів чи додаткових сцен над намісними 

іконами. Такі сцени характерні для іконостасів майстрів львівської школи 

XVII ст., для центрально- та східноукраїнських іконостасних ансамблів 

періоду бароко. Іконостасів риботицьких майстрів із рядами неділь 

П’ятдесятниці чи страсних сюжетів нам не відомо. Сцени «Жінки-мироносиці 

біля гробу Господнього» й «Увірування Томи» з циклу неділь П’ятдесятниці 

могли входити до програми ікон Страстей Господніх. Нам не траплялося сцен 

«Зцілення сліпородженого» та «Зцілення розслабленого» у виконанні 

риботицьких майстрів. Сюжети «Христос і самарянка» та «Явління Христа 

Петрові, патріарху Александрійському», що належать до неділі Отців Церкви і 

також становлять цикл П’ятдесятниці, подекуди було представлено на 

цокольних іконах іконостасів майстрів із Риботичів (іл. 3.1.40, 3.1.41, 4.4.38, 

4.4.39). Як уже зазначено, крім традиційного Розп’яття на завершенні 

ансамблю, риботицькі майстри не вводили страсної тематики до програми 

іконостаса. Як виняток, бачимо її на кількох цокольних іконах у пізніх 

іконостасах середини XVIII ст. (іл. 3.1.43).  

В іконостасі риботицьких майстрів у середньому налічувалося 38—

47 ікон без урахування тих, що на царських вратах і на одвірках до них. Це — 

шість, три або дванадцять ікон пророчого ряду, Розп’яття з пристоячими, 

дванадцять ікон апостолів (інколи на одній дошці зображено по два апостоли, 

інколи — по шість (Моління з Роп’янки (іл. 5.2.55)) та центральна ікона чину 

моління, дванадцять ікон празникового ряду і «Тайна вечеря», по чотири 

намісні й цокольні ікони. 
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Спробуємо проаналізувати тематику й особливості структури та 

оздоблення ікон кожного ярусу, починаючи знизу. Якщо спиратися на 

збережені цокольні ікони стилістики риботицьких майстрів, то можемо 

схарактеризувати вигляд цих творів і виділити найпоширеніші сюжети та 

образи. Цьому рядові надамо більшу увагу, ніж іншим, оскільки він 

вирізняється тенденціями іконографії та декоративного оздоблення, що 

притаманні майстрам із Риботичів. Цокольні ікони риботицьких майстрів 

зазвичай ледь видовжені по горизонталі або за формою наближені до квадрата, 

оправлені у столярську раму з профілюванням, посріблену по левкасі. Угорі 

обрамлення глибше, переважно з «постаментиком» — виступальним карнизом 

із поліхромією та рельєфною різьбою на краю або з профілюванням. Особливо 

характерно для риботицьких майстрів було кріпити з боків цокольних ікон дві 

фігурно вирізані планки у вигляді герми, ширші та глибші вгорі, й тонші, 

вужчі та заокруглені внизу. Їх малювали в локальний колір, часто з декором, 

подібним до «риб’ячої луски» або «під мармур». Накладні планки прикрашали 

виступами-карнизами, різьбленими листками (вгорі планок) і посрібленими 

боніями. На давніх пам’ятках, як-от на цокольних іконах «Св. Антоній і 

Теодосій Печерські» 1682 р. з Доброї Шляхетської (іл. 3.1.30), «Поклін 

волхвів» з Великополя (іл. 4.4.19) бічні планки обрамлення мають 

лускоподібну (плоскорізьблену або мальовану) фактуру на темному тлі. 

Наприкінці XVII ст. колонки почали робити активного червоно-оранжевого 

або світло-блакитного кольору з мальованою фактурою «під мармур», як 

приклад такого оздоблення — ікона зі сценами житія св. Костянтина й 

«Віднайдення Хреста Господнього» з Доброї Шляхетської (іл. 3.1.30) та 

цокольні ікони 1698 р. з Устиянови (іл. 5.1.111, 5.1.113). На іконі св. ап. Петра і 

Павла, яка походить із Волі Корінецької (НМПЗП, MPD-102), бачимо 

своєрідний перехідний варіант декорування планок: на червоно-оранжевому 

тлі активними лініями намальовано лускоподібну фактуру, вгорі вирізьблено 

стилізований листок. Зазначимо, що подібні конструкції обрамлення 

цокольних ікон відомі у творчості інших майстрів XVII ст. Зокрема, схожі 
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декоративні різьблені мотиви є на цокольній іконі «Св. Петро та Павло» 

1670 р., яка походить із церкви в Терлі (Старосамбірський р-н, Львівська обл.; 

НМЛ і-1573). Загалом ці прийоми оздоблення притаманні маньєристичному 

мистецтву. 

У роботах майстрів із Риботичів можемо спостерегти певні тенденції 

тематики ікон цокольного ряду. За змістом зображення вони переважно 

пов’язані з намісними іконами. У творчості риботицьких малярів за невеликим 

винятком практично немає цокольних ікон із старозавітними сюжетами, 

поширених в іконостасах другої половини XVII ст. інших західноукраїнських 

майстрів. До цих винятків належать сцена «Сон Якова» («Драбина Якова») на 

цокольній іконі іконостаса церкви в Кожанах (іл. 3.1.27), образ пророка царя 

Давида на пределі з церкви в Рихтичах (іл. 3.1.28) та сцена зруйнування 

Содому і Гоморри на іконі з Великополя (іл. 5.1.124). Найчастіше на 

цокольних іконах риботицької стилістики виступають образи київських святих 

монахів Антонія та Теодосія Печерського, уміщені під іконою Богородиці. 

Таких ікон збереглося біля тридцяти, деякі з них і сьогодні залишаються в 

церквах на своєму первинному місці (у Кожанах, Доброславі, Руському 

Потоці, Тополі (іл. 3.1.27, 3.1.37, 3.1.39).  

Популярними на цокольних іконах риботицьких майстрів були 

цілофігурні образи св. ап. Петра і Павла (іл. 3.1.30с, 3.1.31b, 3,1.32c, 3.1.33b). 

Ікону з верховними апостолами розміщували під намісною іконою Спаса. 

Таким чином, обидві цокольні ікони мали по два цілофігурні зображення, тож 

так удавалося досягти композиційної рівноваги. Окрім того, в цокольному 

ряду часто зображали сцену «Перенесення мощів св. Миколая» або сюжет, 

пов’язаний із історією цього святого (іл. 3.1.30a, 3.1.33a). Такі сцени 

розташовували під іконою св. Миколая, яка переважно належала до намісного 

ряду і, якщо не була храмовою, містилася ліворуч. Про це свідчать матеріали 

церковних візитацій XVIII ст., в яких натрапляємо на перелік сюжетів 

намісного ряду: в описі ікон «риботицької роботи» лівим у намісному ряді 

часто був саме образ св. Миколая. В іконостасах риботицької стилістики, які 
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займають своє первинне місце, образ мирлікійського чудотворця бачимо якраз 

ліворуч у намісному ряду (церкви у Ладомировій, Улич-Кривому). У храмах у 

Тополі та в Улич-Кривому на цокольній іконі під намісною св. Миколая 

зображено сцену «Явління св. Миколая трьом невинно засудженим воєводам», 

на іконі з котанського іконостаса майстра Якова з Риботичів є чотири сцени з 

житія святителя [471]. 

Окрім того, на цокольних іконах риботицьких майстрів трапляються 

образи св. Козьми і Дем’яна (іл. 5.2.59), однієї або двох св. Параскев (іл. 

5.2.58), архангела Михаїла, Трьох Святителів (іл. 4.3.123, 5.1.111), св. Івана 

Хрестителя (іл. 4.3.55, 3.1.32), св. Онуфрія (іл. 5.1.17), Благовіщення та 

зустрічі Йоакима та Анни (іл. 3.1.31c, 5.1.112), св. Юрія Змієборця, св. Андрія, 

а також уже згадані сцени зустрічі Христа й самарянки та Явління Христа 

Петру патріаху Александрійському з циклу неділь П’ятдесятниці. Сцена 

«Зустріч Христа зі самарянкою» відома на цокольних іконах 1680—1690-х рр., 

на пам’ятках пізнішого часу вона не трапляється; натомість «Явління Христа 

Петрові, патріарху Александрійському» показано на деяких іконостасах 

риботицьких майстрів 1730—1750-х рр. Предели зі сценами Благовіщення та 

зустрічі Йоакима й Анни, найімовірніше, мали патрональний характер, як-от 

на іконах 1698 р. з іконостаса церкви в Устиянові (5.1.112). Такі предели могли 

також розміщувати під храмовим образом, який представляв богородичний 

празник. Ці сцени не належать до надто популярних тем у цокольному ряду 

іконостасів риботицьких майстрів. 

Збереглося кілька цокольних ікон риботицької стилістики зі сюжетами 

«Введення Богородиці до храму» (іл. 3.1.33c) та «Благовіщення 

Богородиці» (3.1.29), які, зазвичай, входили до празникового ряду іконостаса. 

Одначе в іконостасах риботицьких майстрів у празниковому ряду замість двох 

сцен із 12 найбільших свят церковного року часто зображали сюжети «Покров 

Богородиці» та «Воздвиження Чесного Хреста» (іл. 3.1.86). Їх, за хронологією 

свят церковного року, переважно розміщували після «Різдва Богородиці» в 

лівій частині ряду. Зокрема, ці дві сцени бачимо у празниковому ряду 
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іконостаса в Ладомировій. З циклу великих празників тут бракує «Введення 

Богородиці до храму» і «Хрещення Господнього». Напевно, тому сцени 

Введення, Благовіщення Богородиці та Різдва Христового в деяких 

іконостасах уміщено в цокольному ряді. Нам відомо кілька цокольних ікон 

«Введення Богородиці до храму». Це ікони з церков у Ліскуватому (іл. 3.1.33c) 

та Ліську (іл. 5.1.97), притому помітно, що в останньому випадку на пределу 

переробили більшу ікону. Цокольна ікона зі сценою Введення Богородиці до 

храму була в іконостасі в церкві в Устиянові (під іконою Богородиці). Предели 

зі сценою Благовіщення Богородиці збереглися з церков у Жогатині (іл. 4.4.4) 

та з церкви в Котані (іл. 5.1.18). Сюжет Різдва Христового показано на іконах 

із Великополя і з Котані. 

В альбомі Я. Константиновича на світлині іконостаса риботицьких 

майстрів у церкві Різдва Богородиці у Посаді Ліській під намісною іконою 

Богородиці бачимо «Благовіщення», а під намісною іконою Спаса — образи 

св. ап. Петра і Павла [77, табл. ХХХа, іл. 5]. У кількох прикладах 

простежуємо, що цокольні ікони з богородичним сюжетом були в церквах, 

посвячених Різдву Богородиці, зокрема в Ліскуватому та Посаді Ліській. 

На цокольних іконах риботицької стилістики, створених у 1710—1750-

х рр., трапляються образи Богородиці Втілення чи Оранти (іл. 3.1.36) Ці 

предели розміщували переважно під намісними іконами Богородиці або 

Христа. Зазначимо, що образ Богородиці Втілення загалом є рідкісним для 

предел, бо він зазвичай розташовувався у центрі пророчого ярусу українських 

іконостасів. З нам відомих аналогів, таку іконографію мала цокольна ікона 

1688 р. під іконою Різдва Христового у церкві Собору Богородиці в 

Бусовиськах [77, табл. ХХХ, іл. 9—9а]. Як виняток, на пределі з невідомої 

церкви, ймовірно, на Лемківщині бачимо Спаса Еммануїла (іл. 4.1.18), на 

пределі з церкви в Шашовій зображено Старозавітну Трійцю (ШМБ) [448, с. 

43].  

У 1740—1750-х рр. на цокольних іконах з’являються сюжети, що не 

відомі на давніших творах. Сцена Втечі Богородиці до Єгипту є в іконостасах 
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у церкві в Ужоку, у церкві в Доброславі (іл. 3.1.38), одна ікона на цю тему не 

має відомого місця походження (іл. 3.1.44). У церкві в Кореївцях [411, с. 42] у 

цокольному ряду бачимо поховання св. Онуфрія під іконою св. Онуфрія, 

Богородицю Оранту у повен зріст під іконою Богородиці та плат Вероніки і 

знаряддя страстей під іконою архистратига Михаїла (іл. 3.1.42). У цьому 

іконостасі немає намісного образу Христа. Можна також допустити, що 

первинно цокольна ікона з платом Вероніки призначалася під ікону Спасителя. 

Знаряддя страстей не відомі нам за іншими цокольними іконами риботицьких 

майстрів. Сцена «Дорога на Голготу» намальована на цокольній іконі середини 

XVIII cт., що в іконостасі у церкві в Ужоку (іл. 3.1.43).  

Збережені ікони здебільшого не становлять цілісних ансамблів, тому 

повну іконографію цокольного ряду можливо реконструювати лише в 

небагатьох випадках. Зокрема, на цокольних іконах котанського іконостаса 

1688—1691 рр. риботицького майстра Якова (Яцентія) зображено чотири 

сцени житія св. Миколая (крайня ліва ікона), сцену Різдва Христового та 

портрет померлого Якова Баволяка (під іконою Спаса), що є винятковою 

іконографією для предел, сцену Благовіщення Богородиці з постатями 

Йоакима й Анни, намальованими понизу твору (під іконою Богородиці), та 

сцени житія патронів церкви — св. Козьми і Дем’яна (крайня права предела). 

Отже, в іконостасі з церкви в Котані простежуємо цілісну іконографію 

цокольного ряду (іл. 3.1.1, 5.1.17, 5.1.18, 5.1.20, 5.1.21).  

Вціліло чотири цокольні ікони з іконостасу церкви на дзвінниці у Добрій 

Шляхетській (іл. 3.1.30). Я. Константинович подав світлини трьох із них: 

«Перенесення мощів св. Миколая», «Св. ап. Петро і Павло», ікона зі сценами 

чудесного віднайдення Хреста Господнього [77, табл. ХХХа, іл. 1—4]. Окрім 

перелічених творів, з цієї церкви збереглася також ікона св. Антонія і Теодосія 

Печерських, що, очевидно, була під намісною іконою Богородиці. Дві з предел 

відносяться до 1682 р., ще дві, іншого майстра, до початку XVIII ст. Тож тут 

бачимо повний підбір ікон цокольного ряду з типовим змістом зображень. 
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Рідкісна за змістом ікона зі сценами віднайдення Хреста Господнього 

тематично пов’язана з храмовим образом «Воздвиження Чесного Хреста». 

В іконостасі церкви Стрітення Господнього в Кожанах, де збереглись 

одні з найдавніших ікон риботицької стилістики цієї частини Лемківщини, є 

дві цокольні ікони 1680—1690-х рр. (іл. 3.1.27) (збереглися лише предели з 

південного боку від царських врат). Іконостас має один дияконський отвір, 

тому предели розташовано поруч, так само як і намісні ікони над ними (іл. 

3.1.12). Під намісною іконою Христа Пантократора бачимо пределу зі св. 

Антонієм та Теодосієм Печерськими, а під храмовою іконою Стрітення — 

пределу зі старовітнім сюжетом Сон патріарха Якова (Драбина Якова). 

Зазначимо, що останній сюжет тематично виявляє зв’язок із образом 

Богородиці як «драбини, якою Бог зійшов з неба» (ікос 2 Акафіста до 

Пресвятої Богородиці), а водночас є також обітницею землі обітованної: Бог 

благословив Якова та його нащадків і дав йому право володіти землею. Тема 

драбини Якова відома в українських іконостасах і загалом у сакральному 

мистецтві XVII ст. Її представлено в іконостасі 1620-х рр. із Успенської церкви 

Львівського братства (пам’ятку перенесли до церкви Св. Козьми та Дем’яна у 

Великих Грибовичах поблизу Львова) і в іконостасі 1650 р. церкви Святого 

Духа в Рогатині (Івано-Франківська обл.). Під іконою «Богородиця Одигітрія» 

в іконостасі в Кожанах тепер бракує предели, хоч обрамлення до неї 

збереглося. Цокольні ікони котанського іконостаса, іконостасних ансамблів із 

Доброї Шляхетської та з Кожан, які можна розглянути в комплексі (або 

частково) з намісними іконами, є найдавнішими прикладами подібних творів 

«риботицької роботи». 

Окрім того, до збірки НМЛ належать чотири предели з церкви в Баличах 

(іл. 3.1.31). Одну з них, з образами св. ап. Петра і Павла, виконано в 1680-

х рр.; дві — пензля іншого майстра — ймовірно, дещо пізніше, на них 

представлено св. Антонія та Теодосія Печерських і сцену зустрічі св. Йоакима 

й Анни; четверта — «Перенесення мощів св. Миколая», ймовірно, авторства 

нериботицького маляра. Припускаємо, що цокольні ікони в балицькому 
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іконостасі було розташовано відповідно під намісними іконами Христа (іл. 

5.1.63), Богородиці Одигітрії, храмовою Різдва Богородиці (всі — в НМЛ) та 

св. Миколая (не збережено).  

Чотири цокольні ікони 1690-х рр. походять з церкви в Улючі. Це — 

«Св. ап. Петро та Павло», «Св. Антоній і Теодосій Печерські», «Св. Іван 

Хреститель» і «Св. Миколай» на повен зріст (іл. 3.1.32). Очевидно, що ікони 

верховних апостолів і київських монахів було розташовано під намісними 

іконами Христа й Богородиці.  

Три цокольні ікони початку XVIII cт. надійшли до НМЛ із церкви Різдва 

Богородиці в Ліскуватому. Це — твори зі сценами Введення Богородиці до 

храму й перенесення мощів св. Миколая, а також ікона «Св. ап. Петро та 

Павло» (іл. 3.1.33). У цьому випадку предела «Введення Богородиці до храму» 

могла бути і під намісною іконою Богородиці, і під храмовим образом Різдва 

Богородиці. Предели зі сценою перенесення мощів св. Миколая та з образами 

ап. Петра і Павла містилися, відповідно, під намісними іконами св. Миколая та 

Христа. З церкви в Ліскуватому походить також цокольна ікона 1730-х рр. із 

рідкісним парним зображенням св. Івана Милостивого та св. Івана Дамаскина 

(іл. 4.3.48). Не відомо чи вона була з іконостасу, чи знаходилася під іконою, що 

була на стіні нави. 

В іконостасі церкви Св. Параскеви в Доброславі збереглись усі цокольні 

ікони: під образом св. Миколая — «Втеча Богородиці до Єгипту», під іконою 

«Богородиця Замилування» — зображення св. Антонія і Теодосія Печерських, 

під іконою Христа Пантократора — образ Богородиці Втілення на повен зріст, 

під храмовою іконою «Св. Параскева» — цілофігурна постать св. Параскеви. 

Отже, сюжети цокольних ікон церкви в Доброславі трохи «випадають» із 

загальної тенденції. В іконостасі церкви Архістратига Михаїла в Улич-

Кривому під намісними іконами є три цокольні. Як уже згадано, під іконою 

св. Миколая — сцена явління св. Миколая трьом невинно засудженим 

воєводам, під іконою Богородиці Елеуси — образ Богородиці Втілення на 

повний зріст, під іконою Христа — зображення св. ап. Петра і Павла. В 
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іконостасі 1730—1740-х рр. церкви Св. Юрія в Яловій у намісному ряді наявні 

дві ікони. Під іконою Богородиці вміщено образи св. ап. Петра та Павла, під 

іконою Христа — зображення св. Василія Великого. Намісні ікони св. 

Миколая та св. Юрія Змієборця розташовано обабіч іконостаса на стінах нави. 

Під іконою Миколая зображено Богородицю Оранту на повен зріст, а під 

іконою св. Юрія Змієборця — цілофігурний образ св. Миколая. Не відомо, чи 

це первинне розміщення цокольних ікон, адже церкву, в якій нині можна 

оглянути цей іконостас, збудовано 1792 р., тож зрозуміло, що пам’ятки 

походять із давнішого храму. 

В іконостасі середини XVIII ст. в церкві у Тополі є три цокольні ікони: 

«Св. Антоній і Теодосій Печерські» під намісною іконою Богородиці, 

«Богородиця Оранта» під іконою св. Миколая та «Явління Христа св. Петрові, 

патріарху Александрійському» під іконою «Собор архістратига Михаїла». 

Частково збережений комплекс цокольних ікон риботицької стилістики 

міститься в церкві Архангела Михаїла в Ладомировій. Тут бачимо повний 

іконостас [403] з чотирма намісними іконами і двома фігуративними 

пределами під крайніми намісними іконами. Іконостас створений після 1742 р. 

— часу побудови церкви. У візитації єп. Мануїла Ольшавського (1750 р.) 

відзначено, що у церкві «всі образи красні» [127, с. 30]. На світлині 

іконостаса, зробленій 1924 р., видно, що під іконою «Христос Пантократор» у 

намісному ряду розташовано пределу з образами св. ап. Петра і Павла, а під 

іконою Богородиці — пределу зі серафимом у центрі (ту, що й тепер в 

іконостасі) [403, с. 63]). Сьогодні цокольної ікони з верховними апостолами, 

яку бачимо на фотографії, в церкві немає. Під іконою св. Миколая (ліворуч в 

іконостасі) показано сцену явління Христа св. Петрові, патріарху 

Александрійському, а під храмовою іконою архістратига Михаїла вміщено 

пределу з цілофігурними зображеннями двох св. Параскев. Подібної 

іконографії цокольних ікон 1730—1740-х рр. дотримано в іконостасі церкви з 

Новоселиці (скансен ВМГ), з тою різницею, що під іконою Богородиці тут 

зображено св. Антонія та Теодосія Печерських, а на цокольній іконі 
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праворуч — одну св. Параскеву, преподобну. В частково перемальованому 

(нижні яруси) іконостасі 1750-х рр. у церкві Св. Івана Хрестителя в Кальній 

Розтоці під намісною іконою св. Миколая розташовано пределу, на якій 

початково була сцена «Явління Христа св . Петрові , патріарху 

Александрійському», проте тепер підпис над святителем указує, що це не 

Петро, а Миколай. Під намісними іконами Христа й Богородиці бачимо дві 

майже однакові предели зі зображеннями св. ап. Петра і Павла, під храмовим 

образом предели не збереглось. У церкві Покрову Богородиці в Миролі в 

іконостасі немає цокольних ікон, замість них умонтовано тумби з декором. 

Утім, на стінах храму містяться три цокольні ікони першої чверті XVIII ст., 

які, ймовірно, первинно належали до іконостаса чи пристінних ікон побіч 

нього. На них зображено архістратига Михаїла, св. влкм. Параскеву та 

св. преп. Параскеву. 

Перелічені цокольні ікони намальовано на окремих дошках. У випадку 

двох основних ікон кінця 1710—1730-х рр. із церкви Воздвиження в Гуречку 

їх виконано на одній дошці з цокольними. Зображення відділяють 

виступальний «постументик» під верхньою основною іконою та накладна 

рама (іл. 3.1.34, 3.1.35). Тут не спостерігаємо прямого зв’язку між темами 

ікон — під сценою «Собор архангела Михаїла» зображено «Коронування 

Богородиці», а під образом св. Юрія Змієборця — «Усікновення голови Івана 

Предтечі». Обидва сюжети предел рідкісні у творчості риботицьких майстрів. 

Ці ікони з пределами могли міститися поряд із іконостасом на стінах нави. 

В іконостасах риботицької стилістики , наскільки вдалося 

реконструювати, було чотири, рідше три ікони намісного ряду. Як уже 
зазначено, в деяких невеликих церквах південної частини Лемківщини в 

намісному ряді іконостаса можна побачити дві ікони, а ще дві, котрі 

доповнюють програму цього ряду, розташовано на бічних стінах нави біля 

іконостаса. Намісні ікони риботицьких майстрів мають глибокі рами з 

колонками та різьбою, а пізніші роботи — XVIII cт. — рами з розірваними 

фронтонами, зі срібленням, тонованим під золото, та з поліхромією. Рами 
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намісних ікон деяких іконостасів у церквах Лемківщини, зокрема в Руській 

Бистрій і Ладомировій, частково закривають своїм верхом ікони празників так, 

що їх неможливо розгледіти (іл. 3.1.76). Як у випадку з обрамленнями 

цокольних ікон цих майстрів, конструкція рам намісних ікон також запозичена 

з творів римо-католицького мистецтва. 

До намісних ікон риботицьких майстрів належали доколінні зображення 

Христа Пантократора (праворуч від царських врат) і Богородиці Одигітрії або 

Елеуси (ліворуч). Як ми вже згадували, з лівого боку від ікони Богородиці 

часто розміщено ікону св. Миколая. Праворуч від ікони Христа традиційно був 

храмовий образ (іл. 3.45—3.1.48). Характерно для іконостасів риботицьких 

майстрів 1680—1700-х рр. було писати вгорі на обрамленні намісних ікон 

текст молитви, яка стосувалася конкретного образу. Зокрема, багато 

інскрипцій символічного й історичного змісту бачимо на рамах ікон 

іконостаса 1688—1691 рр. до котанської церкви, автором яких був 

риботицький майстер Яків. Подібні написи над намісними іконами 

зафіксовано на іконостасі церкви села Сухого на Закарпатті. Їх, як і самі твори, 

виконав майстер із Перемишля Іван Щирецький у 1674 р. [313, с. 73—77]. Це 

свідчить про спільну традицію у майстрів, що працювали у близькій 

місцевості. Написи молитов уміщені також на обрамленні над намісними 

іконами іконостасу церкви в Кожанах (іл. 3.1.12). Ці написи виконані білилом, 

каліграфічно, декоративним шрифтом із засічками та завитками на темно 

синьо-сірому тлі. В іконостасі церкви в Кожанах написи над намісним ярусом 

можна відчитати. Зліва у цьому ярусі первинно також була ікона св. Миколая, 

бо вгорі над нею написано текст тропаря свята цього святителя: «правило 

вэры wбраз кротоΣти воздержание оучителя љвит гдь стаду своему љже 

в[...]цемъ истиннаљ». (у процесі реставрації напис було реконструйовано з 

помилками). Тепер замість ікони св. Миколая бачимо образ св. Василія, 

намальований трохи пізніше, в 1760-х рр. Над північним входом — слова з 

Євангелія від Івана (Ів 10, 9), під час реставрації напис було відновлено з 

похибками правопису: «азъ еΣ мъ двер мною аще кто внидетъ ΣпΣет вниде 
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изыдетъ пажить[ии] обрящет […]». Ці слова стосуються символічного 

призначення цього входу до святилища. Над іконою Богородиці збережено 

авторський напис 1680-х рр., який набагато майстерніший, аніж 

реконструкція. Тут читаємо богородичний тропар шостого часу: «милоΣердїљ 

сущы источнїкъ м$лости сподоби насъ б$це прызри на люди согрэшывъшыљ 

љвї љко прысно Σно сылу твою на тљ боуповающы:». Над храмовою іконою 

Стрітення Господнього читаємо першу половину тропаря цього празника: 

«радуйΣљ wбрадованнаљ б$це д$во из тебе бо восїљ Σиље Σлнце првдное х$с б$гъ 

наш просвэщает сущых во тмэ веΣелїсљ». Над царськими вратами написано 

ті ж слова євангелія від Івана, що й над північним дияконським входом (напис 

пізнішого часу). Над іконою Христа Пантократора читаємо авторський текст: 

«пречистому ти wбразу покланљємΣљ б $лги просљщы прощеніљ 

прегрэшением нашым х$рте б$же; волею бо бл$гоизволїлъ єΣи возыитї на 

креΣтъ:». Цими словами починається тропар першої неділі Великого посту, 

яка на честь перемоги над іконоборством називається Неділею православ’я. 

Це також тропар свята Перенесення Нерукотворного образу Спаса з Едеси до 

Константиполя. Хоч у цьому іконостасі, як і загалом у більшості іконостасів 

риботицьких майстрів, немає ікони Нерукотворного образу — про це свідчить 

невелика кількість таких збережених пам’яток, — вислів із тропаря нагадує 

про давню традицію іконографії українських передвівтарних перегород XV — 

XVI ст., у яких таку ікону було розташовано над царськими вратами. 

У деяких українських іконостасах XVII й XVIII ст. Нерукотворний образ 

уміщували над чи під «Тайною вечерею» або над дияконськими вратами, 

проте риботицькі майстри такого не практикували. У цьому переконуємося, 

досліджуючи їхні твори. Умовну присутність Нерукотворного образу Спаса 

малярі з Риботичів засвідчували лише написом. Той самий тропар прослави 

Нерукотворного образу написано над намісною іконою Спаса з котанського 

іконостаса 1688—1691 рр. авторства риботицького майстра Якова. З цього 

можна прийти до висновку, що такі написи були типовими для іконостасів 

риботицьких майстрів, принаймні в останній чверті XVII ст. Також 
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відзначимо, що інскрипції над намісними іконами і загалом у структурі 

передвівтарної перегороди можуть мати давню генезу на місцевому ґрунті, що 

виводиться від княжого часу. За браком елементів кріплень давніх 

передвівтарних перегород з українських церков це простежити не можемо, 

однак збережені фрагменти візантійських кам’яних темплонів з різьбленими 

написами [404, с. 81].  

У пізніх іконостасах стилістики риботицьких майстрів 1730—1760-х рр. 

розлогих інскрипцій не виявлено. В іконостасі 1750-х рр. церкви Кальної 

Розтоки над північним входом написано початкові слова згаданого тропаря: 

«пречисътому wбразу покланяєся». Такий самий напис, до того ж 

розташований також на тому місці, є на іконостасі церкви у Руській Бистрій. 

Загалом, як можемо проаналізувати, розглядаючи вцілілі конструкції 

іконостасів риботицьких майстрів, цитати з богослужб над намісними іконами 

та над царськими й дияконськими вратами характерні для давніх іконостасів, а 

в 1710—1750-х рр. таких написів уже не застосовували або ж писали окремі 

лаконічні інскрипції, як на іконостасі в Кальній Розтоці. 

У спадщині риботицьких майстрів також збереглося кілька наверш 

(імовірно, до намісних ікон іконостаса) у формі невеликого медальйона з 

різьбою, в якому вміщено графічне зображення Нерукотворного образу (іл. 

3.1.50). Такий медальйон з Нерукотворним Спасом увінчує ікону Христа 

Пантократора в намісному ярусі іконостасу 1720—1740-х рр. в Улич-Кривому 

(іл. 3.1.49). В іконостасі з церкви архангела Михаїла з Новоселиці медальйон з 

Нерукотворним образом уміщений над царськими вратами (скансен ВМГ). На 

медальйоні в Улич-Кривому Христа зображено в терновому вінку — тут 

помічаємо вплив західноєвропейського походження іконографії Плата 

Вероніки. Ці новації іконографії притаманні західноукраїнським іконостасам 

загалом. Зокрема, образ Христа в терновому вінку бачимо над царськими 

вратами іконостаса 1722 р. авторства Йова Кондзелевича з церкви 

Загоровського монастиря на Волині (НМЛ). У церкві в Ладомировій 

медальйон із поліхромним зображенням Нерукотворного образу (без 
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тернового вінка) авторства риботицьких малярів є навершям ікони «Пієта» 

1740-х рр., розміщеної на жертовнику. Ікони намісного ряду цього іконостаса 

увінчано медальйонами зі серафимами. В церкві у Доброславі на медальйоні 

над намісною іконою «Богородиця Елеуса» зображено Богородицю Одигітрію, 

над усіма іншими іконами цього ряду — серафима. У церкві в Руській Бистрій 

намісну ікону «Богородиця Елеуса» завершено медальйоном із образом 

Христа Пантократора, а намісну ікону Христа — зі зображенням серафима. В 

іконостасі 1750—1760-х рр. церкви у Тополі на місці медальйонів над 

намісними іконами бачимо об’ємно-різьблені поліхромні голівки ангелів. 

У домінантній більшості іконостасів риботицької стилістики, судячи за 

вцілілими творами, дияконських врат не було. На їхньому місці — отвори з 

арковим (півкруглим чи трапецієподібним) завершенням. Вони розташовані 

симетрично за іконами Богородиці та Христа. Можливо, в іконостасах 

риботицьких майстрів у прорізах дияконських врат за давньою традицією 

кріпили завіси або взагалі залишали ці входи відкритими. Загалом іконостаси, 

збережені у первинному вигляді в церквах, мають досить вузькі бічні отвори. 

Як ми вже зазначали, в деяких храмах міг бути лише один такий отвір, з 

північного боку ряду. У такій конструкції центр нижнього ярусу зміщено 

праворуч, а ікони — храмову і Христа Пантократора — розміщено поруч, як-

от у церкві в Кожанах. Як зазначено, нестачу дияконських врат в іконостасах 

риботицьких майстрів підтверджує брак самих пам’яток. Тільки в разі 

котанського іконостаса 1688—1691 рр. майстра Якова (іл. 5.1.22) можемо 

говорити про дияконські врата зі зображенням архангела Михаїла, яке є 

традиційним для українських іконостасів того часу. Фрагмент подібної ікони 

«Архангел Михаїл» із датою 1681 р. зберігся в церкві у Святковій Великій 

(МЗЛ); ікона, очевидно, була частиною дияконських врат іконостаса авторства 

того самого маляра. Інших пам’яток риботицької стилістики, які можна було 

би вважати дияконськими вратами, нам не відомо.  

Натомість царські врата були обов’язковим елементом структури 

тогочасного іконостаса. В іконостасах риботицьких майстрів вони ажурно-
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різьблені, посріблені по левкасу та тоновані під золото. За іконографією, 

царські врата бувають двох типів: традиційні, зі зображеннями чотирьох 

євангелістів і сценою «Благовіщення Богородиці» в невеликих медальйонах, 

та зі сюжетом Єсеєвого дерева, який наприкінці XVII ст. набув популярності в 

українських іконостасах загалом. Висота царських врат в іконостасах 

риботицьких майстрів різна залежно від розміру церкви (висота царських 

врат — 120—210 см, ширина — 62—100 см). У невеликих дерев’яних церквах 

південно-східної частини Лемківщини єрей змушений нахилитися, щоб увійти 

крізь отвір царських врат (наприклад, у церкві в Улич-Кривому). Зображення в 

медальйонах євангелістів чи старозавітних царів і пророків на царських вратах 

є невеликими, подекуди їх намальовано графічно чорною лінією з незначними 

кольоровими вкрапленнями. Різьба — майстерна, що засвідчує вправність 

сницарів цього осередку. 

В іконостасах 1680—1740-х рр. церков в Кожанах, Крайньому Чорному, 

Ладомировій (в останній реконструйовані за фото), з церкви в Балутянці 

царські врата однотипні, по вертикалі кожна стулка умовно розділена на три 

частини (іл. 3.1.51—3.1.53, 3.1.55). У кожній закомпонована пара медальйонів, 

переважно овальних, між якими перевивається виноградна галузка з гронами. 

Вгорі врата увінчані рівнораменним різьбленим хрестом. Царські врата в 

іконостасі церкви в Кожанах 1680-х рр. та царські врата того ж часу з церкви у 

Бистрому виконані особливо майстерно (іл. 3.1.51, 3.1.54). На вратах з Кожан 

знизу виноградна галузка ніби виростає з пащі рибини, на вратах з Бистрого 

внизу закомпонована людська рука, яка тримає галузку. На цих вратах різьба 

більше деталізована, медальйони вписані у середину листка чи квітки.  

Вертикальну планку в центрі царських врат риботицьких майстрів також 

декоровано плоскорізьбленим мотивом стилізованої галузки, інколи 

виноградної; на деяких вратах планка має спіралеподібну форму, як-от в 

іконостасі церкви в Тополі (іл. 3.1.59). Часом виноградні грона тоновані по 

сріблу у фіолетовий і зелений колір. Кольорове лакування по сріблу було 

характерним для творів західноукраїнських майстрів останньої чверті XVII — 
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XVIII ст. На пізніших роботах: царські врата в іконостасах риботицьких 

майстрів у Миролі, Кореївцях, Ладомировій, Тополі — різьблення не таке 

детальне, композиція простіша. 

В іконостасах 1730—1750-х рр. церков у Руській Бистрій і Руському 

Потоці схема різьби царських врат дещо інша. Тут бачимо шість невеликих 

овальних медальйонів із зображеннями євангелістів і зі сценою Благовіщення 

Богородиці, закомпонованих на тлі суцільної ажурної різьби з мотивом 

переплетеної виноградної галузки з дрібними листками та з гронами (іл. 

3.1.56, 3.1.57). На тлі типової форми врат риботицької стилістики, виділяється 

пам’ятка 1730-х рр. в іконостасі з Праврівців (іл. 3.1.58), що знаходиться у 

скансені МУКС у церкві, що походить із Нової Полянки). Форма цих врат 

більш архаїчна, постаті Богородиці, архангела Гавриїла та євангелістів 

намальовано на прямокутних дошках, які сполучено невеликим ажурно-

різьбленим декором. 

Царські врата зі сюжетом Єсеєвого дерева мають складне декоративне 

ажурне різьблення. Унизу в центрі зображено Єсея, який сидить, сперши 

голову на руку і тримаючи сувій, часто з написом свого імені. Фігуру Єсея 

прикріплено до однієї стулки врат так, що, коли вони відкриті, його постать не 

перерізається. У риботицьких іконостасах нам не траплялися приклади 

зображення Єсея, який лежить, що є типовими для царських врат інших 

авторів, котрі працювали на Львівщині та Тернопільщині наприкінці XVII —

XVIII cт. [378, іл. 88—91, 113—118]. Обабіч Єсея на всю висоту врат 

підіймається виноградна галузка з декоративними паростками та гронами, в 

яку закомпоновано 12 невеликих медальйонів із півфігурами старозавітних 

царів і пророків. Їхні постаті переважно не підписані, однотипні, тому 

зображених ідентифікувати складно. Одні з давніх таких врат, виконані в 1700

—1710-х рр., походять із церкви в Добрій Шляхетській [288, іл. 3; 378, іл. 119] 

(іл. 3.1.63). На згортку, який тримає Єсей внизу в центрі врат читаємо: «далъ 

сии врата царскїи змаловати рабъ божі пан стефан гнатускувъ из паном 

григорим честопљном [...]». Кінець цього тексту втрачено. Сюжет Древа 
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Єсеєвого мають також врата того ж часу з церкви у Шишоровичах (іл. 3.1.60) 

[162, іл. 66; 378, іл. 120], того ж часу з церкви в Курімці (іл. 3.1.62), з церкви в 

Кожухівцях (іл. 3.1.61), ще одні невідомого походження в збірці ІМС (іл. 

3.1.64) та ін.  

Варто зазначити, що риботицькі майстри були одними з перших, хто на 

місцевому ґрунті використав іконографію Єсеєвого дерева на царських вратах. 

М. Драган детально розглянув царські врата зі сюжетом Древа Єсеєвого, 

зауваживши, що найдавнішим таким прикладом є врата іконостасу 1689 р. 

Стрітенського приділу собору Св. Софії в Києві [162, с. 79]. Порівняно з цією 

пам’яткою царські врата риботицьких майстрів із Доброї Шляхетської та з 

Кожан лише трохи молодші. Нагадаємо, що той варіант сюжету Єсеєвого 

дерева, який відомий в українському мистецтві, представляє тему родоводу 

Ісуса Христа і Богородиці, проте з 14 поколінь, що минули між Єсеєм, батьком 

царя Давида, та Христом (Мт 1, 3-6, 17), майстри відтворили 12, взоруючись 

на символіку числа апостолів і колін ізраїльського народу. Дослідники 

вирізняють два типи взірців Єсеєвого дерева: перший містить зображення 

старозавітних царів; на другому, крім царів, зображено також пророків і 

патріархів, котрі, хоч і не походили з роду царя Давида, та у своїх писаннях чи 

своїми вчинками провістили народження Христа від Діви [493; 517]. В 

українському мистецтві відомі обидва варіанти цього сюжету. На царських 

вратах риботицьких майстрів бачимо постаті в коронах. Отже, очевидно, це — 

зображення старозавітних царів, починаючи від Давида та Соломона. 

Одвірок царських врат іконостасів риботицьких майстрів, наскільки 

можна простежити, вгорі часто завершувався трапецією, що гармоніювало з 

намісними іконами, завершення яких мали подібну форму. З внутрішнього 

боку над самими вратами одвірок півокруглий. На бічних вертикальних 

частинах одвірків царських врат зазвичай розміщено фігури св. Василія 

Великого та св. Івана Золотоустого на повен зріст (іл. 3.1.68), рідше Григорія 

Богослова (південний одвірок царських врат в Кожанах (іл. 3.1.66).  
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На склепінні одвірків царських врат може бути півфігурне зображення 

Богородиці Втілення з ангелами по боках (іконостас церкви в Кожанах (іл. 

3.1.65) [155], або півфігурні образи Христа Еммануїла, Бога Отця чи Святого 

Духа у вигляді голуба. На одвірках царських врат в іконостасі церкви в 

Доброславі бачимо св. Василія Великого та св. Івана Золотоустого, а на 

склепінні півфігурну Богородицю Втілення й ангелів зі сувоями з написами 

молитов до Богородиці: «под твою мл$тсъ прибэгаємь б$це д$во молитовь 

наших не презри» і «б$це ты єси лоза истиннаљ возрастивъшія нам плод 

животныи» (молитва третього часу). На склепінні одвірків царських врат 

іконостасу в Улич-Кривому зображений у центрі Спас Еммануїл обабіч два 

вогняні серафими (іл. 3.1.67). Образ Спаса Еммануїла, обабіч Сонце і Місяць 

був на одвірку початку XVIII cт. царських врат іконостасу церкви у Балутянці 

(фотоархів МЗЛ). На жаль, повних конструкцій одвірків царських і 

дияконських врат іконостасів риботицької стилістики збереглося мало. У 

музеях наявні переважно лише бокові дошки з одвірків, без верхньої частини. 

У прорізах дияконських врат іконостаса могла бути така сама 

декоративна форма обрамлення, як у царських вратах, тільки вужча. В 

іконостасах риботицької стилістики церков південної частини Лемківщини 

немає одвірків із фігуративними зображеннями до бічних отворів. До наших 

днів уціліли дві бокові дошки одвірків дияконських врат 1698 р. з церкви 

Св. Параскеви в Устиянові, на яких уміщено цілофігурні зображення 

архідияконів Стефана та Лаврентія (іл. 3.1.72). Загалом зображення цих 

архидияконів на одвірках дияконських врат типові для українських іконостасів 

того часу. Але у спадщині риботицьких майстрів ці твори є поодинокими, що 

нам відомі. Очевидно, більшість іконостасів не мали фігуративних зображень 

на одвірках бічних входів. На бокових дошках північного отвору іконостасу в 

Миролі на синьому тлі намальований рослинний орнамент ренесансного типу, 

який нагадує декоративні мотиви з українських рукописів, у центрі на 

склепінні Святий Дух у вигляді голуба, по боках персоніфіковані Сонце і 

Місяць (іл. 3.1.73).  
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Празниковий ряд іконостасів риботицької стилістики уміщував, 

наскільки можна реконструювати, 12 ікон з Тайною вечерею у центрі. У 

празниковому ряду на полотнищі 1660—1670-х рр. з церкви у Незнайовій (іл. 

3.1.74), яке пов’язуємо з риботицьким майстром Тимотеєм, за давньою 

традицією намальовано Нерукотворний образ, а не «Тайну вечерю», поширену 

в іконостасах риботицької стилістики 1680—1760-х рр. Полотнище є 

найдавнішою пам’яткою риботицьких майстрів на якій можемо простежити 

первісне розташування сцен цього ярусу. Сцени закомпоновано по шість з 

кожного боку від Нерукотворного образу. Сцени, що зліва, такого ж розміру по 

ширині, як й апостоли. Справа сцена В’їзду Христа в Єрусалим вдвічі ширша, 

тому Нерукотворний образ зміщено вліво відносно центру полотна і загальної 

композиції. Сцени розташовані у порядку свят церковного року. Зліва: «Різдво 

Богородиці», «Воздвиження Чесного Хреста», «Покров Богородиці», 

«Введення Богородиці в храм», «Різдво Христове» (поклін пастухів), 

«Хрещення Господнє». Справа: «Стрітення», «В’їзд Христа в Єрусалим», 

«Благовіщення Богородиці», «Зішестя Святого Духа», «Переображення», 

«Успіння Богородиці». На полотнищі представлено не 12 великих церковних 

свят, що було поширеним в іконостасах давніше, а додано свята Воздвиження 

Чесного Хреста та Покров Богородиці, що до цього циклу не входять. 

Натомість немає сцен Воскресіння та Вознесіння Господнього, що відносяться 

до 12 великих свят. Як відзначено, в іконостасах риботицьких майстрів частим 

є зображення сцен Воздвиження та Покрову, що у XVII cт. набирає значення 

національного свята, однак переважно упускали два богородичні празники.  

У ряду празників роботи риботицьких майстрів сцену Покрову 

Богородиці представлено у традиційному середньовічному варіанті з Андрієм 

Юродивим. Взірця «Богородиця — Мати Милосердя» риботицькі малярі в 

цьому ряду не малювали. Натомість в іконографії Воскресіння Господнього на 

іконах празникового ряду риботицьких майстрів бачимо не давній 

іконографічний варіант «Зішестя Христа в ад», а «Встання Христа з гробу», 

що інспіровано західноєвропейським мистецтвом. 
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В іконостасі 1687 р. церкви у Святковій Малій налічувалося 

14 празникових ікон авторства риботицького маляра Якова. Сьогодні всіх їх 

утрачено, але збереглися рами з написаними сюжетами за якими дізнаємося, 

що в цьому ярусі було: «Різдво Пресвятої Богородиці», «Воздвиження Чесного 

Хреста», «Покров Пресвятої Богородиці», «Введення в храм Богородиці», 

«Різдво Христове», «Хрещення Господнє», «Стрітення Господнє», 

«Благовіщення Богородиці», «В’їзд до Єрусалиму», «Воскресіння Господнє», 

«Вознесіння Господнє», «Зішестя Святого Духа», «Переображення Господнє» 

та «Успіння Пресвятої Богородиці». Такий варіант кількості празників 

узгоджується з конструкцією молільного ряду, де фігури Богородиці та 

св. Івана Хрестителя займали окремі дошки на рівні з іконами апостолів, а 

центральна ікона чину моління «Христос на престолі» була завширшки з ікону 

«Тайна вечеря» з празникового ряду. В такому іконостасі 14 празникових 

сюжетів дорівнювали ширині молільного ярусу (3.1.75). Як правило, 

риботицькі майстри малювали Богородицю та св. Івана Хрестителя на одній 

дошці з Христом Пантократором на престолі, тому празникових ікон було 12.  

Відзначимо, що форма дошки празникових ікон іконостасів риботицьких 

майстрів прямокутна, видовжена по вертикалі або наближена до квадрата (іл. 

3.1.76—3.1.79, 3.1.81—3.1.87). В іконостасах цих майстрів не бачимо 

празникових ікон овальної чи шестигранної форми, як, наприклад в 

іконостасах жовківських майстрів 1680—1740-х рр. Ікони оправлено в раму 

простої столярської конструкції з профілюванням або з різьбленим мотивом в 

виглялі флемованих доріжок і відділено колонками з різьбою. Переважно, 

кожна ікона виконана на окремій дошці, хоча є приклади коли празники лівої і 

правої частини намальовані на двох суцільних дошках (іл. 3.1.84). Яруси 

відділені карнизами також з різьбою.  

Центральна ікона празникового ярусу Тайна вечеря є більша за 

розміром, ніж інші (іл. 3.1.88—3.1.93). Її малярське поле може бути 

шестигранної форми або прямокутної, видовженої по горизонталі. Цю ікону 

часто оправлено у глибшу раму, ніж празники, з колонками та виступальними 
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карнизами. Навколо зображення бачимо темне синьо-сіре чи активне 

кольорове тло (червоно-оранжеве, зеленаве), інколи з декором «під мармур». 

Ікон «Тайна вечеря» риботицьких майстрів збереглося близько півсотні. Деякі 

і досі залишаються в іконостасах у церквах Лемківщини (Доброслава, Кальна 

Розтока, Ладомирова, Руська Бистра, Руський Потік, Тополя, Шеметківці). 

Ікона «Тайна вечеря» авторства риботицького майстра є в іконостасі церкви в 

Семенівці коло Львова. 

Нам відомо лише кілька ікон Нерукотворного образу стилістики 

риботицьких малярів, що могли бути з центру празникового ярусу. Це ікона з 

церкви у Янківцях 1664 р., що гіпотетично може бути пов’язана з цим 

осередком (іл. 5.1.32), ікона кінця XVII cт. з церкви у селі Гавай (МУКС), ікона 

1710-х рр., що у церкві в Брежанах (іл. 5.1.135) та ікона 1720-х рр. невідомого 

походження (іл. 5.2.6). 

Чин Моління в іконостасах риботицьких майстрів є однорідним за 

тематикою, тобто бачимо 12 апостолів в укладі типовому для тогочасних 

іконостасів українських храмів (іл. 3.1.98—3.1.100). Відзначимо, що доволі 

часто риботицькі майстри зображали апостолів зі знаряддями страти у руках, а 

євангелістів з їхніми символами на поземі (іл. 5.2.25). Отож, у чині моління 

обабіч Триморфону, як звикло, розміщено верховних апостолів Петра та Павла 

(обидва з атрибутами). За ними — чотири євангелісти з книгами в руках. 

Замикають ряд моління молоді апостоли Тома та Пилип. Між ними і 

євангелістами в іконостасах риботицької стилістики показано Якова, 

Вартоломея (інколи зі шкірою в руці), Андрія (часом із косим хрестом) і 

Симона (іноді з пилою). Центральною іконою чину моління був Триморфон із 

ангелами (іл. 3.1.101, 3.1.102). Рідше Богородиця і Христос були намальовані 

на окремих дошках, так, як й апостоли (чин Моління в іконостасі Святкової 

Малої, Моління з церкви в Медиці (МЗЛ)). Також рідко Богородиця й Іван 

Хреститель могли бути намальованими на внутрішніх боках рами, так, як у 

Молінні з церков у Дусівцях (іл. 3.1.103) та Рівні (МЗЛ). Як можемо 

простежити за збереженими пам’ятками, від 1680-х рр. Христа у Триморфоні 
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зображувано в одязі Великого Архієрея. Постаті пристоячих Богородиці та 

св. Івана Хрестителя масштабно менші, ніж Христос. Фігури ангелів, що 

виглядають з-за престолу, ще менші. На карнизах іконостаса над празниками й 

апостолами читаємо підписи до сцен та імена апостолів, написані білилом на 

синьо-сірому тлі. Інколи там також уміщували вкладні тексти. Обрамлення до 

ікон празникового та молільного рядів складаються з кількох дерев’яних 

конструкцій (кожна частина переважно містить по два чи по три твори), в які 

зі споду вставляли дошки ікон. 

Ікони пророків в іконостасах риботицької стилістики невеликого розміру. 

Вони бувають трьох варіантів: із фігурами пророків, кожну з яких уписано в 

окремий медальйон; з парою пророків в одному витягнутому по горизонталі 

овалі чи картуші у формі трифолія; із трьома пророками в одному картуші 

фігурної форми. На всіх медальйонах унизу немає різьби, позаяк цією 

частиною ікону монтували до карнизу молільного ряду іконостаса. Перший 

варіант знаний за іконами пророків в іконостасі початку XVIII cт. церкви в 

Шеметківцях, за іконами пророків з церкви у Динові, за шістьма іконами 

пророків з церкви у Владичій (іл. 3.1.104—3.1.107). Другий — за іконою 

пророків Давида та Мойсея з іконостасу 1690 р. з церкви в Рушельчичах та за 

двома іконами пророків з церкви в Розтоках (іл. 3.1.108, 3.1.109). Третій — за 

іконами з церкви в Рівній (іл. 5.2.63). На іконах пророків, як правило, немає 

сріблення чи золочення на тлі. 

Якщо в іконостасах риботицьких малярів тематика зображень намісного 

й інших рядів загалом є зрозумілою, а постаті та сюжети впізнаваними, то з 

пророками тут дійти ладу складніше. На багатьох іконах пророків не 

підписано і не намальовано характерних для них атрибутів, немає також 

написів на сувоях, що допомогло б розпізнати зображених [218]. Тому 

тематиці пророчого ряду, як і цокольного, треба надати більшу увагу, ніж 

іншим ярусам. 

Зокрема, на іконах пророчого ряду іконостаса церкви в Шеметківцях і на 

іконах із Динова не зазначено імен пророків. У шеметківській церкві на 
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згортках у руках пророків написано їхні вислови, а на іконах пророків із 

церкви в Динові бачимо лише імітацію написів чорними лініями на сувоях. 

Більшість постатей пророчого ряду іконостаса в Шеметківцях можна 

реконструювати за цитатами на згортках. Це — Даниїл, Ісая, Єзекиїл, Захарія, 

Давид, Мойсей, Соломон, Яків, Єремія (?) (іл. 3.1.104, 3.1.105). На іконах із 

Владичої зображення пророків підписано, декого з них намальовано з 

відповідними атрибутами: Єзекиїл, Захарія з кадилом у півсферичній митрі (за 

цими ознаками його ідентифіковано на іконах без підписів), Михей, Соломон 

із церквою та Арон в кидарі з розквітлим жезлом (3.1.107).  

В іконостасах риботицької стилістики 1710—1750-х рр. в іконах 

пророків усталилися другий тип дошки: у формі видовженого по горизонталі 

овала чи півкола, обрамленого різьбою навколо (крім низу) або у формі 

трифолія. На цих площинах пророків малювали по два, рідше по три 

(переважно в тому разі, коли картуш мав форму трифолія), як бачимо на іконах 

пророчого ряду з церкви в Рівній (іл. 5.2.63). Таким чином цей ряд іконостасу 

налічував шість або чотири ікони, що спрощувало завдання майстрам, адже 

таке виконання щита під ікони було швидшим. У першій половині XVIII ст. на 

більшості ікон пророків риботицьких майстрів спостерігаємо ті ж тенденції 

упрощення зображення, що намітилися в окремих іконах кінця XVII cт. Їх 

малюють доволі схематично, без ретельного моделювання, тло немає 

сріблення. На деяких іконах можемо побачити тексти та, рідше, імена 

пророків, на більшості, лише імітацію написів. Так, у пророчому ярусі 

іконостаса 1720—1740-х рр. церкви в Доброславі можна ідентифікувати 

пророка Мойсея, оскільки він з характерними «ріжками», що є імітацією 

променів світла, яким він був осяяний вернувшись після розмови з Господом, 

а також пророків Давида й Соломона, оскільки вони у коронах, Соломон 

відповідно до усталеної іконографії зображений молодим. Соломона 

представлено у правій частині пророчого ряду в одному картуші, очевидно, з 

Ароном, на голові в якого півсферична митра, а Давида з Мойсеєм — у лівій 

(іл. 3.1.110). Картуші з цими важливими особами старозавітної історії бачимо 
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обабіч від Розп’яття, таке розташування часто трапляється в іконостасах 

інших майстрів. На західноукраїнських іконах «Богородиця з похвалою» XV 

— XVI cт. першою парою зверху зазвичай були Мойсей із Ароном, а 

наступною, під ними — Давид із Соломоном. Інші пророки іконостаса в 

Доброславі, крім того, що їх зображено в різному віці, не мають характерних 

атрибутів та ознак. 

В іконостасі другої половини 1740-х рр. у церкві в Ладомировій, що 

неподалік від Доброслави, пророків подібно потрактовано досить узагальнено. 

Лише окремі з них наділені атрибутами, за яким ідентифікуємо Якова з 

драбиною, Давида з ковчегом і Мойсея з купиною та «ріжками» у лівій частині 

ярусу та реконструйовану ікону Арона з жезлом й Соломона з короною та 

церквою в руці — у правій (іл. 3.1.111). 

Деякі пророки в іконостасах риботицьких майстрів мають атрибути, що 

дозволяють їх розпізнати. Так в іконостасі 1750-х рр. церкви Кальної Розтоки, 

хоча написів немає, можна ідентифікувати як мінімум половину осіб: Даниїла 

з горою, Соломона з храмом (?), Захарію з кадилом, Мойсея з купиною, Арона 

в одежі першосвященика з розквітлим жезлом, Ісаю з кліщами, Давида в 

короні з жезлом (іл. 3.1.112). Пророків з іконостасу церкви у Микулашовій 

можна розпізнати за написами їхніх пророцтв на сувоях. Вони не мають ані 

написів імен, ані відповідних атрибутів. Їхній вік також не завжди відповідає 

усталеній іконографії. Це Ісая з фрагментом цитати про палаючу жаринку в 

кліщах (Іс 6, 6) та Гедеон з цитатою про руно (Пс 71, 6; Суд 6, 36-40), молодий 

Давид (?) з фрагментом цитати псалма (Пс 131, 8) та Захарія з написом про 

золотий свічник (Зх 4, 2), Мойсей з цитатою про неопалиму купину (Вх 3, 2) 

та Арон з цитатою про розквітий жезл (Чис 17, 1-8), старець Соломон (?) в 

короні (Пс 109, 3) та молодий Яків зі словами про драбину до неба (Бт 28, 

12-17), молодий Даниїл з фрагментом тексту про камінь, який відсікся від руки 

без людського втручання (Дн 2, 45), парний йому пророк неідентифікований. 

Місце знаходження ще одного картуша з цього ряду нам невідоме. На цих 

іконах нетипово на сувоях двох пророків написані цитати з псалмів. Цитата з 
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131 псалма притаманна іконографії царя Давида, трапляється на українських 

іконах «Богородиця з похвалою» [476, с. 294]. Цитата з 109 псалма є 

рідкісною, на інших іконах ми її не віднайшли. Якщо опиратися на 

іконографію Давида і Соломона, зокрема, у риботицьких майстрів, то перший 

з них зображується старцем, другий — у молодому віці.  

У деяких пізніх іконостасах риботицьких майстрів 1740—1750-х рр. у 

пророчому ярусі появляється постать старця в монашому капюшоні-мантії з 

крилами і в парамані. У такій одежі риботицькі майстри зображали св. 

монахів Антонія і Теодосія Печерських. У двох прикладах які нам відомі, — 

це в іконостасі в церкві Руської Бистрої (іл. 3.1.113) та на іконі, що з церкви в 

Ольшинкові (іл. 3.1.114) цей пророк зображений в одному картуші з Ісаєю, 

котрий тримає кліщі. Написів чи атрибутів, які б його ідентифікували немає. 

Інших подібних прикладів в іконографії пророчого ярусу західноукраїнських 

іконостасів нам не відомо. Серед старозавітних пророків «Ангелом тілесним, 

твердинею пророків, другим предтечею Христового пришестя…» (тропар) 

вважається Ілля. Таким чином, можемо припустити, що у такій іконографій 

риботицькі майстри зобразили саме цього пророка. Його постать трапляється 

в західноукраїнській іконографії Богородиці з похвалою XVI cт. (відома на 

іконах зі Смільника, Ясінки Масьової, Ровеня, Повергова, Богуші, Яблунева, 

Бусовиськ, Новшина та Дрогобича, де він сивоволосий, у милоті пустельника 

[130, сс. 40—41, 46—51, 76, 96—97, 102—103, 120—121; 476, с. 125—126]). 

Як бачимо, у більшості він виступає на іконах з церков тієї місцевості, для 

яких пізніше працювали риботицькі майстри. Пророк Ілля у біблійній історії 

асоціюється з ревним захистом істинної віри, тому його постать може бути не 

випадковою на цих іконах і в іконостасах риботицьких майстрів.  

На прикладах кількох іконостасів риботицьких майстрів можна 

відтворити усіх або майже усіх осіб пророчого ярусу. Це в іконостасі 1750—

1760-х рр. у церкві в Тополі, де на згортку кожного пророка написано його 

ім’я. Зліва направо: Єремія, Амон (!), очевидно, малося на увазі Амоса, два 

наступні пророки не мають реконструйованих (у процесі реставрації) написів 
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імен, далі — Арон, Захарія, Мойсей, Ілля, Соломон, Даниїл, Давид, Ісая (іл. 

3.1.115). Весь склад пророків можна відтворити на іконах, що походять з 

іконостасу бл. 1735 р. з церкви в Грозьовій (іл. 3.1.116). Тут представлено 

Авакума, Ісаю, Мойсея, Якова, Захарію, Йоіла, Єремію, Соломона, Даниїла, 

Давида, Гедеона та Арона. Пророки ретельно промальовані у відповідному 

вбранні та з атрибутами, є підписи імен на тлі, на сувоях каліграфічно 

виведені тексти цитат. 

Отже, як бачимо, обов’язковими особами пророчого ряду були Мойсей, 

Арон, Давид, Соломон. Поруч із ними часто малювали Даниїла, Якова, 

Гедеона, Захарію, Ісаю. Це — більш-менш стандартний набір персонажів 

пророчого ряду. Інші пророків більш інваріантні. Наприклад, в іконостасі 

1650 р. роботи львівських майстрів, який встановлено в церкві Святого Духа в 

Рогатині, у ряді пророків зображено Михея, Захарію, Гедеона, Ісаю, Даниїла, 

Давида, Мойсея, Соломона, Якова, Єзекиїла, Єремію й Арона [270]. У 

П’ятницькій церкві у Львові в пророчому ряду іконостаса бачимо Гедеона, 

Давида, Мойсея, Якова, Єремію, Ісаю, Захарія, Даниїла, Авакума, Арона, 

Соломона, Софонію, Йону й Амоса. В іконостасі 1698—1705 рр., який для 

монастирської церкви у Скиті Манявському виконав жовківський майстер Йов 

Кондзелевич, представлено Захарію, Гедеона, Якова, Даниїла, Мойсея, Арона, 

Авакума, Єремію, Єзекиїла, Давида, Соломона, Ісаю (НМЛ) [187]. 

У центрі пророчого ряду іконостасів риботицьких майстрів 1680—1760-

х рр., наскільки можна реконструювати, не було ніякого зображення, оскільки 

ікона Триморфону з Моління була вищою, ніж ікони апостолів. Вона мала таке 

ж обрамлення складної форми, як і намісні ікони. Воно, відповідно, було 

вищим від ряду пророків. На бічних карнизах обрамлення Триморфону 

риботицькі майстри монтували вирізані по силуету фігури пристоячих 

Богородиці та св. Івана Богослова, а в центрі, вгорі на обрамленні, іконостас 

увінчувало Розп’яття — трираменний семиконечний хрест зі скісною або 

рівною нижньою поперечкою (іл. 3.1.120—3.1.123). Тло хреста могло бути 

сіро-блакитним, зеленавим, вохристо-оранжевим, часто з графічним декором 
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«під дерево». Такий приклад Розп’яття з двома пристоячими бачимо в 

іконостасах церков в Доброславі (іл. 3.1.121), Руській Бистрій, Ладомировій. 

Інколи група пристоячих могла налічувати більше осіб: Богородицю та одну 

чи двох жінок-мироносиць (зліва), св. Івана Богослова та сотника Лонгина 

(справа), що загалом типово для українських іконостасів. У деяких 

іконостасах невеликих дерев’яних церков картуші з пророками та хрест 

примикають впритул до підкупольного склепіння. Таким чином ікони 

Розп’яття та пророків розташовані під кутом до іконостасу, є ледь нахиленими 

вперед. 

Старші риботицькі майстри у центрі пророчого ярусу малювали 

Богородицю Втілення, про що свідчить полотнище з Незнайової. На ньому 

зображено півфігуру Богородиці Втілення, обабіч неї — голівки ангелів із 

крилами, а далі — ангелів на повний зріст (постаті пророків цього ряду 

ідентифікувати неможливо через втрати малярства) (іл. 3.1.118). Богородицю 

Втілення, обабіч якої два ангели зі сферами, показано на полотнищі 1680-х рр. 

із двома верхніми ярусами іконостаса, що в церкві у Трочанах [426, с. 211]. 

Таким чином, старші риботицькі майстри наслідували розвинуту львівськими 

ікономалярами XVII ст. тематику пророчого ярусу з Богородицею Втілення у 

центрі, одним із давніших прикладів на місцевому ґрунті якої є Моління 

початку XVII ст. з церкви у Шариському Щавнику намальоване на  одній 

дошці з пророчим рядом (ШМБ) [448, с. 38]. У центрі пророчого ряду тут 

уміщено Богородицю Оранту. Богородиця Оранта намальована у центрі 

пророчого ярусу на полотнищах, що представляють два ряди іконостасу з 

церков у Рунині (іл. 3.1.118) та Праврівців (іл. 3.1.119). Обидва полотнища 

пов’язуємо з риботицькими майстрами, що працювали на початку XVIII cт. та 

у 1720—1730-х рр., відповідно. Таким чином, в іконостасах на дошці кінця 

XVII — початку XVIII ст. образ Богородиці у типі Оранти чи Втілення у 

пророчому ярусі риботицькі майстри не представляли через високі рами. 

У XVIII ст. як елемент облаштування нави українських церков набули 

популярності пристінні вівтарі. Традицію ставити бічні пристінні вівтарі 



 155

перейнято з храмів римо-католицького обряду. Назагал розташовані в наві 

пристінні вівтарі складалися з престолу, біля якого можна було відправляти 

богослужби, та основної ікони, встановленої на престолі при стіні, зі 

зображенням свята чи конкретного святого, на честь котрого освячено вівтар. 

Ікона пристінного вівтаря мала переважно глибоке різьблене обрамлення, 

вгорі над нею часто було закріплено ще одну, меншу, у скромнішій рамі. 

Деколи основну ікону увінчував невеликий медальйон із фігуративним 

зображенням. Медальйон також прикрашали ажурною різьбою зі срібленням 

або променями. Іноді в українських церквах виставляли два вівтарі впритул до 

іконостаса, їх необов’язково використовували для служіння Літургії. 

Структуру таких вівтарів узгоджувано зі структурою іконостаса, тож їх 

сприймали як його продовження і як частину цілісного ансамблю. Показовим 

прикладом є іконостас і приставлені до нього з боків пристінні вівтарі, які 

виконав у 1698—1705 рр. ієрм. Йов Кондзелевич для церкви у Скиті 

Манявському (НМЛ) [187]. Ці «вівтарі» не виконували функції престолу. 

Подібні зразки траплялись і в іконостасних ансамблях майстрів центральної 

України XVIII ст. Хоча, порівняно з їхніми мистецькими роботами, вівтарі як 

«продовження» іконостасів у виконанні риботицьких майстрів мали доволі 

скромний вигляд, спільні тенденції таки можна простежити. У невеликих 

дерев’яних церквах Перемиської та Мукачівської єпархій не було змоги 

виставляти широкі конструкції з іконостаса і двох пристінних вівтарів, тому 

останні, а точніше їхні елементи: основну ікону в різьбленому обрамленні та 

меншу, цокольну до неї ікону, — розміщували на прилеглих північній і 

південній стінах нави. У деяких церквах узагалі не було таких ікон із 

пределами. 

Окремі церкви того часу мали облаштовану каплицю на хорах, яка могла 

мати свій іконостас. Такі каплиці в українських церквах з’явилися раніше, ніж 

пристінні вівтарі. Нагадаємо, що у східній традиції священикові дозволяли 

служити Літургію на одному престолі лише раз на день. У сільських парафіях, 

очевидно, потреби в додатковому престолі не було. Назагал, за давнім звичаєм, 
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Літургію в той час відправляли тільки в неділі й у свята. Згодом, орієнтовно 

від середини XVIIІ ст., в унійних церквах, особливо у василіянських 

монастирях, почали звершувати Літургію щодня. Зокрема, для цього в наві 

ставили пристінні вівтарі. Їх посвячували на честь шанованого святого, чи 

чудотворної ікони, чи на згадку про церкву, яка діяла в тій місцевості раніше, 

тощо. Окремі пристінні вівтарі з посвятою своєму святому патронові мали 

церковні братства. Наявність пристінних вівтарів у храмах було схвалено 

постановою Замойського синоду унійної церкви 1720 р. Відтоді вони почали 

з’являтись у творчості риботицьких майстрів. 

Давнім прикладом пристінного вівтаря авторства риботицького майстра 

вважаємо пам’ятку 1700—1710-х рр. у церкві Покрову Богородиці в 

Рихвальді. Цей вівтар пов’язуємо з майстром із Риботичів Іваном Крулицьким 

(іл. 3.1.124). До пристінного вівтаря у рихвальдській церкві належить велика 

ікона св. Миколая з житієм. Вона має складне обрамлення з бічними 

ажурними нерухомими крилами. Угорі над іконою св. Миколая — менша від 

неї за розміром ікона «Богородиця Замилування», яку вміщено у просту раму з 

ажурно-різьбленим орнаментом із боків. Над нею височіє вирізане по силуету 

Розп’яття з пристоячими. Іншого подібної форми бічного вівтаря у творчості 

риботицьких майстрів нам не відомо. 

У церквах південної частини Лемківщини, де більш-менш збережено 

первинне облаштування інтер’єру, не виявлено пристінних вівтарів класичного 

зразка авторства риботицьких майстрів: власне з престолом, біля якого можна 

здійснювати богослужбу. У деяких церквах помічаємо описану тенденцію 

роміщувати поряд із іконостасом впритул до стіни нави ікону завбільшки з 

намісну і в однотипному декоративному обрамленні, а під нею ще одну, 

цокольну (іл. 3.1.128). Таким чином ці ікони при стінах нави доповнювали і 

свого роду продовжували іконостас до храму вірних. Фактично ікони такого 

типу не сповнювали функцію вівтаря, бо при них нема престолу, але стали 

декоративною оздобою храму і також мали символічне значення, оскільки в 

них була ікона, якої, як правило, не було в іконостасі. Інколи ці ікони могли 
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бути створені не в один час з іконостасом, з різницею у 30-40 рр., однак мати 

ті ж тенденції виконання. Дві ікони з пределами бачимо в інтер’єрі церкви у 

Ладомировій, де вони приставлені впритул до іконостаса біля південної та 

північної стіни нави (іл. 3.1.129).  

Орієнтовно в 1720—1750-х рр. риботицькі майстри почали робити 

пристінні вівтарі триярусної конструкції. У центрі такого вівтаря була велика 

основна ікона, над нею — менша, переважно у формі видовженого 

чотирикутника з трапецієподібною верхньою частиною. Основну ікону 

монтували на тумбу, що функціонувала як престол. Цокольних ікон із 

фігуративними композиціями у вівтарях такої конструкції, припускаємо, не 

було. Той факт, що майстри з Риботичів не виготовляли або — з огляду на 

доступний матеріал скажімо правильніше — виготовили мало таких вівтарів, 

можна пояснити тим, що церкви, які облаштовували майстри, переважно 

невеликі за розміром, а в пристінних вівтарях не було літургійної потреби. 

Окрім згаданого вівтаря в церкві у Рихвальді, інші пристінні вівтарі 

роботи риботицьких майстрів нам відомі за світлинами 1960-х рр. із 

зображеннями покинутих храмів на території Польщі. Зокрема, в церкві в 

Рудавці було два пристінні вівтарі 1730—1750-х рр.: один із основною іконою 

св. Йосафата і меншою св. Юрія Змієборця, другий із великою сценою 

«Введення Богородиці до храму» та вгорі з «Пієтою» (іл. 3.1.125). Угорі 

закріплені медальйони з променями — ґлорії, що були популярні у бароковому 

та рококовому мистецтві. Подібного типу пристінний вівтар зі сценою 

Причастя св. Онуфрія, вгорі — св. Параскева зафіксований у церкві в Кузьмині 

(іл. 3.1.126). По низу при центральній іконі у цьому вівтарі невелика 

дарохранильниця у вигляді шафки. Таку ж конструкцію з дарохранильницею 

мав пристінний вівтар у церкві в Розтоках (іл. 3.1.127). Основною іконою 

цього вівтаря була Богородиця Мати Милосердя, вгорі — сцена Коронування 

Богородиці.  

Відносно багато завершень пристінних вівтарів 1730—1750-х рр. 

збереглося. Ці ікони оправлені в рами з поліхромією та срібленням, з 



 158

колонками по боках, інколи з ажурною різьбою. Це, зокрема, ікона «св. ап. 

Петро і Павло» з церкви в Бабичах (іл. 3.1.130), ікона «Бог Отець» невідомого 

походження (іл. 3.1.37), ікона «Хрещення Христа» з Бистрого (іл. 3.1.131), 

ікона «св. Йоакима й Анни» з церкви в Рівні (іл. 4.3.120), ікона «Хрещення 

Христа» з церкви в Ліщинах (іл. 3.1.132), дві ікони Богородиці Страждальної з 

церкви у Берегах (іл. 3.1.133) та з церкви у Вереміні (іл. 4.2.63), ікона «Спас 

Еммануїл» (походження невідоме (4.1.17)), ікони «Богородиця Непорочного 

Зачаття» з церкви у Тисовці ( іл . 3 .1 .135) та «Благовіщення 

Богородиці» (походження невідоме (іл. 3.1.134)). Ікона «Введення Богородиці 

у храм» восьмигранної форми з ажурною різьбою з церкви у Сівчині також 

походила з бічного вівтаря (іл. 3.1.136). Стилістика малярства цих творів 

свідчить про їх виконання у 1720—1750-х рр. Тут також бачимо нові для 

риботицьких майстрів образи Богородиці Страждальної, Непорочного Зачаття 

Богородиці, що не входили до програми іконостасу. 

Як свідчать документи візитацій унійних храмів Перемиської та 

Львівської єпархій 1740—1790-х рр., в одній церкві могло бути два або й 

більше пристінних вівтарів у наві чи бабинці. Візитатори зазначали, кому зі 

святих посвячено вівтарі, та наголошували на наявності антимінса. У 

картотеці МЗЛ, де зберігаються пам’ятки, привезені з церков краю в 1960-

х рр., інколи вказано місце розташування ікони у храмі. Про деякі ікони 

записано, що вони походять із бічного вівтаря. Втім, не відомо, чи ікону було 

створено спеціально для пристінного вівтаря, чи вона містилася там від 

самого початку і що називали вівтарем: конструкцію для відправи богослужб 

чи бічну ікону з пределою під нею. 

Структура та іконографія іконостасів риботицьких майстрів 1680—1760-

х рр. засвідчує з одного боку дотримання традиційного взірця п’ятиярусного 

іконостаса, що був поширений у церквах Львівської та Перемиської єпархії у 

середині XVII cт. З другого боку вони не використовували додаткових ярусів, 

як було в іконостасах львівської школи першої половини XVII ст., де появився 

окремий страсний ярус, чи в іконостасах жовківської школи 1680—1720-х рр., 
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де додавали ярус сюжетів циклу неділь П’ятидесятниці [520]. На особливу 

увагу заслуговує тематика цокольних ікон, у яких за невеликим винятком не 

бачимо старозавітніх сюжетів, що у другій половині XVII ст. були відомими у 

творчості інших малярів. Натомість заакцентовано на образах святих 

подвижників Антонія і Теодосія Печерських та верховних апостолів Петра і 

Павла, що підкреслювало приналежність до традиції київського християнства 

та могло вказувати на зв’язок з римським престолом, першим очільником 

якого вважають ап. Петра. В цокольних іконах іконостасів храмів колишньої 

Львівської єпархії, образи преподобних Антонія і Теодосія Печерських 

трапляються рідше. Барвисті, декоративні іконостаси майстрів з Риботичів 

мали популярність у реґіоні, бо багато церков мали якщо не цілий іконостас, 

то хоча б кілька ярусів чи окремих ікон риботицької стилістики. 

3.2 Дарохранильниці та ікони з жертовників 

Важливим елементом облаштування святилища храму були 

дарохранильниці [21, сс. 88, 260—261]. Риботицькі майстри випрацювали 

певний тип дарохранильниці, який, припускаємо, до того не траплявся в 

церквах реґіону. Загалом конструкції дарохранильниць еволюціонували від 

сіонів, що нагадували архітектуру гробу Господнього, та перистеріїв 

(дарохранильниць у вигляді голуба), які кріпили над престолом. У XVII ст. в 

українських храмах були поширені металеві дарохранильниці, за своєю 

формою подібні до церкви, у XVIII ст. вони також набули вигляду 

багатоярусного саркофага.  

Найдавніші нам відомі дарохранильниці риботицьких майстрів 

відносяться до 1690-х рр. [200]. Це згадана дарохранильниця 1694 р. 

риботицького майстра Якова, що знаходиться у церкві в Дешниці (іл. 3.2.1). У 

її нижній частині є власне дарохранильниця у вигляді невеликої прямокутної 

шафки з плоскорізьбленим рослинним орнаментом ренесансного типу. За нею 

— великий образ «Се Чоловік» («Людина Болю») в глибокому різьбленому 

обрамленні з киворієм (піднебессям) помальованим в оранжево-цеглястий 
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колір із посрібленими зірками. Така конструкція дарохранильниці на 

головному престолі була інспірована ретабулами римо-католицьких храмів. У 

вкладному тексті дарохранильниця 1694 р. названа «цимборій», що є 

місцевою модифікацією латинського слова ciborium.  

Означення «цимборій» знаходимо в інших вкладних текстах. Так, на 

дарохранильниці 1717 р. з Нижнього Свидника читаємо: «сїю ценьборїю, дали 

зъробити славетьна и урожона панэ высовъска, аннъа изъ паномъ своимъ, 

михаиломъ высовскім до веси свидьника сторонъского за милоє здоровє своє и 

за †пущенїє грэховъ своихъ р. бож аjзї мца$ веруаріљ дн$љ в$.» (іл. 3.2.2). На 

двобічній іконі з дарохнильниці 169(5?) р. з церкви у Гнилій вона окреслена 

терміном «гробниця»: «сия гробнїця дала шляхетна панї лыбохурска по 

именю гануся зав[…]я явуръск[а] з[…] [†пущ]еніє грэхов[ъ] своихъ р. 

б[…о] а$х$ч$[є$]: м$ […та]» (іл. 3.2.3). Зберігся лише верх цієї дарохранильниці, 

який є двобічно мальованою іконою в декоративному обрамленні з колонками. 

Обрамлення не має розірваного фронтону, як на дарохранильниці майстра 

Якова, верх виконаний у формі трапеції. Вона невеликого розміру — 

60х44,5х16 см (з обрамленням). На лицьовому боці зображено Старозавітну 

Трійцю, на звороті — сцени Благовіщення Йоакиму та Анні. Зображення 

звороту пов’язане зі святою покровителькою замовниці цієї дарохранильниці, 

якою була «пані Гануся Либохорська». Образ Пресвятої Трійці на 

дарохранильниці уособлює вчення святих отців, згідно з яким у святилищі на 

престолі невидимо перебуває Бог у трьох особах.  

Відзначимо, що дарохранильниця складної конструкції та іконографії, 

виготовлена у формі триптиха, однак з нерухомими бічними крилами (НМЛ 

і-2943), основна ікона якої Христос на престолі оправлена в  раму, вгорі з 

розірваним фронтоном, по боках з колонками, відома у творчості жовківського 

майстра Івана Рутковича. Вона виконана бл. 1680 р. для монастирської церкви 

у Волиці Деревлянській (Жовківський р-н). Як бачимо, орієнтовно в тому часі 

такі твори почали появлятися в інтер’єрах українських церков. 
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Дарохранильниця риботицького майстра 1710—1720-х рр., що походить 

із церкви Воздвиження Чесного Хреста в Дрогобичі, має іншу конструкцію 

[166]. Ця дарохранильниця витягнута по горизонталі, її ширина 100 см, висота 

55 см. Видовженою формою вона нагадує саркофаг. Вгорі у центрі, очевидно, 

була шухлядка для зберігання святих дарів. Передня частина дарохранильниці 

має три фігуративні композиції, розташування яких нагадує триптих. У центрі 

більша за розміром сцена Покладення Христа до гробу, зліва Розп’яття, справа 

Воскресіння Господнє (іл. 3.2.4). На шухлядці була композиція Поклоніння 

хресту, пов’язана із посвятою церкви до якої створена дарохранильниця, над 

нею півфігура Бога Отця та Святий Дух. Іконографія дарохранильниці, як і вся 

програма стінописів та церковних хоругов обох дерев’яних церков у 

Дрогобичі є ретельно продуманими і мають складну богословську 

інтерпретацію. Деякі сюжети цих храмів є унікальними у спадщині 

українського мистецтва [341; 236]. Дарохранильниця не є винятком. 

Вважаємо, що на її вигляд та іконографію вплинули побажання замовника, 

яким міг виступити місцевий єрей . Іншої подібної конструкції 

дарохранильниці у спадщині риботицьких майстрів нам не відомо.  

Уцілілі пам’ятки свідчать, що в першій половині XVIII ст. у творчості 

риботицьких майстрів усталився тип дарохранильниці, представлений твором 

майстра Якова. Дарохранильниці цього типу вирізняються високою та дещо 

громіздкою як для престолу конструкцією. Така дарохранильниця містить 

велику ікону, яку вмонтовано на підставку. Ікони дарохранильниць рівновеликі 

намісним іконам іконостаса, хоча бувають і менші. Перед іконою в центрі 

розташовано власне дарохранильницю у вигляді шафки різних форм, яка має 

дверцята, або ж дарохранильниця може належати до конструкції обрамлення 

ікони. Трапляється, що самі дверцята дарохранильниці є невеликою іконою чи 

представляють якесь символічне зображення. З огляду на збережені твори 

доходимо висновку, що дарохранильниці такого типу риботицькі майстри 

почали виготовляти раніше, ніж пристінні вівтарі. 
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Основна ікона дарохранильниць риботицьких майстрів могла мати різні 

сюжети, часто (однак не завжди) пов’язані з темою жертви Христа. Інколи на 

дарохранильницях розміщували храмовий образ. Риботицькі майстри 

розвинули тему євхаристійної іконографії Спаса — Виноградної Лози, що в 

документах XVIII ст. має назву «Істочник» [233, сс. 9, 11]. На деяких 

дарохранильницях це зображення виступає як основна ікона, на деяких 

намальоване на дверцях шафки дарохранильниці. Спас — Виноградна Лоза 

намальований на дверцях дарохранильниці 1740-х рр. в церкві Ладомирової, 

основна ікона якої представляє Богородицю — Мати Милосердя (іл.3.2.5). 

Образ «Спас — Виноградна Лоза» є на нижній частині згаданої 

дарохранильниці 1717 р. з церкви у Нижньому Свиднику (іл. 3.2.2). Відомі ще 

дві подібні ікони, що були дверцятами дарохранильниці. Одна з церкви в 

Жогатині (іл. 3.2.8), інша — з Кульчиць (іл. 3.2.7). Ікона «Спас — Виноградна 

Лоза» як основне зображення на дарохранильниці риботицьких майстрів 

досьогодні знаходиться на престолі церкви у Кальній Розтоці (іл. 3.2.9).   

 Часто риботицькі майстри малювали на іконі в дарохранильниці сцену 

Зняття з хреста (3.2.10). Дарохранильниці з цим сюжетом є на престолі в 

церкві Св. Василія в Крайньому Чорному (іл. 3.2.11), в церкві в Тополі (іл. 

3.2.12), в церкві в Трочанах (іл. 3.2.13). Збереглося доволі багато ікон з цим 

сюжетом у різних музеях (іл. 3.2.15—3.2.18) та приватних колекціях, що 

первісно, ймовірно, належали до дарохранильниць.  

Дверці шафки дарохранильниць у Крайньому Чорному та Трочанах 

мають символічне зображення «Голготи» на синьому тлі. Подібні дверці з 

дарохранильниці риботицького майстра походять з церкви в Шишоровичах 

(іл. 3.2.14). Зауважимо, що символічний образ «Голготи» відомий також на 

українських воздухах XVII — XVIII cт. [224, с. 49—51], а також на 

найдавнішому збереженому українському антимінсі 1603 р. перемиського і 

самбірського єпископа Михайла Копистинського (НМЛ) [224, с. 48]. 

Складною різьбою зі срібленням, поліхромією та кольоровим 

лакуванням по сріблі вирізняться дві дарохранильниці риботицької стилістики 
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середини XVIII ст. Одна на престолі у церкві Св. Василія Великого у Грабовій 

Розтоці [196, с. 95] (іл. 3.2.20), інша — на престолі у святилищі церкви Св. 

Миколая у Руській Бистрій (іл. 3.2.19). Такого складного декорування, як на 

цих пам’ятках, на інших творах риботицьких майстрів нам не відомо. За 

характером малярства та різьби ці дарохранильниці є апогеєм діяльності 

риботицького осередку. Їхнє малярство свідчить, що твори виконано в 1750—

1760-х рр. У візитації церкви в Руській Бистрій, проведеній 1750 р., згадано 

про «олов’яний цимборій», а у візитації того самого року церкви у Грабовій 

Розтоці записано «цимборій дерев’яний невмілий» [74, сс. 224, 581]. Отже, 

можемо припустити, що в церкві Руської Бистрої цієї дарохранильниці на той 

час іще не було. Невідомо, чи заувага про «невмілий цимборій» у церкві 

Грабової Розтоки стосується досліджуваного твору. Стилістика малярства обох 

дарохранильниць фактично вже не має вираженої манери риботицьких 

майстрів. З одного боку, унікально пишне декорування, в якому поєднано 

мотиви витої колони, ажурних бічних крил, виноградної галузки з гронами, 

плоскорізьблених котасів, намиста, завіси, квітучого вазона, стеблини з 

квіткою, п’ятипелюсткової квітки, S-подібних мотивів, з об’ємно-різьбленим 

голубом як утіленням Святого Духа та з медальйоном із променями на 

завершенні видається явно перевантаженим; з другого ж — це своєрідна 

данина смаку майстра, котрий усе ж зумів звести до єдиного цілого всі ці 

еклектичні мотиви. Основне зображення твору — Розп’яття з пристоячими. На 

дарохранильниці в церкві Грабової Розтоки воно суцільно мальоване; на 

пам’ятці з Руської Бистрої постаті вирізано по силуету та закомпоновано на 

тлі галузки з кольоровими квітами, на відміну від давніх творів риботицьких 

майстрів, де пристоячих зображено на тлі виноградної лози. У центрі перед 

Розп’яттям із пристоячими вмонтовано невелику шафку для святих дарів, на її 

двостулкових дверцятах вирізьблено виноградну галузку. Верх шафки з 

розірваним фронтоном та з медальйоном із променями повторює силует 

обрамлення основної ікони. Дарохранильниця у Грабовій Розтоці збереглася з 
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підставкою, до якої обабіч шафки для святих дарів прикріплено дерев’яні 

свічники. 

Зазначимо, що високі дарохранильниці другої половини XVIII — 

початку ХІХ ст., у яких помічаємо вплив творів риботицьких майстрів, 

трапляються в церквах на території Словаччини. Зокрема, до пам’яток 

риботицької стилістики за виглядом, конструкцією та іконографією подібна 

дарохранильниця на престолі церкви у Прикрій [196, с. 55], із зображеннням 

на суцільній дошці Розп’яття Господнього з пристоячими. Утім, на відміну від 

дарохранильниць риботицьких майстрів, ця має інший характер малярства і 

декоративних елементів. На тій підставі вважаємо, що дарохранильницю до 

церкви у Прикрій виконали нериботицькі майстри орієнтовно в 1760—1770-

х рр. 

Акцент на пошанування святих дарів, який посилився у XVIII ст. в 

середовищі вірних унійних єпархій насамперед завдяки діяльності чернечих 

василіянських згромаджень і церковної влади, поставив певні завдання перед 

майстрами сакрального мистецтва. У документах візитацій Перемиської 

єпархії XVIII ст. візитатори, якими часто були отці декани, звертали увагу на 

облаштування престолу (чи його утримують у належному вигляді) та на 

дарохранильницю (чи вона містить належний посуд для зберігання святих 

дарів і чи обладнана замком). В переліку церковних предметів деякі 

дарохранильниці  згадано разом із уміщеними на них іконами, а подекуди і з 

різьбленням. Скажімо, в описі 1765 р. церков Старосамбірського деканату 

зафіксовано дарохранильниці з образами Зняття з хреста, Старозавітної 

Трійці, Воскресіння Христового, Розп’яття [17, сс. 17, 20, 22, 27, 30, 34]. Це ті 

сюжети, які ми бачимо на збережених творах риботицьких майстрів. У церкві 

в Сприні в дарохранильниці на престолі був образ св. Миколая, патрона 

церкви [17, с. 36]. У візитаціях деяких церков трапляються просто згадки про 

«цимборій» на престолі, без зазначення назви ікони. Отже, робимо висновок, 

що не всі храми цієї місцевості мали високі дарохранильниці з іконою. 
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У комплексі з дарохранильницею та іконостасом риботицькі майстри 

могли виконувати також ікони, місце яких було у святилищі храму на 

жертовнику. Це припущення ґрунтується на кількох прикладах, на які ми 

натрапили в церквах на території Словаччини. Ікони, які пов’язуємо з 

жертовником, зазвичай однакові за розміром із іконою дарохранильниці й 

іконами намісного ряду іконостаса, а втім є і менші. Усі вони мають подібне 

обрамлення, хоча рами, в які оправлено ікони з жертовника, часто декоровано 

скромніше, ніж ті, що на іконах дарохранильниці чи на намісних. Зображення 

кількох пам’яток із жертовника мальоване в невеликому прямокутнику, 

навколо якого закомпоновано ажурну різьбу зі срібленням. Тематика 

зображень ікон, пов’язаних із жертовником, — євхаристійна. Відповідно до 

символіки жертовника й проскомидії, яку на ньому відправляють, іконографія 

цих творів може відображати і Втілення та Різдво Христове. Однак таких ікон 

риботицьких майстрів для жертовника нам не відомо. (Сьогодні неможливо 

реконструювати розміщення в церкві доволі великої кількості ікон, які 

зберігаються в музеях.) Тенденцію акцентувати місце розташування 

жертовника зображенням, що відповідає його символіці, простежуємо у 

фресках XV ст. святилища церкви Св. Онуфрія в Посаді Риботицькій [430, с. 

515]. Там, у місці, де, первісно, був жертовник (у лівій частині святилища) 

бачимо два сюжети: Спас — Недрімане Око та Воскреслий Христос, який 

стоїть у саркофазі. Ці сюжети «вклинюються» у ряд зі святителями, його 

перериваючи. Одне зображення символізує втілення Предвічного Бога Сина і 

його майбутню жертву, інше, представляє Сина Божого після здійснення цієї 

жертви, як того Хто смерть переміг. 

Наскільки вдалося простежити, риботицькі майстри для жертовника 

мали кілька визначених сюжетів. Це образ «Христос у чаші», «Се 

Чоловік» («Людина Болю»), «Розп’яття», «Покладення Христа до гробу». У 

церкві в Руському Потоці на іконі на жертовнику є сцена Зняття з хреста (іл. 

3.2.29). Відомі також приклади ікон Пієти, що знаходяться на жертовнику (у 
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церквах у Руській Бистрій та Ладомировій (іл. 3.2.31, 3.2.32)). Образ Пієти був 

також на жертовнику в церкві в Кожухівцях [78, с. 3].  

Понизу ікон «Христос у чаші» авторства риботицьких майстрів 

переважно написано молитву з проскомидії: «искупилныи еси †клљтвы 

законнїя чесною си кровьїю на крестэ пригьвожъден бистъ» (іл. 3.2.24, 

3.2.25). Ця молитва безпосередньо вказує на місце розташування таких ікон 

саме на жертовнику, де здійснюється проскомидія. При описі 1871 р. церкви 

Архангела Михаїла у Прикрій (Словаччина) візитатор зафіксував ікону 

«Христос Орант у чаші» на жертовнику у святилищі [81, с. 3] (ікона не 

збереглася). Ікони «Христос у чаші» мають виміри від 60х40 см до 110х60 см 

(без обрамлення), хоча є й менші.  

Образ «Се Чоловік» в ажурно-різьбленому обрамленні з рослинних 

мотивів бачимо до сьогодні на жертовнику церков у Доброславі та Бодружалі 

(іл. 3.2.21, 3.2.22). Припускаємо, що це первісне місце розташування цих ікон, 

бо твори такої іконографії не входили до програми іконостасу. Приклади такої 

конструкції ікони з ажурною різьбою навколо відомі також за іншими 

творами, з іконографією Розп’яття Христа та Покладення до гробу, що 

припускаємо, також походять з жертовників. Ікона зі сценою «Покладення 

Христа до гробу» такої композиції є у збірці НМЛ (походження невідоме (іл. 

3.2.28)). Такого типу є також ікони «Розп’яття» з пристоячими Богородицею та 

св. Іваном Богословом, що вирізані по силуету і закомпоновані на тлі ажурно-

різьбленої виноградної галузки. Відомо кілька таких творів, зокрема, ікона 

початку XVIIІ ст. з церкви з околиць Перемишля (іл. 3.2.27), того ж часу з 

церкви в Баличах (іл. 3.2.26), одна знаходиться в церкві Ясенки-Стецьової 

[381, с. 717]. На жертовнику у церкві в Миролі (іл. 3.2.30) та на жертовнику у 

церкві в Гутці [196, с. 122] на Лемківщині бачимо подібні зображення 

Розп’яття з пристоячими на тлі виноградної галузки, але фігури 

плоскорізьблені. 

Привертає увагу також церковна скарбонка кінця XVII ст. невідомого 

походження, малярство якої виявляє стилістику риботицьких майстрів. Вона 
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має вигляд невеликої дерев’яної скриньки з прорізом на монети, над якою 

прикріплено ікону-триптих із рухомими крилами. У центрі триптиха 

зображено Богородицю з Дитям Ісусом, яка стоїть на півмісяці, на бокових 

крилах — образи св . Антонія та Теодосія Печерських , а на 

звороті — ап. Петра і Павла. (іл. 3.2.33). Відзначимо, що подібні невеликі 

ікони-триптихи з рухомими крилами відомі у балканському та грецькому 

мистецтві XVI — XVII ст.  

Отже, риботицькі майстри одними з перших виготовляли високі 

дарохранильниці й активно запроваджували їх до церкви. На прикладі творів 

кінця XVII — середини XVIII ст. бачимо експерименти з формою 

дарохранильниць, із технікою їхнього виконання, з композицією сюжетів. 

Переважна більшість пам’яток усе-таки свідчить про те, що серед 

риботицьких майстрів популярними були дарохранильниці у вигляді шафки, з 

великою іконою у глибокому різьбленому обрамленні, інспіровані ретабулами 

латинських храмів. На жаль, чимало ікон, що потрапили до музеїв, було 

розмонтовано з обрамлень. Тому в деяких випадках лише іконографія 

допомагає визначити первинне місце розташування ікони в церкві. 

Назагал іконостаси, пристінні вівтарі, дарохранильниці, ікони з 

жертовників стилістики риботицьких майстрів кінця XVII — першої половини 

XVIII cт. відповідали естетиці бароко. Використання прийомів бароко у 

творчості цих майстрів має виражений локальний характер. Ікони й 

обрамлення до них, елементи структури іконостаса, пристінних вівтарів, 

дарохранильниць та ікон з жертовників виконані в насиченому чистому 

колориті. Домінують оранжево-червоні, синьо-сіруваті, зеленаві та вохристі 

відтінки, сріблення, тоноване під золото. Образи Христа, Богородиці та 

святих, пишні драперії з квітковим декором на їхніх вбраннях, своєрідний 

притаманний цим майстрам краєвид, гравійовані орнаментальні тла ікон, 

ажурна та рельєфна різьба на рамах та карнизах, декоративні елементи на 

завершенні у вигляді розірваних фронтонів, медальйонів з променями, вазонів 



 168

з квітами чи об’ємна пластика у вигляді голівок ангелів з крилами мають 

декоративний ефект.  

3.3 Церковні хоругви та двобічні ікони 

Окрім стаціонарного облаштування церкви, без якого не можливе 

проведення богослужб, його обставу формують твори ужиткового мистецтва, 

що мають символічне значення. Деякі з них належать до «рухомих» елементів 

сакрального простору. Це — хоругви, процесійні хрести та процесійні ікони. 

Вони супроводжують вірних під час процесій або виконують ритуальну 

функцію на Літургії. Майстри з Риботичів виконували перелічені групи творів, 

а також стаціонарні напрестольні хрести, свічники та патериці. 

Церковні хоругви риботицьких авторів вирізняються спільними 

стилістикою малярства й іконографією, об’єднані композицією та колоритом, 

виконані в одній техніці: їх намальовано темперою на грубому 

проґрунтованому домотканому полотні. Полотнище має форму видовженого 

по вертикалі прямокутника переважно з трьома вирізами в нижній його 

частині, з них середній дещо ширший і довший за бокові; на деяких творах 

(хоругва з Вовчого (іл. 3.3.19)), ці вирізи мають фігурну форму. Деякі хоругви 

мають чотири довгі вирізи (майже у половину довжини полотнища) однакової 

форми, внизу закінчуються формою півкола. Ця форма, вважаємо, більш 

архаїчна. По периметру полотнища немає декоративної стрічки чи тороків, 

також не спостерігаємо декоративних прикрас (котасів) на нижніх вирізах, що 

більше притаманні хоругвам, які пошиті з вовняної чи шовкової тканини. У 

спадщині риботицьких майстрів таких хоругов не відомо. Вони виконували 

хоругви у такий спосіб, як й ікони на полотні. Основне зображення на 

хоругвах закомпоноване у прямокутник, обведений мальованою рамкою, 

навколо нього на локальному тлі вміщений орнамент. Розміри полотнища у 

середньому 120х80 см, хоча збереглися й більші. 

Угорі полотнище хоругви закріплено до дерев’яної поперечки, обидва 

кінці якої декоровано різьбленими кульками. Дерев’яні елементи хоругви 



 169

традиційно були поліхромовані по левкасу. Поперечка складалася з двох 

планок, між якими затискали верх полотнища, фіксуючи їх із боків 

декоративними деталями. Над нижніми вирізами хоругви була ще одна 

поперечка з такими самими оздобленими закінченнями, за допомогою якої 

полотнище закріплювали до древка, що було зручно під час процесій. Хоругви 

невеликого розміру могли обходитись і без неї. Верхню поперечку було 

приладнано до древка хоругви, яке традиційно увінчував хрест. Більшість 

пам’яток збережено без автентичних дерев’яних поперечок. Давніх древок 

часу виконання самих хоругов риботицьких майстрів нам також не 

траплялося. У церкві Архангела Михаїла у Святковій Малій на Лемківщині є 

два древка від церковних хоругов, увінчані хрестами. Древка розфарбовано 

спіралеподібними лініями почергово білого, чорного та червоного кольору 

(одне) і білого, синього та червоного (друге). Вони, напевно, відтворюють 

давній спосіб декорування древок, відомий, зокрема, на хоругвах козацького 

війська XVII ст. [246, сс. 60, 162] і загалом притаманний військовим прапорам. 

Зважаючи на вигляд хрестів на завершенні древок у святковській церкві, 

доходимо висновку, що, попри давній спосіб декорування, вони молодші та 

створені пізніше, ніж у період діяльності риботицьких майстрів. 

Матеріали візитацій храмів Перемиської єпархії XVIII ст. свідчать про 

кількість хоругов: від однієї до восьми. Так у церкві Архангела Михаїла в 

Святковій Малій, куди малював ікони риботицький майстер Яків, у середині 

XVIII ст. було «хоругов ліпших великих три, гірших п’ять» [6, сс. 17, 31, 58]. 

Не виключено, що деякі з них могли належати авторству цього майстра. У 

церкві Св. Козьми і Дем’яна в Яблуниці Руській (де були в іконостасі намісні 

ікони Христа та Богородиці риботицької стилістики) у 1775-му р. було 

«хоругов дві, решта старі» [9, с. 40—41]. Вище приведена згадка у візитації 

1758 р. церкви в Макуневі, де було сім хоругов полотняних риботицьких, але 

вже на той час пошарпаних, а в церкві в Купновичах було шість полотняних 

риботицьких хоругов [47, сс. 28, 24]. У документах візитацій храмів 

Перемиської єпархії XVIII ст. домінують  полотняні хоругви. Вважаємо, що 
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велику кількість їх намалювали риботицькі майстри. З огляду на техніку 

виконання та на характер малярства збережених церковних хоругов робимо 

висновок, що майстри виготовляли їх швидко, тож, напевно, ціна на них була 

невисокою. 

Церковні хоругви риботицьких майстрів є традиційно двобічними: 

мають різні зображення у центрі на двох боках, втім тло та орнаменти 

навколо, як правило, однакові. Одна хоругва має різні орнаменти на двох 

боках. Коло сюжетів на церковних хоругвах, які пов’язуємо з осередком в 

Риботичах є досить обмеженим: найпопулярнішим є св. Миколай та 

архістратиг Михаїл — покровителі українського війська від княжих часів. 

Окрім того часто зображували Богородицю Одигітрію у варіанті Цариці Небес 

(стоячи у повен зріст зі скіпетром у лівій руці), Богородицю — Мати 

Милосердя, св. Параскеву, як великомученицю так і преподобну Тирновську. 

Варто відзначити, що образ Богородиці з берлом, який часто бачимо на 

хоругвах, риботицькі майстри не представляли в іконостасі. В намісних іконах 

іконостасу радше вони малювали Богородицю — Нев’янучий Цвіт. На 

хоругвах інколи Богородиця зображена наступаючи на півмісяць, що є 

елементом іконографії Богородиці Непорочного зачаття. Знову ж таки в 

іконостасах таких взірців образу Марії не відомо. На церковних хоругвах 

риботицьких майстрів трапляються образи св. Дмитрія, св. Івана Хрестителя 

та св. Онуфрія, на двох хоругвах представлено Собор архістратига Михаїла. 

Як відомо, перелічені святі особливо вшановувалися на українських землях. 

Зображення св. Онуфрія може бути пов’язаним зі святим покровителем 

навколишніх монастирів у Посаді Риботицькій, Лаврові та Добромилі і 

загальним його культом серед вірних Перемиської єпархії. На двох хоругвах 

зображено Христа Пантократора, на одній — Спаса Еммануїла. Можливо 

тому, що образ Спаса представляли на процесійних хрестах, на хоругвах Його 

зображення трапляється рідше. Зі святкових сцен євангельського циклу на 

збережених хоругвах відоме лише Хрещення Господнє, представлене на 

пам’ятці з Рудавки (іл. 3.3.10). Цей сюжет на хоругвах є не випадковим, бо 
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одні з найбільш урочистих церковних процесій з хоругвами відбувалися на 

Йорданські свята.  

Спостерігаємо також певні тенденції у поєднанні зображень на обох 

боках хоругви. Якщо на одному боці була Богородиця з Дитям Ісусом чи 

Богородиця — Мати Милосердя, то на другому — св. Миколай або 

архістратиг Михаїл. Св. Миколай часто також виступав у парі зі св. 

Параскевою. Можна сказати, що якщо на одному боці був святий-чоловік, то 

на другому Богородиця або хтось зі св. Параскев. Такі спостереження зроблені 

на підставі вцілілих творів, яких є надто мало, щоб зробити загальні висновки 

щодо тематики зображення хоругов риботицьких майстрів, однак, як знаємо за 

іншими творами, тенденції іконографії у цих майстрів є спільними для 

визначеної групи пам’яток. Переважно, у документах візитацій XVIII ст. 

храмів Перемиської єпархії згадано лише про кількість хоругов та на чому 

вони намальовані, однак деякі візитатори звертали увагу й на іконографію та 

стан збереження [246, с. 98—101]. Так, у церкві Покрову Богородиці у 

Вуйську Великому описані «хоругва до процесії, на якій на одному боці св. 

Миколай, на другому Покров, і хоруговок малих дві» [13, арк. 137зв]. Одна з 

хоругов у церкві мала б мати образ чи сцену на честь якого посвячений храм. 

Образ Богородиці з Дитям Ісусом, святого чи святої у центрі хоругви 

переважно був півфігурним, бо так краще сприймався з відстані. Але на 

деяких хоругвах риботицьких майстрів бачимо цілофігурні зображення 

Богородиці чи святих.  

У загально окреслених тенденціях виконання церковних хоругов 

помічаємо також певні особливості, що визначають авторську манеру. Місце 

походження більшості церковних хоругов риботицьких малярів, на жаль, не 

відоме. Нині ці пам’ятки належать музеям і приватним колекціям. 

Ми дослідили 26 церковних хоругов авторства риботицьких майстрів. 

Стан збереження творів є різним: деякі збереглися відносно добре, деякі ж 

мають частково знищене полотнище із фрагментарно вцілілим малярством. До 

робіт риботицьких малярів відносимо пам’ятку зі зображеннями Богородиці й 
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архістратига Михаїла, яка походить із церкви в Трочанах (іл. 3.3.1), хоругви з 

образами св. Миколая та св. Параскеви з Ботелки Вижньої (іл. 3.3.17), 

Закарпаття (іл. 3.3.14) та невідомого походження (іл. 3.3.8), хоругву з образами 

архістратига Михаїла та св. Параскеви (походження невідоме) (іл. 3.3.9), 

хоругву невідомого походження зі зображеннями Богородиці з Дитям та 

архістратига Михаїла (приватна колекція) (іл. 3.3.11), хоругву з образами св. 

Онуфрія та св. Параскеви з Жукова (іл. 3.3.15), хоругву невідомого 

походження з образами св. Дмитрія та св. Параскеви Тирновської (іл. 3.3.16), 

дві хоругви невідомого походження з образами Христа та св. влкм. Параскеви 

(НМЛ) [246, сс. 226—227, 238—239], пару хоругов також невідомого 

походження: на одній зображення Богородиці з Дитям та св. Миколая, на 

другій — архістратига Михаїла та св. влкм. Параскеви. Це найдавніший 

збережений приклад українських церковних хоругов, що намальовані парно 

(іл. 3.3.12, 3.3.13).  

До риботицьких майстрів належить також хоругва з образами 

Богородиці Одигітрії та архістратига Михаїла (походження невідоме (іл. 

3.3.4)), хоругва зі сценами Богородиці — Матері Милосердя та Собору 

архістратига Михаїла зі старосамбірщини (ЛНГМ Ж 4703) [246, сс. 112, 133]), 

хоругва зі св. Миколаєм та Богородицею Одигітрією у варіанті Цариці небес з 

церкви в Гуречку (зображення Богородиці перемальовано (МЗЛ SZR-72)), така 

ж за іконографією хоругва з церкви у Безміховій (іл. 3.3.7) та ще одна 

невідомого походження (ІМС) [246, сс. 114, 136], хоругва з Христом 

Емануїлом та Богородицею Одигітрією з Перемищини (НМПЗП MPS-9474), 

хоругва зі св. Параскевою, ймовірно, також з Перемищини (іл. 3.3.3), хоругва 

1703 р. зі св. Миколаєм та св. Параскевою з Тиряви (іл. 3.3.2). Хоругва 1703 р. 

є єдиною нам відомою такою пам’яткою риботицької стилістики з вкладним 

текстом та датою: «Σію корогов купили братΣтво тиравΣкое за †пущеніє 

грэхов своіхъ р. бжїљ а$.j.$г.$».  

Авторства риботицьких майстрів дві хоругви невідомого походження з 

НМЛ. Одна з образами Богородиці — Матері Милосердя зі сценою причастя 
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св. Онуфрія та св. Іваном Хрестителем і св. Миколая, яку за іконографією 

можна пов’язати з монастирем у Лаврові (іл. 3.3.5) [472]. Друга має 

зображення Богородиці — Матері Милосердя та св. Івана Хрестителя (іл. 

3.3.6). У стилістиці риботицьких малярів 1740-х рр. виконано ще дві хоругви 

зі збірки НМЛ: одна — з образами архістратига Михаїла та св. Параскеви 

Тирновської з церкви у Губичах (іл. 3.3.18), друга — зі св. Дмитрієм та св. 

Параскевою Тирновською з церкви у Вовчому (іл. 3.3.19). Фрагмент церковної 

хоругви 1730-х рр. з образами св. Миколая та Богородиці Одигітрії поступив 

до НМЛ у 2017 р. з церкви в Ісаях (НМЛ дф-1741). Два середники хоругов 

походять з церков в околицях Свидника та Пряшева. Один з них 1750—1760-х 

рр. з образами Богородиці з Дитям Цариці Небес та Собору архістратига 

Михаїла (іл. 3.3.20), другий — з образом Богородиці Одигітрії (значно 

поновлений; зворот закритий) (МУКС). 

За манерою виконання перелічені хоругви виказуть почерк різних 

майстрів, однак стилістика малярства майже усіх свідчить, що вони виконані у 

першій половині XVIIІ cт. Кольори полотнища церковних хоругов 

риботицьких майстрів того часу насичені: вохристо-цеглясті, кіноварно-

червоні, зелені різного відтінку. Причому, якщо тло хоругви червоне, то 

зеленкаві кольори є на центральному зображенні. Інколи тло хоругви і тло 

центрального зображення було однаковим, інколи у середнику тло було іншої 

барви. Насичений колорит цих хоругов співзвучний із загальним колоритом у 

якому працювали риботицькі майстри і який вони використовували на іконах 

на дошці та на різьбі іконостасів. Однак, на хоругвах риботицьких майстрів 

немає сріблення. Його загалом рідко використовували в іконописі на полотні 

того часу. Німби святих намальовано вохристим відтінком, часом у вигляді 

променистого сяйва.  

Декор на тлі хоругов риботицьких майстрів є кількох варіантів. На 

локальному цеглястому тлі розміщені блакитно-зеленкавого кольору 

п’ятипелюсткові квітки, які на хоругві з Трочан та на хоругві невідомого 

походження з НМЛ, закомпоновані й на нижніх вирізах. Це був досить 
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поширений у другій половині XVII cт. декоративний мотив серед майстрів, що 

працювали у площинній декоративній манері. Дещо інший тип декору тла 

бачимо на згаданій парі церковних хоругов 1730-х рр. невідомого походження 

з НМЛ. На кіноварно-червоному тлі навколо середника і на нижніх вирізах 

намальовані білі чотирипелюсткові квіти та, почергово, ромби. Такий декор є 

також на хоругві з образом Богородиці з Дитям та св. Миколая невідомого 

походження з ІМС, на хоругві з Безміхової, подібний — на хоругві з приватної 

колекції. Дещо інший декор — стилізовані золотисті невеликі п’ятипелюсткові 

квіти намальовані на локальному зеленкавому тлі хоругви з Рудавки та 

хоругви невідомого походження з образами Богородиці — Матері Милосердя 

зі сценою причастя св. Онуфрія та св. Іваном Хрестителем і св. Миколаєм. На 

двох хоругвах не відомого походження з ІМС з образом архістратига Михаїла 

та св. Параскеви і хоругви з НМЛ з образами Богородиці — Матері Милосердя 

і св. Івана Хрестителя графічно в один колір намальована стилізована галузка 

з листками, завитками та невеликами квітками. Пишним рослинним 

орнаментом навколо середника і на нижніх вирізах виділяється хоругва з 

Губичів. На середньому вирізі цієї хоругви закомпоновано стилізований вазон. 

На відміну від майже монохромного декору хоругов цієї стилістики тут 

намальовано яскраві червоні та охристі квітки на зелених стеблах з листками. 

Виділяється світле блакитно-зеленкаве тло цієї хоругви, на якому орнаменти 

закомпоновані суцільною смугою. Подібний декор мала хоругва з Ісаїв 

(пам’ятка зі значними втратами малярства).  

Ще одна особливість, яка вирізняє церковні хоругви риботицьких 

майстрів — це те, що на нижньому центральному вирізі полотнища вони іноді 

зображали голівку ангела або шестикрилого херувима та символічне 

зображення променистого персоніфіковано сонця. Персоніфікований сонячний 

диск на церковних хоругвах інших майстрів нам невідомий. Ця символіка 

може походити з княжої традиції. Променисте персоніфіковане сонце відоме 

на хоругвах Подільської землі 1410 р., що детально описав історик Ян Длугош 

[407, с. 96]. У XVII ст. персоніфіковане сонце бачимо на козацьких військових 
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прапорах, зокрема, на прапорі гетьмана Богдана Хмельницького [246, с. 60—

64]. За усними переказами, в селах поблизу Риботичів, зокрема в Бориславці, 

на початку 1660-х рр. осіло кілька козацьких сімей, які прийшли на ці землі 

разом із гетьманом Іваном Виговським. Тому цілком можливо, що саме під 

їхнім упливом на церковних хоругвах риботицьких майстрів було відтворено 

символіку козацьких прапорів [248]. Майже ідентично потрактоване сонце 

бачимо на вже згаданій парі церковних хоругов невідомого походження з НМЛ 

(на другому боці голівка ангела), на хоругві з Вовчого (сонце з обох боків), на 

пам’ятках із Жукова (на другому боці голівка ангела) та з Ботелки Вижньої (на 

другому боці херувим), на хоругвах невідомого походження з НМЛ (на 

другому боці херувим) і з НМПЗП (імовірно, з Перемищини) (на другому боці 

образ святого в червоному стихарі з великим хрестом; на час дослідження ця 

хоругва була під профзаклейкою з обох боків). 

На хоругвах великого розміру на середньому вирізі закомпоноване в 

медальйоні півфігурне зображення святого, а на бокових вирізах — голівки 

ангелів повернуті на 3/4 до центра. Таку композицію має хоругва з ІМС з 

образами Богородиці з Дитям і св. Миколая (162х118 см), хоругва з НМЛ з 

образами Богородиці — Матері Милосердя зі сценою причастя св. Онуфрія та 

св. Іваном Хрестителем і св. Миколая (170х116,5 см).  

Як засвідчують пам’ятки, риботицькі майстри спеціалізувалися на 

виконанні церковних хоругов. Вони випрацювали свою композицію, 

іконографію, колорит та прийоми декорування таких творів. Навіть невелика 

кількість пам’яток, що дійшли до нашого часу, свідчать, що виконання 

церковних хоругов для риботицьких майстрів було сталим заняттям, на 

відміну, скажімо, від двобічних процесійних ікон, яких у спадщині цих 

малярів відомо порівняно небагато. Припускаємо, що популярність церковних 

хоругов, яка припадає на другу половину XVII cт., пов’язується з активністю 

козацького війська і загалом з військовими подіями того часу, тому церковні 

хоругви риботицьких майстрів акумулювали деякі ознаки військових знамен. 

Це стосується іконографії, — на церковних хоругвах цих майстрів домінують 
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образи святих воїнів та св. Миколая, що були покровителями війська, і 

трапляється символ променистого персоніфікованого сонця, що притаманний 

українським військовим та територіальним прапорам. 

Окремим елементом облаштування храму є двобічні ікони, й такі твори 

відомі також у спадщині риботицьких майстрів [201]. Вони різняться формою, 

розміром, характером обрамлення та іконографією. Двобічних ікон 

риботицької стилістики нам відомо трохи більше десятка, значно менше, ніж 

процесійних хрестів, та навіть церковних хоругов, які зважаючи на матеріал, 

швидко нищилися й виходили з ужитку. На підставі цього можемо дійти 

висновку, що малювання двобічних ікон не було налагодженим заняттям у 

риботицьких майстрів. Очевидно, вони їх робили на спеціальне замовлення. 

Варто відзначити, що двобічна ікона не була обов’язковим елементом 

облаштування церкви. У візитаціях XVIII ст. храмів Перемиської єпархії, не 

часто можна натрапити на згадки про двобічні ікони.  

Перш ніж перейти до огляду двобічних ікон у спадщині риботицьких 

майстрів, зупинимося на призначенні цих творів. Двобічно мальовані ікони не 

конче були процесійними, таку функцію могли виконувати і деякі ікони з 

однобічним зображенням. За сюжетом двобічні ікони XVII — XVІII ст. можна 

поділити на дві основні групи: твори з євангельськими чи алегоричними 

сценами, з образами Богородиці, Христа або святих з обох боків і пам’ятки 

епітафійного, фундаторського чи вотивного характеру, на одному боці яких 

містилося портретне зображення замовника ікони або ж особи, у пам’ять про 

котру замовлено твір. 

Класифікацію за призначенням провести складніше, бо точно не відомо 

місця розташування конкретних двобічних ікон у церкві та як їх 

використовували. Такі твори могли слугувати як процесійні чи поклінні ікони 

(або ж і процесійні, і поклінні водночас), як ікони, які підвішували у храмі по 

середині нави чи притвору, як ікони в складі дарохранильниці. Епітафійні 

ікони легко розпізнати за іконографією та написами, до того ж такі пам’ятки 

переважно невеликі за розміром. Їх, на нашу думку, у процесіях не 
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використовували, напевно також не виставляли на аналої як поклінні. Вони, 

припускаємо, були вивішані стаціонарно у наві або притворі церкви. Ікони з 

портретами фундаторів чи членів церковного братства могли бути 

процесійними, проте нам не відомо таких двобічних ікон у спадщині 

риботицьких майстрів. Двобічні ікони у складі дарохранильниць були 

стаціонарними. 

Процесійні ікони залежно від їхнього вигляду та конструкції викладали 

в церкві на аналої або ж виставляли вертикально на древку чи підставці. Їхнє 

місце розташування у храмі не було точно визначеним. Із документів 

візитаційних описів церков знаємо, що процесійні ікони могли бути в наві, 

святилищі й притворі. 

У тогочасних церквах окремі ікони з двобічним зображенням 

вивішували стаціонарно. Так, в описі 1766 р. церкви у Великій Лінині згадано 

про двобічну ікону «Богородиця / Пресвята Трійця», вивішену над тетраподом 

[45, арк. 42зв; 328, с. 475]. За візитацією Самбірського деканату 1773 р. 

двобічна ікона на дошці з образами Христа та Богородиці висіла «на шнурку» 

посередині церкви в Морозовичах [14, с. 31]. Подібно було в церкві у 

Вільшанику «посередині великої середньої церкви (у наві. — Р. К.) висить 
образ з обох боків мальований з одної св. Миколай, з другої Богородиця» [14, 

с. 6]. При описі церкви св. Параскеви в Радловичах Нижніх записано, що 

«образ процесійний посередині церкви висить» [14, с. 43]. Тут відзначимо, що 

візитатор залічив двобічну ікону до процесійних.  

Двобічні ікони риботицьких майстрів , що походять не з 

дарохранильниць, оправлені у декоративну дерев’яну раму з профілюванням 

або (і) ажурною різьбою. Малярське поле від обрамлення відділяє накладна 

столярська рама з профілюванням. Рама часто поліхромована або посріблена і 

тонована під золото. Дошки іконного щита двобічних ікон, як правило, без 

шпуг.  

Треба відзначити, що, якщо скажімо, у майстрів вишенського 

малярського осередку форма, розмір  і спосіб виконання двобічних ікон були 
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усталеними — ці ікони прямокутні, видовжені по вертикалі, то у майстрів 

риботицького осередку форма таких ікон трапляється різна: прямокутна, 

овальна, восьмигранна, прямокутна, вгорі з трапецієвидним чи овальним 

завершенням. Різна форма та розміри цих ікон, на нашу думку, зумовлені 

різним призначенням творів. Окремі ікони мають просте обрамлення у вигляді 

накладних планок, інші — з багатою ажурною різьбою. Різною також є 

іконографія цих двобічних ікон, так, що складно простежити певні тенденції, 

як це можна зробити на прикладі церковних хоругов чи процесійних хрестів.  

Двобічна ікона кінця XVII — початку XVIII ст. невідомого походження з 

образом Богородиці — Матері Милосердя на одному боці та з образом 

св. Миколая на другому (іл. 3.3.21), представляє ту традицію іконографії, що 

бачимо також на хоругвах риботицьких майстрів. Ікона прямокутна з ажурним 

різьбленим орнаментом, який закріплений зверху та з боків до торців дошки 

(збережений частково). Внизу різьби, ймовірно, не було. Ікони з двобічним 

зображенням такого типу були доволі розповсюджені у тогочасних 

західноукраїнських храмах [209; 245]. Вони відносно невеликі, розмір цієї 

пам’ятки 62х43 см. Припускаємо, що це процесійна ікона, яка первісно могла 

бути монтована до древка, або її могли носити у процесіях і без древка, як це 

бачимо на окремих гравюрах українських стародруків XVII ст., де зображені 

процесії з іконами [246, с. 8].  

До того типу ікон, що двобічна пам’ятка з НМЛ з Богородицею — Мати 

Милосердя та св. Миколаєм, можна віднести ще три ікони. Одна також не 

відомого походження першої чверті XVIII ст. має образ Богородиці Одигітрії 

на одному боці та півфігурний образ св. Миколая — на другому (іл. 3.3.24), 

навколо різьблений ажурний орнамент. Друга ікона 1690-х рр. походить із 

церкви Покрову Богородиці в Янківцях, на ній представлені сцени 

Благовіщення Богородиці та Каменування св. Стефана (іл. 3.3.23). Ажурний 

різьблений декор, що оточує раму ікони з двох боків (з двох інший втрачений) 

виконаний за тою ж схемою, що на іконі з Богородицею Одигітрією та св. 

Миколаєм. На кожній стороні він симетричний відносно центру. Третя 
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пам’ятка представляє півфігурного Христа Пантократора та, з іншого боку, 

чудотворний образ Богородиці Теребовельської (іл. 3.3.29). Цю ікону датуємо 

1710-ми роками і приписуємо риботицькому маляреві Іванові Середиському.  

Інша група двобічних ікон риботицьких майстрів має овальну або 

гранчасту форму. Таких пам’яток нам відомо дві. Одна з них кінця XVII ст. 

походить з церкви св. Параскеви у Карликові має зображення Воскресіння 

Господнього та св. Василія Великого (іл. 3.3.25). Вона восьмигранної форми, у 

її обрамленні закомпоновано орнамент з різьблених листків. Подібну 

восьмигранну форму має ікона з Перемищини 1730-х рр. зі сценами 

Богородиці — Матері Милосердя та Непорочного Зачаття Богородиці (частина 

дошки цієї ікони та її обрамлення втрачені (іл. 3.3.27)). Відзначимо, що 

двобічні ікони-тондо були відомі давніше. У НМЛ зберігається така ікона 

другої половини XVI cт. зі сценами Собору Богородиці та Розп’яття з 

пристоячими з церкви Собору Богородиці у Блажеві (Самбірський р-н) [209, 

сс. 136, 139]. Така форма ікони нагадує воїнський щит.    

Під західним упливом у XVIII ст. для процесійних ікон унійних храмів 

почали виготовляти підставки у вигляді паралелепіпеда з наскрізними 

отворами для тримачів. За локальною традицією, такі процесійні ікони з 

обрамленням і підставкою інколи називали з латинської «феретрон» [433]. 

Овальна ікона риботицької стилістики кінця XVII — початку XVIII ст. з 

півфігурними образами Христа Пантократора та Богородиці Одигітрії з церкви 

в Грушатичах (іл. 3.3.26) має таку підставку, але з огляду на її вигляд 

вважаємо, що вона пізнішого часу, ніж сама ікона. Первісно ікона, ймовірно, 

мала якесь подібне кріплення, за допомогою якого її виставляли у храмі, бо 

вона має понизу фрагмент авторської основи. У підставці є два наскрізні 

отвори, куди вкладали тримачі для ношення ікони у процесіях. Відповідно, 

таку ікону мусило нести четверо осіб. Ікона має доволі скромне обрамлення 

ренесансного типу у вигляді вінка з лаврового листя, внизу скріпленого 

«перснем», посрібленого по левкасу, вгорі увінчується однораменним 

хрестиком з трилистним завершенням кінців.  
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Ще одна група двобічних ікон риботицьких майстрів, припускаємо, 

походять із дарохранильниць. У дарохранильницях авторства риботицьких 

майстрів, що до сьогодні є в церквах і використовуються за призначенням, 

двобічних ікон ми не виявили, однак, що такі ікони могли входити у їх склад 

підтверджують окремі твори з музейних зібрань та архівні джерела. Про те, 

що на престолі могли бути двобічно мальовані ікони засвідчує візитація 

Самбірського деканату 1773 р. У ній записано, що у церкві Св. Івана 

Євангелиста в Бабині «у великому вівтарі на престолі образ, що колись був 

процесійний св. Іван Євангелист і Благовіщення Богородиці при нім 

цимборій» [14, с. 58]. Окрім того у тій церкві був з південного боку у наві 

вівтар св. Онуфрія на якому був двобічно мальований образ зі св. Антонієм та 

Зішестям Святого Духа [14, с. 58]. У церкві Св. Козьми і Дем’яна в Пинянах у 

святилищі на престолі був «образ на дві сторони мальований з передньої 

Покладення поясу Богородиці, з тильної Покладення ризи Богородиці» [14, с. 

56]. У церкві Св. Параскеви у Вільшанику був на престолі великого вівтаря, 

тобто у святилищі, «образ невеликий в сницарській структурі марципаново 

золочений з одного боку Богородиці з другого св. Івана Євангелиста і це є 

образ процесійний» [14, с. 30]. У церкві в П’яновичах на престолі був «образ 

процесійний архангела Михаїла, на честь якого посвячено церкву» і він був 

поставлений лицем до іконостасу, а на його звороті зображене Непорочне 

зачаття Богородиці [14, с. 77].  

До двобічних пам’яток риботицьких майстрів з дарохранильниці 

відноситься згадана ікона 169(5) р. з церкви у Гнилій (іл. 3.2.3) на якій 

написано , що це гробниця , тобто дарохранильниця . До ікон з 

дарохранильниць могли належати ще кілька творів. Це ікона зі сценами 

Воскресіння Господнього та Введення Богородиці в храм 1720-х рр. із церкви 

Архангела Михаїла у Смільній, очевидно, авторства І. Середиського (іл. 

3.3.30). Підраменне поле на обох боках свідчить, що ікона мала накладне 

обрамлення. Подібно, як на іконі з Гнилої, тут на лицьовому боці 

спостерігаємо детальніше моделювання фігур, ширшу кольорову гаму, 
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сріблення (тоноване під золото) та гравіювання; на звороті фарбовий шар 

тонкий, колорит стриманий, фігури мало модельовані, відсутнє сріблення. 

Окрім того, на звороті дошки пам’ятки зі Смільної є шпуги. Подібні прийоми 

малярства двох боків ікони бачимо на пам’ятці 1726 р. з Верхнього Дорожева з 

підписом риботицького майстра Івана Середиського, яка також могла 

належати до дарохранильниці (іл. 3.3.29). На ній зображено на лицьовому боці 

Пієту, що характерно для іконографії дарохранильниць, на звороті — св. 

Варвару, ймовірно, святу покровительку фундаторки твору. Відзначимо, що це 

єдина відома нам ікона св. Варвари у спадщині риботицьких майстрів. 

Зображення лицьового боку тут також промальоване ретельніше, порівняно зі 

зворотнім, підраменне поле свідчить про накладну раму.  

Ще дві двобічні ікони риботицьких майстрів прямокутної форми, 

ймовірно, також походять із дарохранильниць. Це ікона кінця XVII cт. з 

церкви в Берегах коло Устрик на якій зображено Богородицю — Мати 

Милосердя та сцену Страшного суду (іл. 3.3.22). Ікона оправлена у просту 

раму із залишками тонування (частково реконструйовану). Розмір ікони 

104х73,5 см. Друга ікона — 1730—1740-х рр. походить із церкви Собору св. 

Івана Хрестителя у Лімній має зображення Воскресіння Господнього та 

архангела Михаїла, що перемагає диявола (іл. 3.3.31). Вона видовжена по 

вертикалі, оправлена в раму з ажурною різьбою. Двобічною є ікона з церкви у 

Брониці, однак її первісно лицьовий бік з архангелом Михаїлом намальований 

іншим майстром не з риботицького осередку у другій половині XVII cт., а 

зворот зі сценою Коронування Богородиці, виконаний автором згаданої 

двобічної ікони з Лімної (іл. 5.2.82). На зображенні помітні сліди від шпуг 

дошки давнішої ікони. З огляду на доволі великий розмір творів, думаємо, що 

вони були встановлені у церкві стаціонарно на престолі, так, як віднаходимо в 

описах візитацій. Ікона з Берегів єдина нам відома українська двобічна ікона, 

що має зображення Страшного суду.  

Одна двобічна ікона зі св. Миколаєм та сценою Різдва Христового 

(Поклін волхвів) риботицького майстра намальована на полотні, яке оправлене 
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в раму. Пам’ятка, ймовірно, походить із церкви в Голучкові (іл. 3.3.32). 

Припускаємо, що вона могла бути вивішена у церкві стаціонарно. Подібну 

техніку виконання має двобічна ікона 1660-х рр. із Богородицею 

Жировицькою та Христом Пантократором, що походить з Перегримки, 

авторства маляра Івана Хировського (МЗЛ SZR-953) [426, с. 439], яка свідчить, 

що подібні твори появилися у церквах того часу. Ікона з Перегримки, за 

припущенням Я. Ґємзи, входила у структуру іконостаса, де була центральною 

у чині Моління.  

На завершення огляду двобічних ікон риботицьких майстрів слід згадати 

про ікону епітафійного змісту. Такі ікони не були частими в українському 

мистецтві. Їх загалом відомо не багато, і вони не завжди є двобічними. У 

більшості епітафійні ікони та хоругви походять із другої половини XVII — 

першої половини XVIII ст., пізніше традиція таких творів заникає. Одними з 

тих, хто на місцевому ґрунті розвинув традицію епітафійних ікон були 

вишенські майстри. Епітафій авторства риботицьких малярів нам відомо 

чотири, три з них однобічні. Це цокольна ікона з котанського іконостасу 1688

—1691 рр. риботицького маляра Якова (іл. 5.1.17), епітафія невідомої дівчинки 

з Тиряви Сільної (іл. 4.4.48), епітафія попаді (іл. 4.4.47) та двобічно мальована 

епітафія хлопця Стефана Комарницького (іл. 3.3.33). Ім’я і дата смерті 

«младенця Стефана» — 1697 рік, написані біля портрета і на поземі: 

«шляхетный уроцоный младенецъ стефан комарнэцки сн$ь: пана миколая 

комарнэцкого черленовича / преставися: р. б[жого] ахчз мца марта.». Рік 

смерті хлопця визначається як дата створення пам’ятки. Ікона походить з 

церкви у Ботелці Верхній [371, с. 96—97]. На її лицьовому боці зображено 

розп’яття Христа біля якого стоїть у молитві Стефан у червоному кунтуші з 

шаблею при боці. Справа герб портретованого «Сас».  

Загалом, як бачимо на вцілілих творах, риботицькі майстри рідко коли 

малювали портрети реальних осіб. Що стосується портретованого то він 

належав до відомої давньої князівсько-шляхетської родини Комарницьких, яка 

володіла багатьма селами в основному на Турківщині, Самбірщині та 
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Сколівщині. У XVI ст. родина Комарницьких була настільки численною, що 

почали появлятися прізвиська, котрі ідентифікували представників однієї 

родинної гілки. За дослідженням І. Смутка першим представником родини 

Комарницьких Черленовичів був Андрій Черлений, який проживав у 

Жупаньому [346; 347] (тепер с. Жупани Сколівський р-н, Львівська обл.). Його 

ім’я з’являється в перемишльських міських актах наприкінці XVI ст. Сини та 

внуки Андрія Черленого з прізвиськом Черленовичі відомі з тих самих актів як 

власники Вижлова, Жупанього, посесори Климця. У 1682 р. один із 

представників родини, а саме Андрій Черленович та його сини Іван і Миколай 

були власниками половини війтівства та двох ланів у Ботелці Верхній [346]. 

Зображений на іконі Стефан був сином Миколая Комарницького Черленовича і 

внуком Андрія Комарницького Черленовича. Миколай замовив епітафію у 

пам’ять про померлого малолітнього сина, підкресливши своє родове 

походження. Пам’ятка відрізняється від інших епітафійних ікон та хоругов 

[246, сс. 86—91, 340—343], тим, що на її звороті немає епітафійного тексту, а 

зображено Собор Богородиці.  

Огляд ікон з двобічним зображенням авторства риботицьких майстрів 

1690—1740-х рр. підтверджує, що такі ікони в облаштуванні тогочасних 

церков мали різну функцію. Серед них виділяються двобічні ікони у складі 

дарохранильниць. Форма таких дарохранильниць була запозичена з римо-

католицької традиції, однак у латинських храмах престоли не мали обходу, 

були впритул приставленими до стіни святилища. У церквах східної традиції 

престіл знаходиться у центрі святилища, так, що його можна обійти навколо. 

Відповідно, дарохранильниці з двобічно мальованими іконами з естетичної та 

символічної точки зору були більш оправданими, ніж такі, у яких зворот був 

звичайною дошкою зі шпугами. Як простежено, форма та декорування 

двобічних ікон авторства риботицьких майстрів відображають мистецькі 

смаки того часу та засвідчують еволюцію таких творів в унійних храмах 

першої половини XVIII ст.   
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3.4 Процесійні та напрестольні хрести і свічники 

Неодмінним елементом облаштування церкви є процесійний хрест. Він 

має своє місце у храмі та стоїть у наві переважно поблизу іконостаса. 

Процесійний хрест згадано в більшості інвентарних описів церков 

Перемиської єпархії XVIII ст. (в коротких описах його могли просто не 

задокументувати). Процесійних хрестів авторства риботицьких майстрів 1680

—1750-х рр. збереглося досить багато, значно більше, ніж церковних хоругов. 

Ці хрести дерев’яні, вони, як і хоругви, мають мальоване зображення, різне на 

обох боках. Форма процесійних хрестів була усталеною: вони трираменні, 

семикінцеві. Верхня поперечина (рамено) не виступає за древко хреста. На ній 

розміщено напис, так зване титло. Верхнє рамено хреста найчастіше 

завширшки з нижнє, яке розташовано на значно більшій відстані від 

середнього, ніж верхнє. У деяких зразках нижнє рамено ледь ширше за верхнє. 

Найширшим з усіх є середнє рамено. Нижня поперечина хреста переважно 

пряма, хоча трапляються процесійні хрести і з похилою. Трираменна форма 

поширена також у ручних хрестах українського духовенства XVII — ХІХ ст. 

Щодо надбанних хрестів із трьома поперечинами, процитуємо дослідницю 

української металопластики Софію Боньковську, яка вважає, що не слід 

відкидати думки про побутування трираменного хреста у княжий період, хоча 

за іконографічними джерелами на завершеннях храмів того часу і пізніше 

домінують хрести грецького типу, рівносторонні з однією поперечиною [108, 

с. 125—134].  

За дослідженням митрополита Іларіона (Огієнка), форма трираменного 

хреста на західноукраїнських землях була особливо поширена в XVI—

XVII ст., на противагу римо-католицькому, однораменному. В тогочасних 

польських джерелах трираменний хрест називали «схизматицьким» або 

«руським» [271, с. 62—63]. На території України він був відомий значно 

раніше від періоду досліджуваних риботицьких майстрів. Зокрема, таку форму 

має срібний хрест 1546 р. з гравійованими зображеннями Розп’яття (на 

лицьовому боці) та Старозавітної Трійці (на зворотному), який походить із 
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церкви в Михайлівці на Сумщині [110, с. 983—984]. Митрополит Іларіон на 

основі малюнків у рукописах та стародруках і студій богословської літератури, 

довів, що похила поперечка хрестів є давнього українського походження [271, 

с. 21—92]. Утім, на хрестах риботицьких майстрів нижня поперечина 

переважно пряма. Форма процесійного хреста, яку використовували майстри з 

Риботичів, відтворює взірець патріаршого хреста, що в XVII ст. став 

популярним символом ставропігії Української церкви. Саме такий 

трираменний хрест зображено на метопі 1591 р. Успенської церкви у Львові. 

Нижню частину древка процесійних хрестів роботи риботицьких 

майстрів не покрито поліхромією. Ця частина доволі довга — для зручного 

ношення хреста під час процесії. Як засвідчують зображення різних процесій 

на гравюрах стародруків і на іконах XVII — XVIII ст., хрест, так само як і 

хоругви, носили чоловіки. Три поперечини хреста мають декоративні різьблені 

закінчення у вигляді стилізованого листка, інколи з отвором посередині. 

Подекуди кінці рамен могли бути декоровані якимсь іншим елементом. Зрідка 

трапляються хрести зі закінченням середньої поперечини у формі трилисника. 

Така форма хреста відома у мистецтві княжого періоду. На деяких хрестах 

риботицьких майстрів невеликий декоративний різьблений елемент бачимо 

над верхньою поперечкою. В основі хреста над древком уміщено кулю, інколи 

сплюснуту. Її також прикрашено неглибоким різьбленням у вигляді 

вертикальних рівчаків із горизонтальним обідком посередині. Різьблені декори 

й куля переважно посріблені по левкасу. Втім, два найдавніші процесійні 

хрести 1689 р., які пов’язуємо з риботицьким маляром Яковом, із церков у 

Воловці та Котані виконані за взірцями хрестів XVI ст. із завершення 

іконостасів — вони не мають кулі в основі, ні декоративних закінчень рамен, 

їхні кінці є рівними. Нижня поперечина в цих хрестах похилена (іл. 3.4.1, 

3.4.2).  

Варто зазначити, що в українській іконографії Розп’яття XVI — XVII ст. 

інколи малювали хрести з косо зрізаними кінцями рамен. З відомих нам творів 

косі кінці поперечин має хрест із Чертежа початку XVIII ст., ймовірно, 
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авторства Івана Крулицького (пам’ятка зі значними втратами зображення) 

(МНАС). У цього хреста рамена ширші, ніж в інших процесійних хрестах 

риботицьких майстрів, чим знову-таки він подібний до давніх хрестів XVI ст. 

з іконостасів. Косо зрізані верхня та нижня поперечини є на хресті 1690 р. 

невідомого походження (кінці середньої поперечини у формі трилисника) 

(НМПЗП MPH-390). 

По краю процесійних хрестів риботицькі майстри зазвичай накладали з 

обох боків вузьке різьблене обрамлення переважно у вигляді флемованих 

доріжок, посріблених по левкасу, які часто застосовували також в обрамленні 

невеликих ікон, зокрема празникового ряду. Деякі хрести «риботицької 

роботи» натомість мають профільовану планку, а обрамлення з різьбою 

закріплено до торця твору. На хресті 1690-х рр. із Безміхової внизу бачимо дві 

різьблені китиці (іл. 3.4.5). На хресті з церкви в Руденці з кутів середнього 

рамена від древка відходять різьблені промені (іл. 3.4.17), що характерно для 

надбанних хрестів українських храмів того часу.  

Як можемо спостерегти, майстри виготовляли хрест здебільшого в такий 

спосіб: до вертикального древка, яке було суцільним, кріпили рамена. Угорі в 

дошці робили виріз, куди накладали верхню поперечину. Відомі також 

приклади хрестів, у яких поперечини були суцільними, а древко складалося з 

окремих частин. 

Аналізуючи форму процесійних хрестів риботицьких майстрів [231], 

звернемо увагу на подібні твори інших авторів. Зазначимо, що найдавніший 

збережений український мальований процесійний хрест XV ст. з Городиська 

на Львівщині (МНАП) [299, іл. 271—274], ймовірно, авторства перемиського 

майстра має фігурну форму. Він однораменний грецького типу (довжина і 

ширина збігаються), в центрі площина хреста розширена, на кінцях невеликі 

поперечки та восьмигранні завершення, що утворюють ще один, малий хрест. 

Такий процесійний хрест із декоративними завершеннями кінців можна 

віднести до типу «розквітлих». Пам’ятка з Городиська вирізняється складною 

іконографією. На лицьовому боці основне зображення в центрі — Розп’яття 
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Господнє, на кінцях рамен — пристоячі Богородиця та св. Іван Богослов; на 

зворотному боці — св. Миколай, на кінцях — два архангели, внизу — 

св. Параскева (всі постаті півфігурні). Угорі на обох боках хреста — херувими. 

Усі зображення невеликого розміру, а Христа показано розіп’ятим на 

трираменному хресті. Отже, зображено ніби хрест у хресті. Тло твору на обох 

боках світло-вохристе, що також типово для тогочасних ікон. Подібна, як у 

пам’ятки з Городиська, форма хреста відома за ще кількома процесійними 

хрестами першої половини XVII ст. (НМЛ). Схожу форму також має твір 1720

—1730-х рр. Марка Шестаковича, маляра з Домажира, однак вертикальна 

основа цього процесійного хреста довша, ніж поперечка. На лицьовому боці 

хреста — Розп’яття, на звороті — серафим (НМЛ). На процесійних хрестах 

риботицьких майстрів інша композиція, ніж на пам’ятці з Городиська: сам 

хрест є тим деревом, на якому розіп’яли Христа; руки Спаса намальовано на 

середньому рамені, а тіло — вздовж древка. 

Тематика зображень на процесійних хрестах риботицьких майстрів була 

сталою. Загалом, мабуть, усі фігуративні процесійні хрести містили 

зображення Розп’яття Господнього на лицьовому боці. На верхній поперечині 

може бути представлено півфігуру Бога Отця та Святого Духа у вигляді голуба 

або сувій із абревіатурою «ІНЦІ» (титлом). На деяких хрестах над написом 

зображено півня, що символізує відречення апостола Петра (в іншому 

трактуванні півень є символом воскресіння). Такий елемент іконографії 

трапляється рідко, бачимо його на хресті з церкви в Борхові (іл. 3.4.15). На 

кількох хрестах під Розп’яттям зображений Христос у багряниці зі зв’язаними 

руками (Се Чоловік), біля Нього зняряддя страстей (хрест з Накла (іл. 3.4.14), 

хрест зі Сільця (іл. 3.4.11)). На кінцях середньої поперечини хреста — 

персоніфіковані червоні сонце та місяць, що символізують темряву, яка 

настала у момент смерті Спаса. Напис про це з тексту Одковення уміщено на 

хресті з церкви в Наклі. Внизу під Розп’яттям майже на всіх хрестах бачимо 

череп Адама.  
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Іконографія звороту західноукраїнських процесійних хрестів XVII — 

XVIII cт. може бути різною: Хрещення Господнє, образ Богородиці з Дитям 

Ісусом, Воскресіння Христове, Лоно Авраама, херувим. Однак у риботицьких 

майстрів, як свідчать збережені твори 1690—1750-х рр., вона усталена. Згадані 

давні хрести 1689 р. риботицького маляра Якова на лицьовому боці мають 

зображення Розп’яття Господнього, на зворотному — образ Богородиці 

Одигітрії на повен зріст, обабіч на раменах — патронів храму, вгорі — 

півфігуру Бога Отця (іл. 3.4.1, 3.4.2). Кожний образ супроводжують детальні 

підписи з богослужб [426, с. 391].  

Інші пізніші відомі нам хрести риботицьких майстрів на звороті мають 

Хрещення Господнє (іл. 3.4.3—3.4.16). Композицію творів побудовано так, що 

на древку намальовано Ісуса, який стоїть у воді Йордану. Йордан показано 

символічно як коло, обведене зигзагоподібною смугою. На лівому рамені 

хреста представлено півфігурно св. Івана Хрестителя, на правому, також 

півфігурно — ангела, з тканиною у руках. На процесійному хресті з 

Безміхової на обох раменах біля Спаса бачимо ангелів із тканинами, а внизу — 

на тарелі голову св. Івана, що нагадує про його причетність до події 

Хрещення; на верхній поперечці в центрі — у сегменті хмар Святий Дух у 

вигляді голуба (іл. 3.4.5). На деяких хрестах понизу Спаса зображено голівку 

ангела (двокрилець), або шестикрилого херувима, або, як відзначено, таріль із 

відтятою головою Івана Хрестителя як символ жертви останнього пророка 

Старого завіту. Мученицька смерть Предтечі — ніби протиставлення смерті 

першої людини Адама, чий череп намальовано під хрестом Господнім на 

лицьовому боці творів. Зазначимо, що зображення Адама та св. Івана 

Хрестителя бачимо у пророчому ряду іконостаса 1697—1699 рр. із церкви 

Різдва Христового в Жовкві авторства І. Рутковича (НМЛ) [180]. Це 

унікальний приклад, адже ці персонажі не входили до складу пророчих рядів 

українських іконостасів. Їхні образи тут мають подібне значення: це початок і 

кінець старозавітної історії. 
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Поєднання сюжетів «Розп’яття» та «Хрещення Господнє» на 

процесійних хрестах має символічний зміст, бо Хрещенням Христос, який був 

без жодного гріха, змив людські прогрішення й частково переміг диявола, а 

Розп’яттям довершив почате — подолав смерть і визволив нас від гріха 

остаточно. Риботицькі майстри інколи малювали навколо Йордану невеликі 

зміїні голови. Їх, зокрема, виразно бачимо на хресті останньої чверті XVII ст. з 

Трушевичів (іл. 3.4.3), на хресті першої третини XVIII ст. з Тиряви Сільної (іл. 

3.4.7), на хрестах 1730-х рр. з Кругеля Великого та Сільця (іл. 3.4.9, 3.4.11). Це 

пов’язано з апокрифом, згідно з яким диявол, заключивши з Адамом угоду, 

сховав її під каменем у водах Йордану і наказав стерегти зміям [456, с. 273—

274]. На цей камінь став Христос у момент хрещення і знищив угоду. 

Цілковито перемогу над смертю та дияволом Христос звершив своєю жертвою 

на хресті. Провину Адама та після нього цілого людства було змито кров’ю 

Спасителя, тому поширеним елементом іконографії Розп’яття є кров із 

Христових ран, що омиває череп Адама. Зазначимо, що така конотація обох 

сюжетів здавна відома в українському мистецтві, зокрема за мініатюрами 

Київського псалтиря 1397 р., де ці сюжети показано поруч: «Розп’яття» над 

«Хрещенням». Окрім того, понизу намальовано змій із відірваними головами 

[115, с. 101] як ілюстрацію слів пророчого псалма про ту подію: «Ти розділив 

силою Твоєю море, Ти знищив голови зміїв у воді» (Пс 73, 13—14). Таку 

іконографію процесійних хрестів простежуємо на пам’ятках риботицьких 

майстрів від 1680-х до 1750-х рр. На хрестах першої половини XVIII ст. мало 

написів символічного змісту з богослужб або й узагалі немає, бачимо лише 

короткі абревіатури імені Спаса, титло, інколи традиційний напис «ника», 

рідко літери «к» і «т», що позначають спис і тростину (копіє та трость), 

подекуди скорочення «млрб» — «місце лобне розп’ятий бисть». Усі ці 

абревіатури є на згаданому хресті з церкви в Наклі (іл. 3.4.14). На хресті 1708 

р. з Лосього, що його пов’язуємо з авторством І. Крулицького (іл. 3.4.8), обабіч 

титла «інці» написано літери «ц» та «Σ», що є першими літерами давнього 
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напису Цар Слави, який відомий на українських хрестах з іконостасів XV cт., 

й загалом на Розп’яттях візантійської традиції.  

Тло процесійних хрестів риботицьких майстрів є різного кольору. Кілька 

хрестів мають чорне тло. Це два хрести 1689 р. маляра Якова (іл. 3.4.1, 3.4.2), 

хрест 1708 р. з церкви у Лосьому (іл. 3.4.8). Чорне тло також бачимо на хресті 

1673 р. у церкві Святкової Малої, авторства ліського маляра Якова (на звороті 

хреста написані тексти з богослужб) [426, с. 392] та на хресті 1680 р. з церкви 

у Волиці Деревлянській авторства жовківського майстра І. Рутковича (на 

звороті — сцена Воскресіння Христового) (НМЛ). Часто тло хрестів 

риботицьких майстрів є кіноварно-червоного кольору, що є символом жертви 

Спаса. Доволі багато хрестів із світло-блакитно-зеленавим тлом, синім, світло-

синім чи світло-зеленавим із рослинним візерунком або з візерунком, що 

імітує фактуру дерева, також є коричневі тла хрестів із ромбовидним декором 

під фактуру деревини.   

Розміри процесійних хрестів риботицьких майстрів різняться. 

Переважно сам хрест до древка, за допомогою якого його носили сягає 95—

100 см. Ширина центральної поперечини в межах від 60 до 100 см. Великий 

хрест з Безміхової разом з древком має у висоту 209 см, у ширину — 90 см, 

хрест з Трушевичів має виміри 178,5х88 см, хрест зі Шариського Щавника 

разом з древком має — 181х99 см (іл. 3.4.12), хрест 1689 р. з Котаня маляра 

Якова, завбільшки 175х86 см, хрест з Тиряви Сільної — 174х59 см, а хрест зі 

Сільця — 164х50 см. 

Якщо церковні хоругви риботицьких майстрів знаходяться у музеях і 

приватних колекція, то процесійні хрести цих авторів можна побачити й у 

церквах (іл. 3.4.16). Інколи помітно, що за формою та характером 

декоративного обрамлення хрест належав риботицьким майстрам, однак його 

зображення перемальовано.  

Процесійні хрести авторства риботицьких майстрів 1680—1740-х рр. 

становлять однорідну групу творів, об’єднану формою — типом хреста — й 

іконографією. Загалом конструкцію та засоби оздоблення деяких предметів 
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облаштування храму, як-от дарохранильниць, майстри з Риботичів 

запозичували з римо-католицького мистецтва. Що ж до процесійного хреста, 

то вони дотримувались усталеної для місцевої традиції східного обряду форми 

трираменного, так званого патріаршого хреста. Така форма домінує в ручних 

хрестах XVII — ХІХ ст. авторства українських майстрів, а також у надбанних 

хрестах XVIII — ХІХ ст. Це не випадково, адже хрест як символ Церкви 

очолює церковні процесії та без перебільшення набуває значення 

національного символу громади. Процесійні хрести майстрів риботицького 

осередку двобічно мальовані, без круглої пластики, хоча скульптурні голівки 

ангелів є одним із характерних елементів оздоблення обрамлень ікон 

«риботицької роботи». Окрім двох хрестів 1689 р. риботицького маляра Якова, 

що на зворотному боці містять зображення, пов’язане з богородичною 

тематикою та з посвятою храмів, інші відомі нам пам’ятки майстрів із 

Риботичів цього періоду демонструють сталу традицію іконографії. 

Пов’язаність зображень обох боків процесійних хрестів риботицьких майстрів 

має глибоку конотацію в богословському сенсі, позаяк обидві сцени 

акцентують на здійсненій жертовній перемозі Христа над смертю і злом. 

Ще один тип хреста, котрий відомий у творчості риботицьких майстрів 

це хрести напрестольні. Ці хрести, у більшості, збереглися без седесу, але за 

розміром та композицією вони найімовірніше були напрестольними (іл. 3.4.22

—3.4.26). Окрім самого престола в святилищі такі хрести могли також бути на 

жертовнику та на тетраподі у наві. Це стаціонарні хрести. Такий хрест з 

підставкою до сьогодні знаходиться на жертовнику церкви в Крайньому 

Чорному (іл. 3.4.21). Ці хрести риботицьких майстрів дещо іншої форми, ніж 

процесійні. Напрестольні хрести зазвичай восьмикінцеві, трираменні, древко в 

них вивищується над верхньою поперечиною. Усі вісім кінців хреста мають 

завершення у формі трилисника. На деяких пам’ятках на кожному з країв 

трилисника (крім нижнього) та в центрі площини трифолія на обох боках 

вирізьблено кульку. Внизу є невеликий держак (без левкасу), яким хрест 

кріпили до седеса. Седес може бути чотиригранний із декоративною різьбою, 
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на коротких ніжках, поліхромований і посріблений (іл. 3.4.21) або округлий 

(іл. 3.4.22). Сама площина хреста ледь опукла до центру, краї випнуті. Таким 

чином, площини поперечок та основи хреста внаслідок різьблення увігнуті. 

Пропорції напрестольного хреста приблизно такі самі, як процесійного. 

Основне рамено хреста ширше, ніж верхнє та нижнє, які здебільшого 

однакової ширини або ж верхнє трохи вужче. Відстань між середньою та 

верхньою поперечинами невелика, між середньою і нижньою значно більша. 

У середохресті (на місці з’єднання центрального рамена з древком) є округла 

площина, на якій можна було краще вмістити композицію зображення. 

Напрестольні хрести з обох боків посріблені по левкасу, торці помальовано в 

червоно-вохристий або зеленавий колір. У такі самі кольори зафарбовано й 

кульки, що виступають із країв хреста. 

Напрестольні хрести також мають двобічне зображення, їхня 

іконографія збігається з іконографією більшості процесійних хрестів: на 

лицьовому боці представлено Розп’яття Господнє, на зворотному — 

Хрещення. Але на цих хрестах зображення виконано графічно, рисунок 

нанесено чорною лінією, на деяких творах бачимо незначне вкраплення 

кольору. У Розп’ятті на тих хрестах, що нам відомі, немає пристоячих, лише 

понизу череп Адама та лаконічні написи, понизу часто писали «ника». У сцені 

Хрещення обабіч Спаса зображені півфігурно св. Іван Хреститель та ангел, 

вгорі Святий Дух (голуб). На кінцях хреста з обох боків намальовані 

стилізовані квітки або просто коло.  

У деяких хрестах цього типу є тільки одна поперечина, кінці хреста 

мають форму трилисника або рівностороннього хрестика. Такі пам’ятки 

посріблені, а зображення на них виконано тонким гравіюванням у левкасі. Ця 

техніка виконання імітує металопластику. З лицьового боку в іконографії 

Розп’яття показано трираменний хрест із похилою нижньою поперечкою — 

отже, бачимо хрест у хресті. За лаконічним рисунком гравійованих хрестів 

складніше визначити належність їхніх авторів до мистецького осередку в 

Риботичах. На мальованих хрестах спостерігаємо ті самі прикмети стилістики, 
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що притаманні й іншим творам риботицьких майстрів. Такий тип хреста, який 

риботицькі майстри використовували для напрестольних хрестів, у той час 

часто встановлювали на верхах українських церков Лемківщини [196, сс. 35, 

55, 84, 101, 111, 117, 148, 149, 154, 162, 187, 199, 242, 301, 337, 363, 375, 388]. 

До сьогодні вони збереглися на окремих храмах, зокрема, на церкві 1705 р. в 

Доброславі, на церкві 1718 р. в Улич-Кривому [196, сс. 138, 410].    

Зазначимо, що напрестольні хрести риботицьких майстрів надзвичайно 

гармонійні за пропорціями й мають декоративний вигляд. Сама форма 

трилистого хреста, характерна для княжого часу, часто трапляється в 

українському мистецтві. Хрест, переважно однораменний, із трилистим 

завершенням кінців, традиційно ставили на надгробках чи в пам’ятних місцях 

[282; 269]. Інколи риботицькі майстри малювали такі хрести, часто з 

променями, на верхах церков на своїх іконах. Загалом такий тип хреста можна 

віднести до «розквітлого», що був особливо популярним в українському 

бароковому мистецтві [109; 352, сс. 258, 277, 287, 289].  

Окремим видом творів церковного вжитку, які виготовляли риботицькі 

майстри були свічники (іл. 3.4.24—3.4.27). Як і процесійні та напрестольні 

хрести «риботицької роботи», відомі нам свічники, що їх пов’язуємо з 

риботицьким осередком, мають усталену форму й композицію. Це — 

свічники-трійці, ставники. Вони високі (понад метр), на спіралеподібному 

різьбленому стояку. Свічник складається з невеликих підставок на три свічки, 

розміщених в одній площині та закріплених унизу до декоративної ажурної 

різьби, яка оточує медальйон у центрі. На медальйоні з обох боків 

намальовано фігуративні зображення, виконані, як і на напрестольних 

хрестах, графічно, чорною лінією з незначним украпленням кольору. Різьба 

свічника та тло медальйонів посріблені по левкасі. Підставки на свічки 

розфарбовані в різні кольори, а також можуть бути посрібленими. Пара таких 

свічників 1710—1730-х рр. походить із церкви в Кожухівцях (іл. 3.4.26, 

3.4.27). На одному зображено св. Параскеву та архістратига Михаїла, на 

другому — Христа та св. Параскеву. На свічнику зі збірки ШМБ зображено 
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Нерукотворний образ Спаса та св. влкм. Параскеву (іл. 3.4.25). Постаті 

закомпоновано півфігурно або доколінно. За нашими спостереженнями, 

тематика свічників риботицьких майстрів суголосна з іконографією їхніх 

хоругов. Зазначимо, що у свічниках і напрестольних хрестах домінує 

декоративне різьблення. Це ще раз підтверджує, що риботицькі майстри 

спеціалізувалися на малярстві та сницарстві. 

Окрім процесійних хрестів і хоругов, риботицькі майстри виготовляли 

патериці, що також належать до процесійних атрибутів церковного обряду. 

Нам відомі три навершя, що могли бути частиною патериці, які містять 

двобічне графічно мальоване зображення, виконане у стилістиці майстрів 

риботицького осередку та оточене ажурною різьбою (іл. 3.4.18—3.4.20). 

Спосіб виконання патериць такий самий, як і свічників-ставників 

«риботицької роботи», з тією відмінністю, що патериці вгорі не мають 

кріплень для свічок. 

Поодинокі пам’ятки засвідчують, що риботицькі майстри могли 

виконувати стінописи та ілюструвати рукописи. Стилістика розпису церкви з 

Габури (іл. 5.1.29) близька до творів риботицького маляра Якова 1670-х рр. (іл. 

4.4.50). Певні аналогії зі стилістикою риботицьких майстрів можна 

простежити в окремих композиціях стінопису бл. 1754 р. дерев’яної церкви 

Св. Миколая в Богдан Воде на Мармарощині (Румунія). Один з авторів цього 

стінопису працював у близькій стилістиці до риботицьких малярів. Почерк 

риботицьких майстрів простежується у композиціях Страстей Христових, 

апостольського Моління, Новозавітної Трійці, св. Миколая, Благовіщення 

Богородиці. Декоративні мотиви характерні риботицьким творам бачимо в 

елементах обрамлення ікон в іконостасі цієї церкви. Стінописи церков та 

мініатюри рукописів, що їх можна пов’язати з риботицькими майстрами є 

рідкісними, що свідчить, що на цьому малярі не спеціалізувалися. Зрештою 

стінопис не був необхідним у церковному інтер’єрі, на відміну від іконостаса, 

й інших творів, що їх виконували риботицькі майстри. Як засвідчують 
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візитації XVIII ст., порівняно небагато церков Перемиської єпархії мали 

розписи.  

Риботицькі майстри малювали ікони на полотні. У такій техніці ці 

майстри могли виконувати верхні яруси іконостасу та великоформатні ікони 

Страстей і Страшного суду. Ікони намісні, празникові та цокольні були на 

дошці. Принаймні нам не відомі такі пам’ятки риботицьких майстрів на 

полотні. Ікони на полотні у другій половині XVII ст. загалом знаходять велику 

популярність в храмах (переважно сільських) Лемківщини, Закарпаття та 

Бойківщини. Як засвідчують матеріали візитацій Перемиської та Мукачівської 

єпархії 1740—1770-х рр., у церквах на той час було доволі багато іконостасів з 

Молінням, намальованим на полотні [125, сс. 158, 161, 163, 165, 166, 173, 179, 

183, 185, 186, 188, 194; 222]. Такі полотна вивішували на передвівтарній стіні 

понад намісними та празниковими іконами. Часто візитатори відзначали 

давність цих полотен, що свідчить, що вони були виконані ще у XVII ст. 

Намальовані на полотні великоформатні ікони Страстей і Страшного суду були 

зручніші для транспортування і для експонування в церкві (вони виступали 

свого роду альтернативою стінопису), та й дешевші, ніж ікони на дошці. 

У церкві Cв. Козьми і Дем’яна у Крампній на Лемківщині є престіл із 

намальованими на бічних сторонах символічними композиціями 1740—1760-х 

рр., які за стилістикою можна пов’язати з риботицьким майстром (іл. 3.4.28), 

точніше, з автором центральної ікони чину Моління з цієї церкви. Загалом для 

часу діяльності риботицьких майстрів престоли з мальованими бічними 

сторонами були рідкістю. Документи візитацій XVIII cт. Перемиської єпархії 

засвідчують, що домінували престоли, які мали антипедії намальовані на 

полотні [222]. Натомість таких антипедій у спадщині риботицьких майстрів 

нам не відомо. Загом з періоду діяльності цих майстрів полотняних антипедій 

збережено одиниці.   

Зберігся антимінс 167(7?) р. з Перемишля з підписом холмського 

єпископа Якова Суші, намальований темперою на полотні у стилістиці 

майстрів риботицького осередку (іл. 3.4.29). Тому можемо допустити, що 
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риботицькі майстри також могли виконувати антимінси, хоча у часі, коли вони 

активно працювали, антимінси, у домінуючій більшості, були друкованими. 

Відзначимо, що нам не відомі плащаниці риботицьких малярів, що у той 

час у західноукраїнських храмах, переважно, були мальованими на полотні 

або шовку. Від середини XVII ст. в українських церквах плащаниці активно 

входять до богослужбового обряду страсного тижня. Відповідно постає 

питання чому риботицькі майстри таких творів не виконували? Якщо 

простежити місце походження більшості збережених плащаниць XVII — 

першої половини XVIII ст., то практично з того часу не збереглося таких 

творів з Лемківщини, поодинокі є з церков Надсяння (НМЛ). З церкви в 

Семенівці біля Львова зберігся Божий гріб 1718—1720-х рр. у вигляді тумби, 

очевидно, для виставлення плащаниці (ЛНГМ Ж-4136—4140) [232, іл. 181—

182]. На трьох його бічних сторонах майстер риботицького осередку 

намалював наляканих і поснулих воїнів. Це — єдина відома нам робота такого 

типу у спадщині майстрів із Риботичів. 

Отже, як засвідчують пам’ятки, діапазон творчості риботицьких 

майстрів був широким. Вони активно працювали над комплексним 

оздобленням церков, виконуючи твори та речі церковного вжитку, витримані у 

стильовій єдності. Різьбу, структуру й колорит іконостаса та його ікон було 

відображено в іконах із жертовників і у великих дарохранильницях із таким 

самим обрамленням, що й в ікон в іконостасі. Художні особливості, спільні з 

іншими творами майстрів цього осередку, мають також «рухомі» предмети 

церковного облаштування: хоругви, процесійні хрести, патериці. Колоритом, 

засобами трактування образу, оздобленням вони об’єднані з іконами в 

іконостасі. Окрім того, до інтер’єру храму належали окремі ікони, що були на 

стінах нави, бабинця, каплиці на хорах, та ікони, розташовані у святилищі на 

жертовнику. Ікони на стінах нави могли мати предели, що повторювало ритм і 

композицію нижніх ярусів іконостаса. Ще один елемент церковного інтер’єру 

— двобічно мальовані ікони, як ми з’ясували, не були надто популярні в 

риботицьких майстрів. Такі твори є різної тематики і мають різне 
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призначення. Напрестольні хрести за лаконічними прийомами виконання 

зображення були споріднені зі свічниками-ставниками та патерицями. 

Висновки до розділу 3 

Комплексне опрацювання творів риботицьких майстрів, та творів, 

виконаних у стилістиці цього осередку, які з ним пов’язуємо, дозволило 

з’ясувати, які мистецькі роботи виконували ці майстри до церкви.  

Найбільше ікон риботицьких майстрів пов’язані з іконостасом —  

основним елементом церковного інтер’єру, що має символічну та мистецьку 

функції. Вивчаючи іконостаси риботицьких майстрів у церквах, за фото та  

реконструюючи їх на основі творів у музейних збірках можемо дійти 

висновку, що ці майстри виконували традиційні для XVII ст. п’ятиярусні 

ансамблі. Наскільки вдалося простежити, конструкція іконостасу була 

замонтована на стіну, що розділяла святилище і наву, у якій були отвори на 

царські та дияконські врата. Такий спосіб був найдоречнішим для побудови 

іконостасу з важкими глибокими рамами та декоративними елементами, що 

входили в його структуру. Інший спосіб виконання іконостасу риботицькими 

майстрами — це його верхні яруси, молільний та пророчий намальовані на 

полотні, яке набивали на вівтарну стіну. За документами XVIII cт., такі 

«іконостаси» були доволі частими у церквах Перемиської та Мукачівської 

єпархій, однак таких прикладів, з огляду на нетривкість матеріалу, збереглося 

дуже мало. Такі полотнища були значно дешевшими, ніж ікони на дошці в 

складному обрамленні з різьбою та срібленням. Верхніх ярусів іконостасу, 

авторства риботицьких майстрів, намальованих безпосередньо на стіні церкви, 

за збереженими пам’ятками не виявлено.  

Риботицькі майстри наприкінці XVII cт. випрацювали характерну 

тематику зображень, структуру та декоративне обрамлення іконостаса. Ці 

прийоми збереглися до 1760-х рр. Досліджувані майстри розвивали 

фігуративні зображення у цокольному ярусі іконостаса, що відповідно до 

традиції були пов’язані з намісними. Орнаментальних предел у їхній творчості 



 198

нам невідомо. Лише кілька цокольних ікон мають сюжети на старозавітну 

тематику, що була знана в іконостасах другої половини XVII — ХІХ ст. інших 

західноукраїнських майстрів. Часто під намісними образами Христа та 

Богородиці риботицькі майстри уміщували ікони верховних апостолів та 

київських преподобних Антонія і Теодосія Печерських, що у контексті 

тогочасної історичної ситуації мало символічне значення. В іконостасах 

риботицьких майстрів переважно не було дияконських врат, що може 

нав’язувати до давньої традиції передвівтарних перегород на місцевому 

ґрунті. Натомість вони були одними з перших, хто розвивав тему Древа 

Єсеєвого на царських вратах. Особливістю іконостасів цих майстрів було 

також те, що у центрі пророчого ярусу не було ікони. Це зумовлено тим, що 

верх обрамлення центральної ікони чину Моління виступав на рівні верху ікон 

пророків. 

У способі виконання обрамлення намісних ікон іконостаса, центральної 

ікони чину Моління, ікони в дарохранильниці, настінних ікон та ікони для 

жертовника риботицькі автори були, мабуть, найбільш декоративними серед 

усіх західноукраїнських майстрів того часу, а їхні іконостаси найбільше 

барвистими. Конструкцію обрамлень цих ікон риботицькі майстри запозичили 

з творів римо-католицького мистецтва. Вони зуміли адаптувати ці декоративні 

прийоми оздоблення обрамлення творів із, у більшості, традиційною 

програмою українського іконостаса того часу. Ця синтеза забезпечила їм 

попит і популярність у місцевого населення. Ще один аспект цієї 

популярності, це те, що вони наповнили іконостас обов’язковими образами та 

сюжетами, однак додаткових зображень не вводили. Таким чином програма 

іконостаса була чіткою, зрозумілою для вірних, а сам ансамбль був менш 

затратним у коштах.  

У комплексі з іконостасом риботицькі майстри виконували 

дарохранильниці, ікони для жертовників, настінні ікони в наві, що могли 

складатися з основної ікони і цокольної під нею. Структура цих настінних ікон 

з цокольними повторювали структуру намісних і цокольних ікон в іконостасі. 
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Функцію бічного престолу такі ікони не виконували. Пристінні вівтарі 

риботицькі майстри виконували у пізній період діяльності осередку (1720—

1750-ті рр.), що зумовлено посиленою увагою духовенства до таких творів, 

спричиненою латинізаційними постановами Замойського синоду 1720 р. Для 

ікон в дарохранильниці та для ікон на жертовнику у риботицьких майстрів 

було кілька сюжетів. Це євхаристійна або страсна тематика з акцентом на 

жертву Христа. Ці сюжети не дублювали програми іконостасу. Простежено, 

що риботицькі майстри активно розвивали тип високої дарохранильниці, що 

інспірована ретабулумами римо-католицьких храмів.  

Процесійні хрести риботицьких майстрів за давньою традицією були 

двобічно мальованими. Для процесійних хрестів круглої пластики, на відміну 

від обрамлень ікон, вони не використували. Тут це мало принципове значення, 

оскільки такий хрест очолює церковну процесію. Однораменний хрест з 

об’ємно потрактованим тілом Спаса притаманний латинській традиції. Не 

зважаючи на нетривкість церковних хоругов намальованих на полотні, 

збереглося відносно багато таких творів, що свідчить, що риботицькі майстри 

активно їх виконували. Всі пам’ятки відносяться до першої половини XVIII 

ст., виконані у загальних тенденціях цього осередку — декоративно та 

площинно у насичених кольорах. Двобічно мальованих ікон риботицьких 

майстрів натомість відомо не багато. Вони не мають спільних прийомів 

виконання — різняться формою, розміром, тематикою зображення, що 

свідчить про відсутність налагодженого виробництва. Риботицькі майстри 

практикували двобічно мальовані ікони до дарохранильниці, що було 

логічним, оскільки у церквах східної традиції дарохранильниця стояла на 

престолі у центрі святилища, відповідно при обході престолу було видно її 

зворотній бік.  

Дослідження манери малярства напрестольних хрестів та свічників-

ставників дозволило виділити твори, що виконані у стилістиці майстрів 

риботицького осередку. Напрестольні хрести, на відміну від процесійних мали 

іншу форму — були восьмикінцевими і з ширшою центральною частиною на 
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якій закомпоноване зображення. Такі хрести та особливо свічники з 

декоративною ажурною різьбою вимагали праці різьбяра. Відповідно до 

тогочасних потреб та смаків декоративне різьблення відігравало важливу роль 

у більшості церковних творів ужиткового призначення. 

З усіх відомих західноукраїнських майстрів XVII — першої половини 

XVIII ст. лише майстри риботицького осередку спеціалізувалися на 

комплексному оздобленні церкви, включаючи основні елементи облаштування 

й твори ужиткового призначення. Кількість збережених творів свідчить, що це 

не було випадковим замовленням конкретного майстра. Таким чином їхня 

діяльність виходила поза звичні рамки праці ікономалярів. 
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РОЗДІЛ 4 ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОГРАФІЇ ТВОРІВ РИБОТИЦЬКИХ 

МАЙСТРІВ 1670—1760-х рр. У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

4.1 Образи Христа, Пресвятої Трійці та Бога Отця 

Досліджуючи твори риботицьких майстрів, зауважуємо певні тенденції 

іконографії, характерні для окремих тематичних груп пам’яток. Ці тенденції є 

ще одним джерелом установлення пов’язаності творів із риботицьким 

осередком.  

Назагал на пам’ятках риботицької стилістики, що здебільшого походять 

із намісного ряду іконостасів, бачимо нижчепоясні зображення Христа і 

Богородиці. Христа традиційно для тогочасного українського іконопису 

зображено фронтально як Пантократора. Він у синьо-зеленавому гіматії, часто 

з квітковим декором, цеглясто-вохристому чи оранжевому хітоні, переважно зі 

сріблистим клавом. Хітон підперезаний на поясі. Гіматій закриває ліве плече, 

де характерно драпірується, й накинутий на праве, таким чином, що видно 

широкий рукав хітону (іл. 4.1.1—4.1.4, 4.1.6—4.1.11). Як виняток, на намісній 

іконі 1701 р. з іконостаса церкви у Чертежі риботицького маляра Івана 

Крулицького, Спаситель у світло-блакитному гіматії та світло-вохристому 

хітоні (іл. 5.1.84). У подібного кольору вбранні Христос представлений на 

іконі з церкви у Красові (іл. 4.1.5), яку також пов’язуємо з авторством цього 

майстра. Інколи на іконах більш вправних майстрів на горловині з-під хітону 

та на рукаві Спаса видно край білої напівпрозорої сорочки.  

Правою рукою на рівні грудей Христос благословляє відкритим 

двоперсним жестом, а лівицею на рівні пояса підтримує розгорнену книгу. В 

зображеній на іконах «риботицької роботи» книзі найпоширенішою є цитата з 

Євангелія від Матея: «Прийдіте, благословенні, унаслідуйте уготоване вам 

Царство небесне від початку світу» (Мт 25, 34). Ці слова Христа, що 

стосуються Страшного суду часто написано на українських іконах Христа у 

славі XV — XVІ ст., де образ Спаса має есхатологічний контекст. На іконах 
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риботицької стилістики цей текст може бути скорочений, як на згаданій 

невеликій іконі з Красова, інколи цитата доволі розлога, як, наприклад, на 

іконі з Тисовиці (іл. 4.1.9). Також на намісних іконах Спаса трапляються інші 

євангельські цитати, як бачимо на іконі з Шептичів (іл. 5.1.102), де уміщено 

цитати з двох Євангелій (Лк 12, 32; Мт 7, 13—14). 

На деяких намісних іконах Христа Пантократора першої половини 

XVIII cт. у виконанні риботицьких малярів голову Спаса увінчує митроподібна 

корона. Вона сріблиста, з графічним декором. На іконі з Перемищини Христа 

зображено в короні з хрестом на завершенні, яка схожа на митру архієрея (іл. 

5.2.37). Основа корони з декоративними зубцями, інколи у формі пелюсток 

(згадані ікони з Тисовиці та Перемищини), ікони з Андрійової (іл. 4.1.10), 

Новоселиці (іл. 4.1.11). Така форма корони Христа нагадує легендарну корону 

короля Данила Галицького, з якої за переданням було зроблену митру для 

перемиського єпископа Юрія Винницького (1700—1713). Ця гіпотеза 

збігається з часом, коли риботицькі майстри почали малювати Христа 

Пантократора в короні. Ця деталь на намісних іконах Христа авторства 

риботицьких майстрів може бути підтвердженням переказів про корону 

Данила Галицького, що, напевно, мали резонанс у тогочасному середовищі. 

Митру, перероблену з Данилової корони, зафіксовано на фото Перемиського 

єпископа Йосафата Коциловського (1917—1947), який уживав її тільки на 

великі свята. Зазначимо, що інші майстри в іконографії намісних ікон Спаса 

рідко зображували Його в короні. Так він представлений на іконі 1664 р. 

авторства Стефана Медицького з церкви Воздвиження Чесного Хреста в 

Дрогобичі (музей «Дрогобиччина» в Дрогобичі). 

Нам відома лиш одна намісна ікона «Христос Пантократор» риботицької 

стилістики, на якій Спаса зображено цілофігурно сидячи на престолі. Це — 

згадана пам’ятка з Перемищини (іл. 5.2.37). Загалом на намісних іконах 

західноукраїнських іконостасів XVII — першої половини XVIII cт. Христа не 

часто представляли у повен зріст. Зокрема, повнофігурні зображення Христа і 

Богородиці, які сидять на престолах, показано в намісному ряді іконостаса 
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1690-х рр. каплиці Введення на емпорі церкви Св. Юрія в Дрогобичі. Автором 

цих ікон є Іван Медицький. У деталях зображення, особливо в положенні руки 

Спаса в жесті благословення, у формі престолу та підніжку, впадає в око, що, 

створюючи образ Христа, обидва малярі: і дрогобицький, і невідомий 

риботицький — могли послуговуватися спільним взірцем. 

Образ Спаса в чині моління іконостасів 1680—1760-х рр. у виконанні 

риботицьких майстрів має іншу символіку, ніж у намісному ряді. На відомих 

нам іконах «риботицької роботи», що походять із молільного ряду, Христа 

зображено як Архієрея на повен зріст сидячи на престолі. Лише на Молінні 

майстра Тимотея на полотнищі 1660—1670-х рр. з Незнайової представлено 

Христа за давньою традицією Молільних чинів в хітоні й гіматії без митри (іл. 

4.1.12). На інших творах Триморфон із чину моління у виконанні риботицьких 

майстрів вирізняється особливою пишністю та декоративністю. Спаситель 

одягнений у світлий, білий чи блакитний, сакос із декором, у білий підризник 

із широкими рукавами, переважно стягнутими на зап’ясті сріблистими 

нарукавниками, у червоно-оранжевий омофор із хрестами; на голові сріблиста 

митра з херувимами чи декором, а при лівому боці невеликий настегенник. 

Серед ранніх взірців цього образу слід назвати згадану ікону риботицького 

маляра Якова, яка відома за фото й, імовірно, належала до іконостаса 1688—

1691 рр. із Котані (іл. 5.1.25). На одному з давніших Триморфонів зі Стібного 

останньої чверті XVII ст. анонімного майстра, який працював у близькій до 

риботицького маляра Якова манері, Христос у невеликій півкруглій митрі, що 

відображає давній тип митри духовенства (іл. 4.1.13). Від кінця XVII cт. митри 

почали робити більшого розміру та грушоподібної форми. 

На іконах першої половини XVIII cт. Христа Архієрея зображали з 

великим нагрудним хрестом, на давніших іконах його не малювали (іл. 4.1.13, 

4.1.14). Правою рукою Спаситель благословляє або, рідше, тримає сріблисте 

берло, у лівій — відкриту книгу з написом євангельської цитати, або сферу. 

Цитата також переважно стосується теми Страшного суду, що логічно 

відображає ідею чину Моління, починається словами: «коли прийде син 
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чоловічий у славі своїй і всі ангели з ним». Цей текст передує згаданим словам 

єв. Матея, що написані на книзі на намісних іконах Спаса, таким чином 

написи на обох іконах Христа в іконостасі можуть доповнювати одну 

євангельську цитату. Такий приклад бачимо на іконах з церкви у Лімній (іл. 

5.2.76, 5.2.78). Однак також у чині Моління риботицьких майстрів можна 

побачити й інші євангельські цитати. Так, на іконі зі Стібного уміщена цитата 

з євангелія від Івана (Ів 10, 9) (іл. 4.1.13). Також звернемо увагу, що у Молінні 

риботицьких майстрів Христос, як правило, представлений босоніж, лише на 

кількох творах, зокрема, на згаданій іконі з Баличів він у закритому взутті.  

Треба підкреслити нетрадиційну іконографію вбрання Спаса на 

поодиноких іконах чину моління. На іконі близько 1708 р. з монастирської 

церкви Переображення Господнього в Журавині Христос зображений у митрі, 

білому підризнику з широкими рукавами, стягненими на зап’ясті сріблистими 

нарукавниками, підперезаному червоним поясом та білому гіматії, а не сакосі 

( іл . 4 .1.15) . Христос тримає берло та сферу, що притаманно 

західноєвропейським образам Спаса та Бога Отця і рідко трапляється в 

риботицькій іконографії Триморфону. Так зображений Христос ще на кількох 

творах риботицьких майстрів. Це на Триморфоні (іл. 4.1.16), що знаходиться 

на південній стіні нави церкви з Малої Поляни, первісно з Габури (перенесена 

до Градца Кралового), який може походити зі старого іконостасу церкви кінця 

XVII ст. У такому ж вбранні, однак зі сувоєм намальовано Христа на іконі 

чину Моління 1700—1710-х рр. з церкви в Медиці (МЗЛ SZR-1060) та на іконі 

того ж часу з чину Моління з церкви у Ропенці (МЗЛ SZR-1372). Сфера і берло 

є також атрибутами іконографії Цар Царів, що відома у Росії та на Балканах, 

однак не знана за пам’ятками українського мистецтва досліджуваного періоду. 

В іконографії Цар Царів Христос, однак, зображується у сакосі.  

Варто відзначити, що у середовищі майстрів, які працювали у західній 

частині Перемиської єпархії образ Христа Архієрея в чині Моління, наскільки 

можна простежити за вцілілими пам’ятками, швидше здобув поширення, ніж в 

іконостасах Львівщини, Волині й інших українських земель.  
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У творчості риботицьких майстрів трапляються й інші образи Спаса, 

втім вони мали менше поширення, ніж описані взірці з намісного та 

молільного ярусів іконостасу. Одним із таких образів є Христос Еммануїл, у 

якому, згідно з пророцтвом Ісаї, акцентовано на предвічності Спаса, на Його 

втіленні та на людській природі: «Ось Діва зачне, і породить Сина, і дасть 

Йому ім’я Еммануїл, що означає: з нами Бог» (Іс 7, 14). Христа зображено в 

молодому віці, з довгим темним хвилястим волоссям. Постать Спаса показано 

півфігурно фронтально. Він одягнений у червоний гіматій і синій хітон, 

підперезаний на поясі. Зауважимо, що кольори вбрання Христа Еммануїла 

поміняні місцями щодо іконографії Христа Пантократора. Правою рукою 

Спаситель благословляє, в лівій тримає сферу з трьома літерами «С», що 

позначають ангельське славослов’я. На деяких іконах Христос може також 

благословляти обіруч, як Архієрей. Голову Спаса може вінчати корона зі 

зубцями. Цей образ, окрім одвірок царських врат, відомий на іконах 1730—

1740-х рр., які, припускаємо, походили зі завершення бічних вівтарів 

(пам’ятки з церков у Тиневичах (МЗЛ SZR-807), одна — не відомого 

походження (іл. 4.1.17), на одній цокольній іконі (іл. 4.1.18) та на кількох 

хоругвах. Загалом образ Христа Еммануїла як самостійне зображення нечасто 

трапляється в українському іконописі. В іконостасах XVII cт. майстрів 

львівської та жовківської шкіл він відомий на невеликих іконах над намісним 

рядом. На них, щоправда, Христа Еммануїла зображено цілофігурно в 

оточенні ангельських сил,.  

Також зазначимо, що Христос в образі Еммануїла традиційно постає у 

сцені «Явління Христа Петрові, патріарху Александрійському». Вона 

ілюструє останню неділю циклу П’ятдесятниці, що має назву «Неділя Отців 

Церкви» в пам’ять про отців Першого Вселенського собору 325 р., на якому 

було засуджено вчення Арія та проголошено Символ віри. Цей сюжет, знаний 

на українських гравюрах XVII cт., був доволі популярний в іконописі 

останньої третини XVII cт. Майстри, зокрема і риботицькі, майже без змін 

використовували взірець гравюри з Учительного євангелія 1637 р. друкарні 
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Києво-Печерської лаври [366, іл. 553]. На іконі кінця XVII ст. з Порохника (іл. 

4.1.19), як на гравюрі, вгорі написано текст, що пояснює сюжет: «љвиΣљ гд$ъ 

перу патрыљху алеkадрискому в радранои [ри]зэ рече петръ. кто ти сп$Σе 

ризу ра$дра і$Σ рече арыљ его же не прїимуите во приwбщеніє:.». На пізніших 

іконах риботицькі майстри цей напис упускали. У римо-католицькому 

мистецтві XІV — XVII ст. відома подібного змісту іконографія, де Христос 

явився на престолі під час літургії св. папі Григорію [479, іл. 78]. Обидва 

зображення підкреслюють справжність перемінення дарів під час Літургії. У 

сцені «Явління Петру патріаху Александрійському» Христа зображали 

напівоголеним у багряниці, що нагадує про Його жертву. В образі 

Пантократора більше акцентовано на тому, що Христос є Творцем усесвіту, 

Суддею та Учителем. Образ Христа Архієрея представляє Його як голову 

Церкви, першого Архієрея «за чином Мелхіседека» [228]. 

Інші образи Спаса, що відомі у творчості риботицьких майстрів і не 

відносяться до євангельських сцен мають євхаристійну символіку. В час коли 

працювали ці майстри в українській духовній літературі та мистецтві активно 

розвивається символіко-алегоричний жанр, у якому значну роль відводиться 

євхаристійній тематиці. Активний розвиток євхаристійних символів та 

сюжетів частково був співзвучним з символізмом епохи бароко, частково 

спричинений контрреформаційною полемікою. В українському мистецтві 

появляються нові і розвиваються вже відомі євхаристійні образи та символи. 

Серед них автори риботицького осередку надали перевагу лише деяким. Їх 

можна віднести до чотирьох іконографічних варіантів: Христос у чаші, Спас 

— Виноградна Лоза, Се Чоловік (Людина Болю), та Кров Христова. Перші два 

варіанти мали більше поширення, ніж два останні, котрі відомі за 

поодинокими пам’ятками риботицької стилістики [204].  

Як було зазначено, іконографія Христа в чаші у виконанні риботицьких 

малярів мала особливий розвиток. Риботицькі майстри представляли цю сцену 

за однією схемою. Христос зображений фронтально стоячи у великій 

золотистій чаші, куди спливає кров з ран у Його піднятих розведених руках та 
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у пробитому ребрі. Обабіч чаші стоять Богородиця та молодий св. Іван 

Богослов (іл. 4.1.21, 4.1.22) [285, с. 143], як в іконографії Розп’яття — отже, 

тут більший акцент на ідеї жертви Христа, ніж на тому, що Він є першим 

Архієреєм. На іконі з Довжиці (іл. 4.1.21) Богородиця зображена з мечем у 

грудях, що ілюструє слова праведного Симеона Богоприїмця (Лк 2, 35). Така 

іконографія Марії відома на українських антимінсах та воздухах [224, с. 123]. 

Вгорі може бути невелике півфігурне зображення Бога Отця у хмарах, що 

благословляє жертву Сина (іл. 3.2.23) або Святий Дух у вигляді голуба у сіянні 

та хмарах (іл. 3.2.24). На більшості ікон внизу написано молитву, що читається 

на початку проскомидії на Літургії. Відзначимо також, що ця молитва, як й 

образ Христа в чаші відомі на кількох мальованих воздухах XVII — XVIII ст. 

із Львівщини [224, сс. 86—89, 132—133, 134—135, 172—175].  

Образ Спас — Виноградна Лоза у виконанні риботицьких майстрів мав 

усталену в українському мистецтві схему, відому за гравюрою Никодима 

Зубрицького до Акафістів львівського друку 1699 р. [233, с. 8] (іл. 4.1.23). 

Загалом іконографія Спас — Виноградна Лоза не відома за творами до 

середини XVII ст., а її особливе поширення в українському мистецтві 

припадає якраз на час діяльності риботицького осередку. Риботицькі майстри, 

як можна спостерегти на прикладі їхніх творів, доволі швидко реагували на 

зміни в іконографії, що відбувалися в українському мистецтві. Пам’ятки 

свідчать, що цим малярам були відомі взірці гравюр богослужбових книг з 

друкарень Києва та Львова. Наявність видань цих друкарень у церквах навіть 

віддалених реґіонів Лемківщини зафіксована у візитаціях XVIII ст. Тому 

цілком зрозумілою є адаптація риботицькими майстрами порівняно нового 

взірця образу Спаса. Ікони Спас — Виноградна Лоза у виконанні риботицьких 

майстрів, так, як і Христа в чаші, є також однотипними. Христос сидить на 

саркофазі звернений вправо, як правило, у терновому вінку. З виноградного 

грона, що виростає з Його пробитого ребра витискає кров у чашу, яку може 

підтримувати невеликий ангел (іл. 4.1.24). Чаша стоїть поруч із саркофагом на 

престолі, накритому червоною тканиною, що асоціюється з престолом у 
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церкві (іл. 4.1.26, 4.1.27), або Христос сам сидить на престолі у вигляді 

саркофага (іл. 4.1.25). На іконі з Рудки вгорі зображено півфігуру Бога Отця 

(іл. 4.1.26).  

Унікальною за іконографією у спадщині цих майстрів є ікона 1715 р. з 

церкви у Варі на якій поєднано три зображення Спас — Виноградна Лоза, 

Пелікан і Тайну вечерю (іл. 4.1.28). Рисунок образу Спас — Виноградна Лоза 

та пелікана, який годує своїм тілом пташенят, запозичено з гравюри 

титульного аркуша Служебника 1691 р. (Львів, друкарня Ставропігії) [397, іл. 

6; 233, с. 8] (іл. 4.1.29). Тут образ Спаса обернений вліво, чим відрізняється від 

описаних вище ікон на цю тему. На іконі з Вари Христос представлений у 

сидячому положенні, однак саркофага й престолу немає, Він ніби зависає у 

повітрі. Поза Спасом намальована велика біла тканина, яку за два кінці 

тримають ангели, у другій руці ангели підтримують грона винограду. 

Аналогічний рисунок бачимо на гравюрі Служебника. Така композиція з 

тканиною нагадує образ Христа на плащаниці та Нерукотворний образ Спаса. 

Обабіч ніг Христа зображено Богородицю та св. Івана Богослова, подібно, як 

на іконах Христа в чаші у виконанні риботицьких майстрів. Образ Тайної 

вечері, намальований у нижній частині ікони в піварці є історичним взірцем 

Євхаристії. Ікона з Вари має вкладний текст: «[справивъ] тои wбразъ, с

$щнный; ієрей лука презвитеръ, [вар]Σкїй из женою Σвоєю анъною; р$ок […]», 

де зазначено, що її справив місцевий пресвітер Лука з дружиною Анною. 

Припускаємо, що він міг мати вплив на таку рідкісну іконографію твору у 

якому в різних образах та символах представлено жертву Христа, 

переживання Його матері та учня, установлення таїнства Євхаристії, 

справжності пересуществлення хліба і вина у тіло і кров Христову на літургії 

під час освячення та важливості цього таїнства для життя Церкви та вірних.   

Два інші євхаристійні взірці образу Спаса є, за збереженими творами, 

радше винятковими у спадщині риботицьких майстрів та й загалом рідкісними 

в українському ікономалярстві того часу. Нам відомі дві такі ікони. Одна 

останньої чверті XVII ст. на жертовнику церкви в Доброславі (іл. 3.2.21), інша 
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— 1706 р. також на жертовнику у церкві в Бодружалі (іл. 3.2.22). На обох 

бачимо Христа сидячи оголеним у багряниці зі зв’язаними руками з краплями 

крові на тілі. На іконі у Доброславі у руці Спаса тростина. Ця іконографія є 

епізодом сцени Глузування над Христом. У латинському мистецтві подібна 

іконографія має назву Esse Homo (Се Чоловік) і представляє Спаса, якого 

Пилат після бичування вивів на суд юдеїв. Цей образ символізує жертву тіла і 

крові Христа. В українській іконографії того часу він не мав розвитку як 

окреме зображення, лише у складі циклу Страстей Христових, де 

представлявся в історичному контексті євангельської оповіді про суд Пилата 

та юдеїв або як епізод глузування воїнів. У західноєвропейській іконографії 

таке самостійне зображення Христа (без історичних осіб) відоме від ХІІІ ст. 

[479, іл. 108]. Як зазначено вище, ікона в дарохранильниці 1694 р. авторства 

риботицького маляра Якова, що знаходиться у церкві в Дешниці (іл. 3.2.1) 

подібно представляє Страждального Христа із заакцентованими ранами, який 

сидить у терновому вінку, оголений у пов’язці на стегнах, з в’язкою різок на 

колінах.  

 Західноєвропейську генезу має образ Христа на іконі 1730-х рр., що в 

НМК (походження не відоме; іл. 4.1.30). Ікона зазнала значних утрат 

фарбового шару, внаслідок чого знищено чималі фрагменти зображення. 

Спаса представлено після воскресіння: Він стоїть оголений у настегенній 

пов’язці, тримаючи в лівій руці великий хрест, а правицею розкриваючи рану 

в ребрі, з якої струменіє кров у чашу. Над чашею великий золотистий диск, у 

центрі якого хрест із променями сяйва — символ євхаристійного Тіла 

Христового. Загалом в українському мистецтві такий символ не був 

поширений. Він трапляється у творах XVIII — ХІХ ст., малюнок яких 

запозичено з римо-католицької іконографії. До цих творів належить і 

досліджувана пам’ятка. У латинському мистецтві таке зображення інколи 

підписують як «Кров Христова» [494]. У каталозі НМК пам’ятка має назву 

«Скорботний Христос з символами Євхаристії» [467, с. 243]. З уст Христа 

виходять дві стрічки з фрагментом слів «азь есмь [...] и сошед[ыи]». Це — 



 210

слова з Євангелія від Івана, які Христос сказав про себе: «Я той хліб, що з неба 

зійшов» (Ів 6, 41). Зверху і знизу обабіч Спаса зображено старозаповітні 

сцени. Вгорі зліва Мойсей, що отримує таблиці завіту, вгорі справа — Ісая, 

якому ангел дотуляється до вуст жаринкою з жертівника Божого після чого він 

почав пророкувати. Як відомо, обива пророки передбачили прихід Месії і 

відкуплення людського роду, таким чином на іконі показано справдження 

старозавітних передбачень. Обидва пророки свідчили божественність Христа 

у Переображенні. На жаль, внизу справа на іконі сцена цілком втрачена, а 

зображення зліва, де представлено дві постаті через втрати малярства 

ідентифікувати не вдалося. Образ воскреслого Христа, що стоїть з великим 

хрестом у руці з ранами, з яких кров спливає у чашу був популярним у 

західноєвропейському мистецтві, де розвинулися різні його варіанти [494, с. 

22—24]. Насамперед варто згадати гравюру Єроніма Вірікса початку XVII ст. 

[480, с. 76], яку знали українські майстри. Подібну іконографію до гравюри Є. 

Вірікса має гравюра з Молитвослова Триакафістного 1697 р. чернігівського 

друку [83, с. 30] (іл. 4.1.31). Таку іконографію має також ікона в 

дарохранильниці середини XVIII ст., що можливого авторства риботицького 

майстра (її малярство відрізняється від типових творів цих майстрів, але 

обрамлення та структура притаманна пам’яткам цього осередку) (іл. 4.1.32). 

Розглядаючи іконографію ікони з НМК слід згадати про кілька 

антимінсів XVII ст. українських архієреїв на яких представлено воскреслого 

Христа стоячи у саркофазі, з Його пробитого ребра кров спливає у чашу. Така 

іконографія частіше трапляється на антимінсах першої половини XVII cт. 

(друкований антимінс 1621 р. київського митрополита Йова Борецького, 

антимінс 1637 р. єпископа оршанського, мстиславського і могилівського 

Сильвестра Косова, антимінс 1642 р. луцького єпископа Атанасія Пузини та 

ін.). Таку іконографію має також намальований у стилістиці риботицьких 

майстрів згаданий вище антимінс 167(7?) р., що походить з церкви у 

Перемишлі (іл. 3.4.29). Тут бачимо нетипову іконографію Христа, бо він не 

стоїть у саркофазі, а ніби сидить, окрім того не представлено чаші. Позаду 
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Спаса двораменний хрест на якому терновий вінок, що нагадує іконографію 

Царя Слави (Не ридай Мене мати). У кутах антимінса євангелісти зі 

символами. Права рука Христа на грудях, так, що закриває рану в ребрі, ліва 

опущена до стегна. Таким чином тут більший акцент поставлено на ідеї 

жертви та воскресіння Христового, ніж таїнства пересуществлення дарів, як 

бачимо на іконі з НМК.   

Образ Пресвятої Трійці — один із основних у системі візуалізації 

зображення Бога в християнському мистецтві. Він виражає головний догмат 

християнського вчення про Божу триєдиність, про яку говорить зі слів Христа 

євангеліст Матей: «Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім’я Отця, і 

Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я вам заповідав» (Мт 28, 

19-20). Поняття Пресвятої Трійці, як і сам термін «Трійця», якого немає в 

Новому Завіті, використовували й розвивали ранньохристиянські автори. Воно 

є складним для тлумачення та для розуміння, тому в різні історичні епохи 

виникали своєрідні інтерпретації цього поняття.  

Уцілілі твори свідчать, що риботицькі майстри, представляючи Пресвяту 

Трійцю як самостійне зображення (не у складі інших сцен), дотримувалися 

традиційного для українського середньовічного ікономалярства образу 

Старозавітної Трійці. Як відомо, він давніший за походженням, аніж образ 

Новозавітної Трійці, й сягає IV ст. Образ Старозавітної Трійці апелює до 

фрагмента тексту Книги Буття, який описує явління трьох юнаків патріархові 

Аврааму (Бт 18, 1-5). Цей образ характерний для східнохристиянської 

традиції, зокрема і для українського середньовічного іконопису, в якій не 

заведено зображати Бога Отця у вигляді старця [374, с. 231]. Розрізняють два 

варіанти типу Старозавітної Трійці: символічний (без Авраама та його 

дружини Сари) й історичний (із Авраамом і Сарою), який інколи називають 

«Гостинність Авраама». У спадщині риботицьких майстрів, як і загалом в 

українському ікономалярстві, більше поширений варіант Старозавітної Трійці 

з Авраамом і Сарою (або лише з Авраамом). Такий образ Пресвятої Трійці 

бачимо на згаданій іконі 169(5?) р., яка походить із дарохранильниці з церкви 
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у Гнилі (іл. 4.1.33), і на мініатюрі, припускаємо, того самого автора — 

можливо, Тимотея Яким’яка, — вміщеній у рукописних Акафістах 1699 р. для 

церкви в Товарній (іл. 4.1.34). На обох пам’ятках не зображено Сари. Активні 

червоні крила в центральної постаті на іконі з дарохранильниці символізують 

жертву другої особи Пресвятої Трійці та вказують на неї. Кольори вбрання 

також узгоджуються з іконографією Христа. В українському ікономалярстві 

того часу було заведено виділяти атрибутами чи кольорами риз другу особу 

Пресвятої Трійці. Невелика ікона «Старозавітна Трійця» 1700—1720-х рр. із 

Більцаревої (іл. 4.1.35) риботицького маляра представляє символічний варіант 

іконографії — без Авраама та Сари. Постать центральної особи тут 

масштабно більша, ніж тих, хто обабіч. Як і на іконі з Гнилої, в лівій руці 

особи Пресвятої Трійці тримають невеликі хрести, правицею благословляють. 

На німбі центральної особи написано літери, що відповідає іконографії 

Христа. За постатями намальовано будівлі, що символізують дім Авраама, та 

дерево — дуб у долині Мамре, під яким сидів Авраам, коли йому об’явилася 

Пресвята Трійця. За новозавітною символікою, воно означає райське дерево 

пізнання добра і зла, а також є символом хресного дерева, на якому розіп’яли 

Христа. На іконі зі Смільної, автором якої вважаємо риботицького маляра 

Івана Крулицького (іл. 4.1.36), поєднано іконографії Старо- та Новозавітної 

Трійці. Основне зображення на іконі показує Старозавітну Трійцю з Авраамом 

і Сарою. У верхній частині твору зображено півфігуру Бога Отця у вигляді 

старця, а під ним і над центральною особою Старозавітної Трійці, що тут 

асоціюється з Христом, — Святого Духа як голуба. Поєднання двох взірців 

Пресвятої Трійці на одній іконі не нове в ікономалярстві Перемиської єпархії. 

Відома ікона початку XVI ст., на якій у нижньому ярусі бачимо Старозавітну 

Трійцю, а у верхньому — Новозавітну у варіанті батьківства [455, іл. 52]. 

Образ Новозавітної Трійці появився в західноєвропейському мистецтві 

та, здобувши популярність, у другій половині XVII — XVIII ст. поширився і в 

українській іконографії. Він більш інваріантний. Його основна особливість — 

це зображення Бога Отця у вигляді старця — Ветхого Деньми (що інспіровано 
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словами пророка Даниїла (Дн 7, 9, 13—14)), Бога Сина — Ісуса Христа — як 

Пантократора (рідше — Еммануїла) та Святого Духа у виді голуба. Як 

свідчать збережені твори, такого образу Новозавітної Трійці як окреме 

зображення риботицькі майстри 1670—1760-х рр. не малювали (крім сцени 

«Коронування Богородиці»). Вони мали сталі, узвичаєні іконографічні взірці, 

очевидно, прориси, які з невеликими змінами використовували у своїй 

творчості. 

Образ Бога Отця у сюжетах знаний в українському ікономалярстві 

XVI ст. [135, с. 156; 369, іл. 17], але як окреме зображення за вцілілими 

пам’ятками не відомий. У той час ще виникали сумніви у правильності такого 

зображення. У документах Львівського Успенського ставропігійського 

братства в 1591 році зафіксовано неординарний факт звернення митрополита 

Київського, Галицького й усієї Русі Михайла (Рогози) (1589—1599) до 

братства церкви Різдва Богородиці в Рогатині з вимогою заборонити мати й 

надалі малювати «образ Божества», який «супротивно закону Христовому 

держати и написовати». На цю заборону різко відреагував тодішній 

Львівський єпископ Гедеон Балабан (1576—1607), який розпорядився 

поставити образ Бога Отця в церкві вище за всі ікони і підписати «Ветхий 

Деньми» [79, с. 322, 340—341]. 

Риботицькі майстри інколи малювали Бога Отця як окреме зображення, 

що бачимо на прикладі кількох пізніх пам’яток 1730—1740-х рр. (іл. 4.1.37, 

4.1.38), а частіше представляли першу особу Пресвятої Трійці у сценах 

Хрещення Господнє, Благовіщення Богородиці, Пієти, Розп’яття Господнього, 

Страшного суду, Собору архістратига Михаїла та ін. Бога Отця показано 

півфігурно або доколінно як сивоволосого старця переважно зі сферою в руці. 

У спадщині не тільки риботицьких майстрів, а й українського 

ікономалярства загалом унікальна за іконографією ікона «Трилика Пресвята 

Трійця» з НМЛ (іл. 4.1.39). Позаяк іконографія пам’ятки вимагає пояснення, 

надамо їй більшу увагу. На іконі зображено фронтально доколінно трилику 

Пресвяту Трійцю в одній іпостасі, в образі старця з трьома ликами, увінчаного 
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декоративною короною митроподібної форми. У піднятих розведених руках 

Пресвятої Трійці — два медальйони з написами; на медальйоні у правій руці 

написано «†ц$ъ», у лівій — «Σн$ъ», між ними посередині внизу напис «бг$ъ», 

дещо нижче третій медальйон із написом «дх$ъ Σтъ». Отже, три медальйони з 

іменами осіб Пресвятої Трійці утворюють умовний трикутник зі словом «Бог» 

у центрі. Медальйони з’єднані стрічками з написами, що пояснюють сутність 

трьох Божих Осіб. Один Бог у трьох особах, котрі є єдиною субстанцією, але 

різняться між собою. За геральдичними правилами, чільне місце праворуч 

(для глядача — в лівій частині композиції) займає медальйон із написом 

«Отець». На стрічках, прикріплених одним кінцем до центрального означення 

«Бог», а другим — до трьох медальйонів, написано дієслово «єΣтъ», — це 

вказує на те, що кожна з осіб Пресвятої Трійці є Богом. А стрічки, які 

з’єднують медальйон із написом «Отець» із двома іншими медальйонами — 

«Син» і «Дух Святий», — містять напис «не єΣтъ», що виявляє відмінність 

між ними. На тлі бачимо підпис до образу: «троица Σвятая». 

Це — єдина ікона такої іконографії риботицької стилістики. Серед 

небагатьох відомих подібних прикладів авторства українських майстрів є 

триіпостасна Пресвята Трійця , зображена на фресці «Причастя 

апостолів» (1418) у каплиці Святої Трійці Люблінського замку (Польща). Там 

ця композиція, попри своє східнохристиянське походження, вирізняється 

рисами латинської іконографії. Особливо це стосується образу Трійці, в 

нижній частині якого показано одну постать, а вище від пояса — три фігури: 

двічі —Христа, який дає причастя апостолам, і в центрі — Бога Отця, 

подібного до старця в білому вбранні. Образ триликої Трійці вміщено на 

цілосторінковій гравюрі до Книги Виходу в кириличній «Біблії Руській» 

Франциска Скорини, яку надруковано у Празі в 1517—1519 рр. Цим виданням 

користувалось українське духовенство до появи «Острозької Біблії» (1581). На 

гравюрі з «Біблії Руської» трилику Пресвяту Трійцю зображено сидячи на 

престолі. На іконі «Зішестя Святого Духа» XVIII ст. з церкви у Старому Коблі 

на Старосамбірщині вгорі над апостолами намальовано трилику Пресвяту 
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Трійцю зі сімома променями — дарами Святого Духа [456, іл. 236]. Наведені 

приклади підтверджують, що така іконографія Пресвятої Трійці була відома у 

храмах Перемиської єпархії. М. Соколовський  у статті «Зображення Трійці з 

трьома ликами на одній голові у сільських церковцях на Русі» [500, с. 44—46] 

зазначив, що ікон триликої Пресвятої Трійці на Русі мусило бути значно 

більше, ніж збереглось, адже це простежується в живій усній традиції [500, с. 

45]. Дослідник припустив, що поширення цієї іконографії міг спричинити 

відгомін язичницьких вірувань про триликі божества на взірець Святовида, 

одним із яких є, так званий, Збруцький ідол [500, сс. 45, 47, 49—50]. Через 

подібність до язичницьких божеств, трилике зображення Пресвятої Трійці у 

східній та західній Церкві вважалося неканонічним [499, с. 74; 469, с. 29; с. 

374, 243, 247, 315]. 

М. Соколовський опублікував рисунок ікони Триликої Пресвятої Трійці з 

НМЛ з обрамленням [500, с. 44], характерним для творів риботицької 

стилістики, яке не збереглося і зазначив, що ікона походить з церкви 

Перемиського повіту чи деканату [500, с. 43—44]. З цієї публікації 

довідуємося, що пам’ятка належала «багатій колекції» Мечислава 

Павліковського зі Львова та що її колекціонер набув в «останніх роках» — 

зважаючи на час написання статті, в середині 1870-х рр. Павліковські 

походили з Медики біля Перемишля, тому вірогідно, що досліджувану 

пам’ятку набуто саме в одній з церков в околиці Медики — Перемишля.  

Ікона триликої Пресвятої Трійці зі збірки НМЛ є унікальною на 

місцевому ґрунті, ця іконографія не мала поширення у польському мистецтві 

[469, с. 34], але відома у середньовічних словацьких стінописах [424, с. 43—

44]. Прямий відповідник образу триликої Пресвятої Трійці на пам’ятці з НМЛ 

віднаходимо на західноєвропейських гравюрах. Одну з них створив близько 

1500 р. анонімний нідерландський художник, другу, подібну до неї, було 

надруковано у книзі до служб Симона Востре 1524 р. в Празі (іл. 4.1.40). На 

цих гравюрах у руках Пресвятої Трійці зображено діаграму з латинськими 

написами, ідентичними тим, що подано кирилицею на іконі з НМЛ. Діаграма 
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називається Scutum Fidei (лат. «щит віри») і стосується вчення про Пресвяту 

Трійцю та взаємостосунків осіб Трійці. За основу назви взято слова апостола 

Павла з Послання до Ефесян: «А над усе візьміть щита віри, яким здолаєте 

згасити всі огненні стріли лукавого» (Еф 6, 16). Найдавніше відоме 

зображення діаграми Scutum Fidei без образу Трійці вміщено в рукописі 

писань французького богослова П’єра з Пуатьє (Petrus Pictavensis) близько 

1210 р. Така діаграма була популярна в середньовічній Західній Європі, 

особливо на території Англії та Франції, позаяк у період активного розвитку 

родової й міської символіки Scutum Fidei умовно вважали геральдичною 

емблемою Бога у трьох особах [413]. Написання Божих імен у колах діаграми 

порівнюють із ученням св. Августина з Гіппо (354—430), який у творі «De 
Trinitate» пояснював природу Пресвятої Трійці на прикладі трьох золотих 

перснів, котрі хоч і потрійні, проте єдиної субстанції. Також зазначимо, що 

паралельно з розвитком іконографії Scutum Fidei постановою першого канону 

(правила) Четвертого Латеранського собору в Римі (1215 р.) було 

проголошено, що Бог вічно існує у трьох особах: три особи, але одна 

субстанція. Отець ні від кого не походить, Син походить від Отця, а Святий 

Дух — рівно від обох, без початку й кінця. Бог Отець — творець, Бог Син — 

народжений, і Бог Дух Святий — той, який походить; у своєму взаємозв’язку 

вони є однією особою, та кожен із них Бог у повноті й цілості [483]. Фактично 

діаграма відображає цей догмат, оскільки у правій частині, за геральдичними 

правилами, показано найважливішу особу — Бога Отця, від якого все бере 

початок, у лівій — рівного Йому Бога Сина, котрий походить від Отця, й унизу 

по центру — Бога Духа Святого, що постає з обох, але є рівнозначний їм. 

Виникає запитання, чому автор ікони зі збірки НМЛ звернувся до такого 

рідкісного для місцевої традиції зображення Пресвятої Трійці? Оскільки 

інших подібних творів риботицької стилістики нам не відомо, гадаємо, що він 

враховував побажання замовника — напевно, особи освіченої з 

богословського погляду й прихильної до унійних зв’язків із Римською 

Церквою. Варто взяти до уваги те, що догма про походження Святого Духа 
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різниться у східно- та західнохристиянському богослов’ї. Зокрема, у 

східнохристиянській (православній) традиції вважають, що Святий Дух 

походить від Отця, натомість західнохристиянське богослов’я дотримується 

думки про «подвійне походження» Святого Духа — від Отця і Сина. Ця 

полеміка була актуальною серед українського духовенства в контексті унії з 

Римською Церквою. Нагадаємо, що Перемиська єпархія офіційно прийняла 

унію в 1691 р. Як було ухвалено на Перемиському синоді 1693 р., духовенство 

і вірні мали додавати до Символу віри походження Святого Духа від Сина під 

«обтяженням сумління й під важкими цензурами» [259, с. 21—22]. Приблизно 

в той час було створено досліджувану ікону з НМЛ, яку за стилістикою 

малярства датуємо початком XVIII cт. Така символічна іконографія також 

могла бути підставою для використання цього рідкісного зображення на іконі 

до церкви. Композицію ікони «Трилика Пресвята Трійця» побудовано так, що 

медальйон із написом «Дух Святий» розміщено в центрі внизу між двома 

іншими медальйонами, від яких до нього симетрично спускаються стрічки, 

візуалізуючи походження Святого Духа власне від Отця і Сина. 

Отже, у творчості риботицьких майстрів кількісно домінують образи 

Христа Пантократора та Христа Архієрея з іконостасів, де вони у намісному 

та молільному ярусах мали усталену іконографію, що повторюється на творах 

1680—1760-х рр. Заслуговують на увагу у творчості риботицьких майстрів 

євхаристійні образи Спаса, які представляють іконографію, що мала більший 

чи менший розвиток у мистецтві українського бароко з притаманною йому 

символікою. Образ — Спас Виноградна Лоза був новим в українському 

мистецтві від середини XVII ст. Образ Христа в чаші, припускаємо міг бути 

відомим давніше, хоча за збереженими українськими іконами XV — XVI ст. не 

знаний. Образи Се Чоловік та Кров Христова є рідкісними для українського 

мистецтва, вказують на знайомість риботицьких малярів із тематикою 

західноєвропейського. Досліджувані майстри рідко зверталися до поширеного 

в українському іконописі XV — XVI ст. Нерукотворного образу Спаса. Серед 

чималого числа творів, об’єднаних стилістикою майстрів із Риботичів, образи 
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Старо- чи Новозавітної Трійці не були поширені. Малюючи окремо образ 

Пресвятої Трійці, риботицькі майстри віддавали перевагу традиційному для 

українського ікономалярства взірцю — представляли її як Старозавітну. Коли 

ж слушно було зобразити Трійцю у складі сюжетних композицій, малярі з 

Риботичів удавалися до її Новозавітного варіанту. З-поміж збережених творів 

риботицьких майстрів і загалом в українській іконографії вирізняється 

унікальністю ікона «Трилика Пресвята Трійця» у варіанті «Щит віри», яка 

походить із Перемищини. Вона виконана за латинським взірцем, де образ 

Трійці опирається на іконографію Ветхого Деньми.     

4.2 Образ Богородиці  

Іконографія намісних ікон Богородиці в іконостасах риботицьких 

малярів мала більше варіантів порівняно з намісними іконами Христа. На 

відміну від XV — XVI ст., коли, як свідчать уцілілі твори, значне шанування і 

популярність на Львівщині та Перемищині мали ікони Богородиці Одигітрії, в 

XVII ст. набули розвитку ікони іконографічного типу Елеуси в різних 

варіантах. Образи Одигітрії та Елеуси у трактуванні риботицьких малярів 

були кількох різновидів. У творчості майстрів риботицького осередку досить 

часто трапляється символічний образ Богородиці — Нев’янучого Цвіту, який 

акцентує на непорочності Марії. Емблему Нев’янучого Цвіту — білу квітку в 

руках Богородиці — можна побачити на іконах обох іконографічних типів (іл. 

4.2.1—4.2.14). Цей епітет, озвучений у тексті Акафіста до Богородиці, 

поширився в літературі бароко. У мистецтві Західної Європи зображення 

Марії з квіткою в руці досягло розквіту в епоху Ренесансу XV ст. у творах 

італійських художників, а в західноукраїнському ікономалярстві воно 

з’явилося наприкінці XVI ст. в роботах згаданих анонімних майстрів, котрих 

пов’язують із колом автора ікони «Переображення» з церкви в Яблуневі [375]. 

На іконах риботицьких малярів образ Богородиці представлено 

доколінно, Дитя Ісуса зображено на правій руці Матері. Як в образі Христа 

Пантократора, часто на іконах Богородиці бачимо сріблисті митроподібні 
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корони. Короновано може бути лише Марію або обох — Марію та Ісуса. 

Корона вказує не так на факт чудотворності образу, як на догмат про 

Богородицю та на ідею Її коронування як цариці неба, актуальну в контексті 

контрреформації. Вбрання Богородиці традиційно пурпурового кольору, який 

на іконах риботицьких майстрів має теплий коричнево-червонавий відтінок, 

рідше мафорій Марії оранжевий, як на іконі з Тисовиці (іл. 4.2.15). Туніка — 

синьо-зеленава. У Богородиці на голові з-під мафорія інколи видніється край 

білої вуалі, на деяких іконах на горловині з-під туніки Марії виступає край 

світлої прозорої сорочки, зав’язаної на бант тонкою червоною стрічкою. Всі ці 

деталі вбрання запозичені зі західноєвропейських образів Мадонн і загалом 

характерні для українського іконопису того часу. Ісуса показано переважно в 

білій сорочці, підперезаній на поясі, та в оранжево-вохристому гіматії, рідко у 

світло-вохристому, як на намісній іконі 1740-х рр. у церкві в Ладомировій (іл. 

4.2.16). У лівій руці підтримує сферу (ікони з Тисовиці, Чертежа, Котаня, 

Ладомирової іл. 4.2.15, 4.2.16, 5.1.85, 5.1.14) або невелику книгу, рідко — 

згорток (іл. 4.2.17, 4.2.17). Згорток у Христа Дитини зображували на іконах 

XIІ — XVI ст. На низці ікон Богородиці Одигітрії Ісуса зображено без гіматія, 

в самому білому хітоні, підв’язаному на поясі (іл. 4.2.19, 4.2.27, 5.1.73). На 

іконах риботицьких майстрів таким Спас постає в іконографії Поклону 

волхвів, одначе для намісних ікон це не типово. Загалом ця деталь притаманна 

західноєвропейським творам.  

Подібно як у випадку вищезгаданого образу Спаса на престолі, єдиною 

нам відомою пам’яткою «Богородиця на престолі» риботицької стилістики є, 

припускаємо, парна до нього ікона. Богородицю представлено на повний зріст 

у варіанті Одигітрії (іл. 5.2.38). Як й на іконі Пантократора, тут також 

Богородиця й Ісус у пишних високих сріблистих коронах.  

У спадщині риботицьких майстрів виділяються ікони Богородиці 

Елеуси, що можуть бути інспіровані взірцями місцевих чудотворних ікон того 

типу: Лоп’янської [399, сс. 272—276, 279; 455, іл. 99], Хлопчицької [399, іл. 

10], Верхратської [123, сс. 213, 216; 420, с. 214] та Самбірської. На іконі з 
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Лоп’янки ліва рука Ісуса зі згортком оперта на коліно. Своєрідне також 

положення ніг Спаса, коли права стопа заходить на ліву. Такі елементи 

іконографії притаманні експресивним та емоційним варіантам Богородиці 

Звеселення Дитяти, що відносяться до типу Елеуси. Подібна іконографія 

Богородиці була відома у середовищі українських майстрів того часу. Зокрема, 

вона представлена на гравюрі Євстахія Завадовського уміщеній у Тріоді 

Постній 1689—1690 та 1699 рр. львівського друку. Чудотворна ікона цього 

взірця походить з-під Києва, у літературі знана як Богородиця Брацька 

Київська [370; іл. 172, 174; 279, с. 126—129]. Загалом рисунок, у якому Дитя 

Ісус притримується лівою рукою Марії, правою рукою Богородиця тримає ліву 

долоню Христа відомий за чудотворною іконою Богородиці Римської або 

Ліддської (типу Одигітрії), яка за переданням мала візантійське походження. 

На чудотворних іконах з Лоп’янки, Верхрати та Хлопчиць мафорій 

Богородиці характерно завернутий на її праве плече, що відтворено на творах 

риботицької стилістики (іл. 4.2.7—4.2.14). Однак жести рук Ісуса та Марії, 

драпування Його гіматію різняться. На іконі Богородиці Лоп’янської Марія й 

Ісус тримаються за руки, у правій руці Христа — згорток, на іконах 

риботицьких малярів Дитя обома руками обіймає матір за шию, а Марія у 

правій руці тримає білу трояндоподібну квітку. З нам відомих творів 

риботицьких майстрів найбільше наближені до взірця Богородиці Лоп’янської 

намісна (на жаль, перемальована) ікона 1698 р. з Устиянови (МНАС), ікона у 

бічному вівтарі у церкві в Рихвальді (іл. 3.1.123), ікона з Новосілок Козицьких 

(МЗЛ SZR-772), що її пов’язуємо з майстром Яковом з Риботичів та ікона з 

Хиринки (іл. 4.2.21) на якій Марія й Ісус тримаються правицями (у лівій руці 

Спаса — згорток). На творі з Хиринки так само, як на чудотворній іконі 

укладений гіматій Дитяти, однак мафорій Богородиці має інше драпування.  

Варіант Елеуси, коли Дитя Ісус торкається рукою підборіддя Марії, що є 

деталлю чудотворної ікони Богородиці Самбірської бачимо на іконі 1710—

1720-х рр. з Галичини (іл. 4.2.22), на іконі початку XVIIІ ст. з Шептичів (іл. 

4.2.23) та на іконі 1710—1720-х рр., що у церкві в Брежанах коло Пряшева.  
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Окрім різних варіантів іконографії популярного образу Богородиці 

Елеуси, що наслідують взірці шанованих у Перемиській єпархії чудотворних 

ікон, серед реплік чудотворних ікон у спадщині риботицьких майстрів відома 

копія Богородиці Теребовлянської, що, як відзначено вище, належить руці 

риботицького майстра Івана Середиського (іл. 3.3.29). Ця ікона понизу має 

підпис, який підтверджує, що вона відтворює чудотворний образ із Теребовлі: 

«изображенїє чудотворной їкони пр бца трембовельскїя / четиридесять днїи 

и н[очи] безпрестанно слези источаи». Майстер із Риботичів зобразив, що з 

очей Марії течуть сльози, і вказав це в підписі. Документально зафіксовано, 

що у Страсний четвер 1663 року Теребовлянська ікона Богородиці почала 

плакати, тоді її було визнано чудотворною. 1718 р. до ікони ігуменом 

Підгорянського Спаського монастиря Діонисієм Олександровичем справлено 

срібну з позолотою карбовану шату. На іконі риботицького майстра шата не 

відтворена, а на шиї Марії намальовані дві низки великих білих перел та 

хрестик які, очевидно, мали вотивний характер і дійсно були на іконі у той 

час. Можна припустити, що копія була виконана риботицьким маляром до 

1718 р. коли було справлено нову шату, а враховуючи вище визначений час 

праці майстра, це приблизно у 1710—1717-х рр. На жаль, не відомо до якої 

церкви була намальована ця невелика двобічна ікона, але цікавим є факт 

поширення культу пам’ятки, а також діапазон діяльності риботицьких 

майстрів, що у першій половині XVIII ст. вийшов далеко поза межі Риботичів, 

околиць Перемишля та й навіть Перемиської єпархії. Твір риботицького 

майстра є однією з давніх збережених реплік ікони Теребовлянської 

Богородиці і, у спадщині цих малярів, єдиною пам’яткою, яка її відтворює 

[249].  

До реплік чудотворних ікон, які мають риси почерку риботицьких 

майстрів, відносимо ікону 1720—1730-х рр. з церкви в Комарному (ЛНГМ 

Ж-4457), що відтворює чудотворний образ Богородиці Римської. Іконографії 

Богородиці Римської за іншими творами риботицьких малярів нам не відомо, 

її взірці загалом лише почали поширюватися в той час на українських землях 
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завдяки діяльності католицьких чернечих згромаджень. Серед реплік 

чудотворних ікон цієї іконографії найближчою до Риботичів була ікона XVI ст. 

в костелі у Лежайську [420, с. 383—385]. 

Пишучи про чудотворні ікони у творчості риботицьких малярів треба 

згадати про ікону Ліської Богородиці кінця XVII cт. (іл. 4.2.20), який належить 

до типу Одигітрії. Однак виділяється тим, що не Богородиця, як часто 

малювали риботицькі майстри, а Дитя Ісус тримає білу трояндоподібну квітку 

у правій руці. Ісус з квіткою є відомий у західноєвропейському ренесансному 

мистецтві і пізніше, однак в українській іконографії ця деталь не характерна. 

На місцевому ґрунті чудотворна ікона на якій Ісус має квітку в руці це 

Богородиця Одигітрія з Повчу на Закарпатті, намальована Стефаном Папом у 

1675 р. [311, с. 259]. Для майстрів, що працювали на землях Перемиської 

єпархії у XVII —  XVIII ст., Ісус із квіткою в руці є рідкісною іконографією, 

однак у спадщині риботицьких малярів цей атрибут мають чотири ікони. 

Окрім пам’ятки з Ліська, це ікони з Руденки (іл. 4.2.24), Сівчини (іл. 4.2.26) та 

Дари (іл. 4.2.25).  

На іконі з Ліська бачимо нетипове драпування та моделювання гіматію 

Ісуса, котрий закриває тільки ліву ногу. Таким чином відкрито довгу білу 

сорочку, підперезану на поясі нешироким паском. Гіматій Спаса оранжевий з 

імітацією дрібного золотистого асисту, власне риботицькі малярі 1670—1760-

х рр. асист на вбранні практично не відображали. Характерно для 

риботицьких майстрів графічно нарисований декор у вигляді квітки на стеблі з 

листками на вбранні Марії, намальовано посріблені, з декором митроподібні 

корони в Богородиці й Ісуса. Лівою рукою Ісус притримує велику білу сферу, 

оперту на коліно. Ікона мала шату XVIII ст. та багато вотів, що видно на 

світлині 1915 р., опублікованій Я. Ґємзою [427, іл. 11—12, 19]. Як з’ясував 

автор, чудотворна ікона знаходилася за престолом заміської дерев’яної церкви 

Різдва Богородиці у Ліську (Посаді Ліській). До неї сходилися прочани не 

тільки з Перемиської єпархії, а зі Словаччини та Угорщини [427, с. 220—230]. 
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Ще одна чудотворна ікона стилістики риботицьких майстрів 1670-х рр. 

походить із церкви в Пацлаві (Кальварії Пацлавській). Сьогодні ікону 

розміщено у катедрі Св. Івана Хрестителя УГКЦ в Перемишлі. Ікона належить 

до типу Одигітрії, Ісуса тут, за давнім взірцем, зображено зі згортком. 

Орієнтовно в 1680—1690-х рр. для церкви Успіння Богородиці в Шашовій, 

припускаємо, майстер риботицького осередку намалював ікону, яка також 

прославилася як чудотворна. Вона представляє типову для риботицьких 

майстрів іконографію Богородиці Замилування — Нев’янучого Цвіту з 

характерно вкладеним мафорієм на плечі Марії.  

До реплік чудотворних ікон, що мають риси почерку риботицьких 

майстрів відносимо також ікону кінця XVII ст. з НХМУ (іл. 4.2.27), що 

частково пов’язана з Тернопільщиною [249]. Вона зберігалася у церкві 

Покрову Богородиці в Бучачі, звідки у 1960 р. перевезена до музею. Зважаючи 

на її стилістику, припускаємо, що ікона первісно належала іншій церкві 

(подібно, як у випадку з іконою з Ліська), ймовірно, на Лемківщині чи 

Надсянні, звідки хтось із виселених її привіз до Бучача. Час виконання ікони з 

НХМУ на підставі подібності її манери малярства до намісних ікон 1698 р. з 

іконостаса церкви в Устияновій, визначаємо на кінець XVII ст. Ця ікона також 

належить до типу Одигітрії. Виділяється світло-блакитним мафорієм 

Богородиці, червоно-вохристою тунікою (традиційні кольори шат Богородиці 

тут поміняні місцями; блакитний мафорій Марії більше притаманний 

західноєвропейським пам’яткам) та її великою короною на якій у центрі 

графічно намальовано Богородицю з сімома мечами у грудях (Богородицю 

Страждальну). У лівій руці Марії біла трояндоподібна квітка. Дитя Ісус у 

короні, одягнений лише у довгу білу декоровану сорочку. Зокрема, у такий 

спосіб представлено Христа на відомій чудотворній Белзько-Ченстоховській 

іконі, перемальованій у ХIV cт. На ній Христос також тримає оперту на коліна 

книгу. Як уже відзначено, риботицькі майстри інколи зображали Дитину 

Христа без гіматію, причому на іконах у типі Одигітрії, на що, очевидно, 

вплинув якийсь конкретний взірець. Безпосереднього прототипу цієї пам’ятки 
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не віднайдено. Аналогічного зображення Богородиці у спадщині риботицьких 

майстрів також не відомо. Досліджувані ікони становлять радше вийнятки зі 

сталої іконографії Богородиці з Дитям Ісусом цих майстрів, що представлена, 

у більшості намісними іконами з іконостасів.  

Особливо популярним у риботицьких малярів був образ Пієти. Він 

виник і розвинувся в західноєвропейському мистецтві, відтак поширився в 

українській гравюрі другої половини XVII ст. і приблизно тоді ж з’явився на 

іконах. Він знаний у творчості майстрів мушинського малярського осередку 

1680-х рр. [426, с. 234—235], й від кінця XVII ст. також відомий серед 

риботицьких малярів. Відзначимо, що львівські, вишенські та жовківські 

майстри XVII — початку XVIII ст. цей образ практично не малювали.  

Богородицю на іконах Пієти, на відміну від намісних ікон іконостасів, 

риботицькі майстри малювали в синьому мафорію (іл. 4.2.28—4.2.44). Для 

створення цього образу риботицькі малярі використовували спільний взірець, 

трохи модифікуючи деталі: наявність і кількість ангелів, розташування тіла 

Христового, присутність чи відсутність півфігури Бога Отця та Святого Духа у 

вигляді голуба, подекуди зображення хреста за постаттю Богородиці. 

Представляючи інших осіб Пресвятої Трійці, майстри показували не тільки 

жертву Богородиці, а й жертву Бога Отця і діяння Пресвятої Трійці. На деяких 

іконах, як-от із Войткової (іл. 4.2.37), Мурованого (іл. 4.2.31), Більцаревої (іл. 

4.2.44)), Доброї Шляхетської (іл. 4.2.33) Христове тіло підтримують два 

невеликі ангели, а на пам’ятках із Рівні (іл. 4.2.39), Сівчини (іл. 4.2.30), 

Верхнього Дорожева (іл. 3.3.28), невідомого походження (іл. 4.2.35) груди 

Богородиці прошиває меч. 

На іконі «Пієта» 1704 р. з Березова тіло Христове преставлено майже по 

вертикалі (іл. 4.2.28). Христос без тернового вінка, Богородиця не має корони, 

ангели відсутні. Подібну іконографію Пієти бачимо на іконі невідомого 

походження з НМЛ (іл. 4.2.29). На ній немає ангелів, але понизу намальовано 

терновий вінок та чотири цвяхи. Мафорій Богородиці у верхній частині 

відкриває вохристу туніку з білим шалем вгорі. Подібне завершення туніки 
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бачимо на іконі з Березова. Ця деталь вбрання Марії є типовою для 

латинського мистецтва. Лаконічно без ангелів на мальовано Пієту також на 

іконі невідомого походження з НМК (іл. 4.2.34) та на іконі з Габківців (іл. 

4.2.43).  

Не меншу увагу риботицькі майстри приділяли сцені Покрову 

Богородиці. Цей сюжети вони представляли у двох взірцях: традиційному з 

Романом Солодкоспівцем і Андрієм Юродивим (іл. 4.2.47—4.2.51), та новому 

в українському іконописі XVII ст. образі Богородиці — Матері Милосердя з 

плащем опіки (іл. 4.2.54—4.2.62). Обидва взірці мали однакову популярність 

на творах цих майстрів. Як відзначено вище, на збережених церковних 

хоругвах та на двобічних іконах відомий лише образ Богородиці — Матері 

Милосердя, на празникових іконах з іконостасу — лише сцена з Андрієм 

Юродивим.  

Звернемо увагу на ікону Покрову Богородиці з Романом Солодкоспівцем 

кінця 1710-х рр. з церкви в Сушиці Великій (іл. 4.2.50). На ній, що характерно 

для української іконографії Покрову того часу персонажі нижнього ярусу 

масштабно більші, ніж Богородиця зі святими у другому ярусі. Примітно те, 

що на цій іконі Богородиця тримає білий покров у руках, але ангели такий же 

покров тримають також над нею. Тут в одній іконі поєднано два взірці 

іконографії Покрову Богородиці: давніший, коли тканину-покров тримають 

ангели, та пізніший, коли Богородиця тримає покров сама [217, с. 41—49]. У 

нижньому ярусі у лівій групі осіб бачимо монахів, серед них на передньому 

плані сивобородий чернець в архієрейській мантії з чотками в руці. Їх фігури 

на іконі, очевидно, не випадкові, бо у Сушиці Великій звідки походить ікона, 

був монастир Вознесіння Господнього. Тож припускаємо, що ікона належала 

монастирській церкві. Ближче до Романа Солодкоспівця зображено патріарха з 

німбом. Навпроти св. Андрій Юродивий, також із німбом, указує юнакові 

Епіфанію на Богородицю. Короля на іконі взагалі немає. 

Натомість на іконі «Покров Богородиці» кінця XVII ст., яка зберігається 

в НМК (іл. 4.2.49), унизу в лівій частині композиції за архієреєм намальовано 
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королівське подружжя — тодішнього короля Яна Собеського (1674—1696) та 

його дружину Марисеньку. Обоє в коронах. Короля показано з берлом, 

тримаючись лівою рукою за руків’я шаблі. Він одягнений у традиційне 

шляхетське вбрання: кунтуш і підперезаний жупан. Королеву зображено з 

прикрасами: коралями, кульчиками, браслетами, у білих черевичках на 

підборах. Зображення святих у верхньому ярусі підписані як «лик ап$сльΣкїй» і 

«лик пр$рочскїй». Богородицю з ангелами та святими зображено на золотому 

тлі на хмарині в небесах, як у сцені Успіння в епізоді Внебовзяття Пречистої. 

На іконі невідомого походження 1710-х рр. зі збірки ІМСу (іл. 4.2.47) 

представлено короля, що виглядає на французький манер. Він у перуці з 

довгими кучерями, з короткими піднятими догори вусиками, у жабо, 

короткому кафтані та штанях до колін, білих панчохах і черевиках з 

прикрасою, на підборах. У шляхетському вбранні на цій іконі зображено 

юнака Епіфанія, до котрого звертається св. Андрій Юродивий, що є 

унікальною деталлю. На українських іконах часу бароко Епіфанія могли 

зображати у вбранні архієрея, оскільки він згодом став константинопольським 

патріархом з іменем Поліевкт. Іконографія правителів, окрім відображення 

історичних реалій, слугує джерелом до датування творів. Богородиця на іконі з 

ІМС стоїть на хмарині, а білий покров над нею тримають невеликі ангели, які 

в іншій руці тримають галузку з квіткою. Святих у верхньому ярусі на цій 

іконі немає. Приблизно таку ж іконографію має ікона 1707 р. з Перемищини 

(іл. 4.2.46). Король тут, щоправда, зображений справа. Він з довгими темними 

кучерями та у митроподібній короні. Святих у верхньому ярусі також немає. 

На іконі Покрову Богородиці 1720—1730-х рр., що в збірці МНАСу (ікона має 

значні втрати зображення) тим часом вгорі зображено два яруси: один зі 

святими (апостолами у лівій частині та пророками — у правій), другий — з 

ангелами на хмарах (іл. 4.2.52). На іконі Покрову Богородиці з церкви Cв. 

Козьми і Дем’яна у Грабівниці (іл. 4.2.51) бачимо традиційну сцену зі св. 

Романом Солодкоспівцем на амвоні в центрі нижнього ярусу, та св. Андрієм 

Юродивим, що вказує своєму учневі Епіфанію на видіння. Посередині над 
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умовними будівлями представлені зліва — апостоли, справа — пророки на 

чолі зі св. Іваном Хрестителем.  

Інколи на іконах риботицької стилістики спостерігаємо поєднання 

елементів іконографії Покрову Богородиці та Богородиці — Матері 

Милосердя. Так, на іконі з церкви в Рудавці у нижньому ярусі зображено св. 

Романа Солодкоспівця та Андрія Юродивого, котрий вказує на Марію, у 

верхньому — Богородицю, що стоїть на молодому серповидному місяці, з 

обох боків два невеликі ангели відгортають поли її плаща над вірними (іл. 

4.2.53). Таке поєднання традиційного варіанта із західноєвропейського 

походження образом Богородиці з плащем опіки інколи трапляється у 

творчості майстрів, що працювали у тому часі на Лемківщині та Бойківщині 

[214].  

Образ Богородиці — Матері Милосердя, у варіанті Всіх Страждущих, 

часто зі стрічками з написами молінь, активно розвивається у середовищі 

українських майстрів, що працювали на Бойківщині, Лемківщині та на 

Закарпатті у другій половині XVII — першій половині XVIII ст. [422]. 

Особливістю цього взірця є те, що двома групами зліва і справа під плащем 

Марії зображено людей різного суспільного стану, включаючи людей з 

особливими потребами. Зазвичай у цій іконографії уміщували білі стрічки з 

написами моління вірних до Богородиці, що, в основному, були взяті з 

Молебню до Богоматері. Постать Богородиці у цій іконографії набагато 

більша, ніж фігури пристоячих. Марія в традиційному пурпуровому, а частіше 

синьому мафорію, інколи в короні, інколи корону одягають два невеликі 

ангели. На відомих нам українських іконах такої іконографії віднаходимо різні 

назви, що, переважно, є епітетами Богородиці: «Всім Скорботним Радість», 

«Богородиця Заступниця», «Покров Богородиці» і характеризують ідею 

зображення. Перший епітет безпосередньо запозичений з відомої 

богородичної стихири, що входить до Октоїха, Мінеї та Молебню до 

Богородиці. Означення «Мати Милосердя», яке ми використовуємо, на 

досліджуваних нами іконах не трапляється, воно є радше науковим 
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окресленням цієї іконографії, що відрізняє її від традиційного Покрову 

Богородиці з Романом Солодкопівцем [472]. 

Велику популярність образ Богородиці — Матері Милосердя мав також 

в середовищі риботицьких малярів, однак вони рідко коли малювали стрічки з 

написами молінь. Особливо емоційно вирішено цей образ на одному боці 

двобічної ікони кінця XVII — початку XVIII ст. (іл. 4.2.57). Пам’ятка, 

ймовірно, походить із Самбірщини або навколишніх територій. Тут бачимо 

доволі рідкісну для іконографії Богородиці деталь, оскільки вона зображена не 

у червоних черевиках, як зазвичай, що підкреслювало її високе походження, а 

у відкритих сандалях. На цій невеликій іконі привертає увагу уклад 

пристоячих, особливо у лівій частині композиції, що не знаходить аналогів за 

іншими творами. На передньому плані бачимо напівоголеного чоловіка, що 

благально склав руки у молитві. У нього підняте волосся, що передає 

особливий відчай та безнадію, яка спіткала цю людину (такий образ з 

підписом бачимо на інших іконах цього взірця). За ним ліворуч каліка без ноги 

на милиці з кривавою раною на плечі. В куті лежить старий немічний сивий 

чоловік, вище за ним стоїть згорблена, аж зігнута бабуся, з виразом смутку на 

обличчі, що обома руками опирається на палицю. Справа від неї убогий 

чоловік у пов’язці на стегнах з рясними сльозами на лиці, вище — засмучений 

старець в капелюсі, біля нього плаче закований у кайдани юнак з ланцюгом та 

замком на шиї, ближче біля Богородиці зображені два воїни у латах та 

шоломах. Над цими вірними представлені дівчата у віночках з коралями на 

шиї, старець, чоловіки, жінка у білій намітці, що хустиною витирає сльози. 

Перед Богородицею намальований оголений чоловік без ніг, з тримачем для 

відштовхування на візочку у лівій руці. У правій групі вірних на передньому 

плані зображено сивого архієрея у повному літургійному вбранні: сакосі, 

омофорі та у митрі, біля нього ще один святитель в чорній архієрейській 

мантії зі скрижалями, поверх якої одягнутий омофор, у митрі з жезлом в руці. 

За архієреями намальований середнього віку чоловік з темними вусами у 

кунтуші і невеликій тризубій короні на голові. Його образ нагадує портрети 
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короля Яна ІІІ Собєського (1674—1696). Якщо апелювати до ймовірного часу 

створення ікони, то це міг би бути згаданий правитель. Архієреї на іконі 

потрактовані доволі умовно без індивідуальних портретних рис. Справа, на 

краю композиції поруч із королем намальована черниця у чорному вбранні з 

накритим волоссям. Вище — чоловіки різного віку. Такий уклад світських та 

церковних правителів був типовим для ікон цього взірця другої половини XVII 

ст., у XVIII ст. все частіше на передньому плані малювали королівську пару. 

На давніших іконах майстри акцентували на особах архієреїв, що підкреслює 

важливе значення Церкви у житті тогочасного українського населення.  

Близьку іконографію має також ікона кінця XVII ст. з Костарівців (іл. 

4.2.60). Виділяється ця пам’ятка тим, що архієрей, зображений у повному 

літургійному вбранні на передньому плані у правій групі вірних, має німб. 

Німб в архієреїв, інколи й інших осіб, часом трапляється на іконах цього 

взірця авторства риботицьких майстрів.  

Дві згадані церковні хоругви 1720—1730-х рр. мають образ Богородиці 

— Матері Милосердя (обидві пам’ятки без відомого місця походження; іл. 

3.3.5, 3.3.6). Одна з них виділяється іконографією. На одному її боці 

зображено Богородицю з піднятими у молінні руками, як в образі Оранти, 

внизу зліва — сцену Причастя св. Онуфрія, справа — св. Івана Хрестителя, а 

посередині між ними дві церкви, огороджені мурами (іл. 3.3.5). Це незвична 

іконографія, що не відома за іншими творами. На землях колишньої 

Перемиської єпархії, звідки, очевидно, походить хоругва, відомий лише один 

монастир, де були церкви посвячені цим святим. Це монастир св. Онуфрія в 

Лаврові на Старосамбірщині, де було два храми св. Онуфрія та св. Івана 

Хрестителя (останній розібраний на початку ХХ ст.). Походження з 

монастирського храму може пояснити іконографію цієї хоругви. На другій 

хоругві серед пристоячих виділяється королівська пара у багатому вбранні; 

чоловік з червоним плащем у білій перуці з короною митроподібної форми, 

жінка з високою білою зачіскою, наміткою та в сукні, що відображає 

особливості тогочасної моди (іл. 3.3.6). На творах останньої чверті XVII ст. 
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зображення короля часто нагадувало портретні риси Яна Собєського, на 

пізніших правитель був одягнутий і зачесаний на взірець популярної на той 

час французької моди.  

У спадщині риботицьких майстрів 1730—1750-х рр. інколи трапляється 

образ Богородиці Непорочного Зачаття, або Страждальної Богородиці з мечем 

у грудях. Серед збережених творів вони становлять малочисельну групу. 

Обидва зображення переважно були невеликого розміру, бо входили у склад 

бічних вівтарів, де їх розміщували вгорі над основною іконою. Образ 

Богородиці Непорочного Зачаття починає з’являтися в українському мистецтві 

у другій половині XVII cт. Відповідно до усталеного у західноєвропейській 

іконографії взірця, Богородицю представлено стоячи на молодому місяці, 

інколи її волосся не покрите мафорієм, долоні складені у молитві перед 

грудьми або навхрест на грудях (ікони з Тисовця (іл. 3.1.134), Солини (іл. 

4.2.64). 

Страждальна Богородиця з мечем у грудях як самостійне зображення в 

українському іконописі того часу є нечастим явищем. Так зображували Марію 

інколи на антимінсах кінця XVII — XVIII ст. у складі композиції Покладення 

Христа до гробу. Страждальна Богородиця у спадщині риботицьких майстрів 

відома за кількома пам’ятками, де вона зображена півфігурно (іл. 3.1.132, 

4.2.63). В іконографії Непорочного зачаття й Страждальної Богородиці Марія 

представлена без Дитяти Ісуса. Поодинокі збережені взірці цієї іконографії 

свідчать, що серед риботицьких майстрів вона не мала популярності. Інколи 

атрибути іконографії Богородиці Непорочного Зачаття — молодий місяць, та 

Страждальної Богородиці — меч, риботицькі майстри додавали до образу 

Пієти, де представляли Марію з мечем у грудях, та Покрову Богородиці чи 

Богородиці Втілення, де її зображували стоячи на молодому місяці. 

Серед інших поодиноких зображень Богородиці у спадщині цих 

майстрів слід згадати ікону з церкви у Бистрому (іл. 4.2.65). На пам’ятці 

Марію представлено на повен зріст у типі Оранти, внизу обабіч Неї клячать, 

молитовно склавши руки, два невеликі ангели. Як записано в інвентарній 
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картці, ікона була частиною дарохранильниці на престолі. За взірцями княжих 

часів, у монументальному мистецтві образ Оранти, іноді з ангелами по обидва 

боки, розміщували в консі апсиди храмів. Це може пояснити таку тематику 

дарохранильниці, незвичну для риботицьких майстрів у 1670—1760-х рр. 

Образ Богородиці Втілення у спадщині риботицьких малярів не 

поширений. Нам відомо чотири приклади цокольних ікон «Богородиця 

Втілення» риботицької стилістики 1720—1750-х рр. На всіх Богородицю 

показано на повний зріст. Три ікони є в іконостасах церков у Словаччині. На 

іконі в Улич-Кривому Дитя Ісуса зображено перед грудьми Марії цілофігурно 

не в медальйоні, Ісус благословляє як архієрей. На іконі в церкві в Доброславі 

Спас у медальйоні, благословляє правицею, Богородиця стоїть на півмісяці, на 

іконі, що в церкві у Крайній Бистрій Ісус без медальйона, у лівій руці тримає 

сферу. Подібну іконографію має ікона із Львівщини, що в збірці МСМЛДС, на 

якій ангели відгортають поли плаща Марії, що нагадує іконографію 

Богородиці — Матері Милосердя. У контексті іконографії Богородиці 

Втілення також згадаємо великого розміру ікону на полотні Богородиці 

Втілення кінця XVII ст., що зберігається в МУКС, й, походить із церкви у 

реґіоні Свидника. Вона, на жаль, має цілковиту втрату малярства на ликах, 

однак за характером шрифта наслідує почерк риботицьких малярів. Пам’ятка 

відноситься до групи запрестольних ікон на полотні, що наслідували давню 

княжу традицію розташування образу Богородиці Оранти чи Втілення в консі 

апсиди. Це єдина нам відома ікона XVII — першої половини XVIII cт. такого 

типу із цих земель, і загалом з церков Мукачівської та Перемиської єпархії, 

інші вцілілі пам’ятки XVII ст. походять із Львівщини та Івано-Франківщини 

[211; 222].  

Сцена Коронування Богородиці Пресвятою Новозавітною Трійцею у 

творах риботицької стилістики трапляється рідко, відома нам, в основному, за 

пам’ятками XVIII ст. Майстри використовували звичний взірець, поширений в 

українських гравюрах та іконописі того часу. Оскільки цей образ був новим в 

українському мистецтві, місце розташування ікон цієї тематики у церкві було 
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різним. Ці ікони, наскільки можна реконструювати, не входили в іконостас. 

Одна нам відома ікона «Коронування Богородиці» 1730—1740-х рр. ймовірно, 

настінна в наві, походить з церкви в Новосілках Козицьких (іл. 4.2.67), інша 

була верхом бічного вівтаря у церкві в Розтоці (з основним образом 

Богородиці Матері — Милосердя (іл. 3.1.12), ще одна знаходиться під 

зображенням Собору архангела Михаїла 1720-х рр. з церкви в Гуречку (іл. 

3.1.34). Сцена «Коронування Богородиці» представлена на згаданій двобічній 

іконі з Брониці (5.2.82) та на медальйоні з Львівщини (іл. 4.2.66). 

Отже, як вдалося простежити, риботицькі майстри дотримувалися 

традиційного варіанта Богородиці Одигітрії, а також часто зображали 

Богородицю Елеусу з характерними елементами іконографії чудотворних 

богородичних ікон цього реґіону. Особливо поширеним на іконах малярів із 

Риботичів був образ Богородиці з квіткою. Вони інколи малювали з квіткою і 

Дитя Ісуса. На багатьох пам’ятках риботицької стилістики Богородицю та 

Ісуса зображено в коронах. Взірці коронованої Богородиці набули 

популярності в українському іконописі від середини XVII cт., що спричинено 

не тільки впливами західноєвропейської іконографії, але й появою в 

українській богословській літературі алегорично-символічних трактатів на 

честь Богородиці, авторами яких були святителі Йоаникій Галятовський, 

Антоній Радивиловський, Дмитро Туптало й інші. Вони також описували чуда, 

що відбувалися завдяки іконам Пречистої, та оспівували Її як Царицю небес. 

Сцена Покрову Богородиці, на відміну від більш стандартного образу Пієти, 

загалом була надзвичайно популярною та інваріантною в тогочасній 

українській іконографії, зокрема й у творах риботицьких малярів. Водночас 

сюжет «Коронування Богородиці Пресвятою Трійцею», поширений серед 

українських ікономалярів і граверів того часу, риботицькі майстри 

використовували нечасто. Інші образи Богородиці (не з празникового циклу, 

що здебільшого були в іконостасі), як-от Богородиця Оранта, Богородиця 

Втілення, а також нові в українському мистецтві Богородиця Непорочного 
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зачаття чи Страждальна Богородиця, не мали популярності у творчості цих 

майстрів. 

4.3 Особливості іконографії святих  

Риботицькі малярі мали вибране коло святих, чиї ікони часто 

повторювали з невеликими змінами. Житійні ікони святих із клеймами у 

спадщині майстрів із Риботичів, як і в українському ікономалярстві того часу, 

не були популярними. З усіх уцілілих пам’яток із зображеннями святих 

збереглося найбільше ікон св. Миколая (іл. 4.3.1—4.3.24), образ якого за 

давньою традицією XV — XVI ст. входив у програму іконостаса; у час праці 

риботицьких малярів міг бути також в наві у складі настінних ікон з пределою. 

Малярі використовували дві взірці іконографії святителя, де він 

представлений півфігурно або у повен зріст. В останньому варіанті святитель 

стоїть на тлі типового для цих малярів пейзажу з білою церквою, рідше білу 

церкву можна побачити на тлі півфігурного образу святителя. Св. Миколай на 

іконах риботицьких майстрів 1680-х рр. зображений у фелоні, без митри, як на 

намісній іконі 1682 р. з іконостасу церкви в Добрій Шляхетській (іл. 4.3.1), на 

намісній іконі 1690 р. маляра Якова з котанського іконостасу (іл. 5.1.12), але 

під кінець століття і в наступний період вони малюють святителя у 

тогочасному повному архієрейському вбранні: у сакосі (який переважно білий 

з квітковим декором), з омофором, настегенником, у підризнику та з митрою. 

В лівій руці святителя архієрейський жезл на якому біла патерисна хустка, у 

правій — тримає чи підтримує оперту на столику книгу.  

Для півфігурної іконографії св. Миколая риботицькі майстри інколи 

використовували взірець із гравюри 1682 р. київського майстра Івана 

Щирського, на якій зображений св. Іван Золотоустий (іл. 4.3.8). Цю 

іконографію для св. Миколая використовували також інші українські малярі, 

зокрема в НМЛ є волинська ікона кінця XVII ст. такого взірця [354, с. 47—49]. 

Часом риботицькі майстри модифікували цей взірець: святителя зображували 

у фас, але перед ним малювали столик з книгою, інколи чорнильницю з пером 
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(іл. 4.3.11). У правій руці св. Миколая чи на столику перед ним бачимо білий 

сувій із написом: «наказаніє разума начертах во книзі сей сирах», — із 

покликом на восьму або сьому главу апокрифічної Книги Сираха, де вміщено 

біблійні істини щодо правил поведінки праведної людини. Ця цитата є і на 

згаданій гравюрі І. Щирського, її написано літерами до святителя. Натомість 

риботицькі майстри «обертали» текст до глядача (іл. 4.3.7, 4.3.11, 4.3.22, 

4.3.23). 

Нетипову іконографію має ікона 1730-х рр. з Михновця, де святитель 

зображений у повен зріст, а обабіч нього масштабно менші, очевидно, св. 

Костянтин та Олена з німбами та в коронах (іл. 4.3.10), притому ніби звернені 

в молінні до св. Миколая. Аналогічної іконографії св. Миколая з Костянтином 

і Оленою чи з іншими святими в риботицьких майстрів нам не траплялося, 

тому припускаємо, що одночасне зображення цих святих на іконі пов’язано з 

іменами патронів її замовників. 

Збереглося кілька житійних ікон св. Миколая риботицької стилістики 

останньої чверті XVII — початку XVIII cт., де сцени закомпоновано у 

прямокутні клейма, кожне з яких підписано, що показово для творів XV — 

XVI ст. Однією з таких пам’яток є намісна ікона 1682 р. з іконостаса церкви в 

Добрій Шляхетській. Ікона налічує десять клейм, розташованих обабіч 

центрального зображення, і два під ним (іл. 4.3.1). Сцени типові для історії 

святителя [139; 111; 112] , одначе початок житія показано на правій частині, а 

продовження — на лівій (зазвичай було навпаки). Праворуч представлено 

«Різдво св. Миколая», «Хрещення св. Миколая», «Св. Миколай іде на 

науку» («учиться писанію»), «Висвячення св. Миколая на диякона», 

«Св. Миколая посвячують у єреї». Ліворуч: «Св. Миколай являється цареві 

Костянтину вві сні», «Св. Миколай відвідує трьох невинно засуджених 

воєвод» (як засвідчує підпис, «темничними умолен»), «Св. Миколай рятує від 

смерті трьох чоловіків», «Поховання св. Миколая», «Св. Миколай допомагає 

Дмитрієві, який потопає» («на морі помагає»). На цій іконі святителя 

зображено на повен зріст, у білому візерунчастому фелоні, без митри. 
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Подібну композицію має ікона з іконостаса 1701 р. церкви в Чертежі (іл. 

5.1.88) авторства риботицького майстра Івана Крулицького. Образ святителя 

обабіч обрамляють шість клейм (два нижні обрізано). Тематично вони такі 

самі, як на пам’ятці з Доброї Шляхетської, проте тут оповідь починається 

ліворуч, представляючи сцени різдва, хрещення, віддання в науку, 

дияконських свячень, висвячення в єпископи, явління цареві Костянтину вві 

сні. У центрі ікони цілофігурний образ св. Миколая в сакосі та митрі, з 

архієрейським жезлом, зі згортком, на якому фрагменти напису, та з 

євангелієм. Припускаємо, що той самий майстер намалював ікону 

«Св. Миколай», яка є в церкві у Рихвальді. Ця пам’ятка теж має шість 

житійних клейм такого самого змісту (іл. 3.1.123). Ще одна ікона св. Миколая з 

клеймами 1680-х рр. походить з церкви св. Миколая в Поляні, де могла бути 

намісною храмовою в іконостасі (іл. 4.3.2). Композиції її восьми клейм дещо 

відрізняються від тих, які представлено на вже згаданих творах, одначе 

тематично вони тотожні (два клейма внизу ліворуч на іконі втрачено). Загалом 

на перелічених творах із клеймами святителя зображено на повен зріст, що 

притаманно українським іконам св. Миколая XV — XVI ст. [139]. З 1720—

1760-х рр. ікон св. Миколая риботицької стилістики з клеймами нам невідомо.  

На цокольній іконі з котанського іконостаса 1688—1691 років маляра 

Якова бачимо клейма з чотирма житійними сценами: «Явління св. Миколая 

імператорові Костянтину вві сні», «Звільнення трьох невинно засуджених 

воєвод від страти мечем», «Порятунок Агрикового сина зі сарацинської 

неволі», «Врятування потопальника Дмитрія» (іл. 5.1.20). 

У спадщині риботицького малярства відомі також приклади уміщення 

цілофігурного зображення св. Миколая на цокольній іконі. Такою є ікона 1680-

х рр. з церкви в Улючі на якій святитель представлений із закритим 

євангелієм, яке він підтримує через білу хустину, піднятою і відведеною 

правою рукою благословляє (іл. 3.1.32). На цій іконі святитель у сакосі, однак 

без митри. Подібно зображений святитель на цокольній іконі 1710—1720-х 

рр., що в іконостасі церкви у Бодружалі (іл. 4.3.24). На іконах риботицьких 
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майстрів рідко коли можна побачити вгорі обабіч св. Миколая півфігури 

Христа та Богородиці, котрі подають йому омофор та євангеліє. Їх образи 

традиційні для іконографії святителя у XV — XVI ст. На творах риботицьких 

майстрів невеликі півфігури Христа та Богородиці зображені на згаданій іконі 

з Михнівця, на двобічній іконі з Голучкова (іл. 3.3.32), на хоругві 1703 р. з 

Тиряви (іл. 3.3.2), на іконі з Порохника (іл. 4.3.4).  

Зазначимо також, що відомий західноукраїнський гравер Никодим 

Зубрицький у 1680-х рр. виконав дереворит із цілофігурною постаттю св. 

Григорія Богослова в повному архієрейському облаченні з митрою, 

зобразивши святителя на пейзажному тлі та будівлями, розміщеними понизу в 

ряд обабіч від нього. Припускаємо, що риботицькі майстри, подібно як у 

випадку з мідьоритом І. Щирського, перейняли композицію гравера й активно 

використовували її у своїх творах, щоправда, пристосовуючи до реального 

ландшафту і часто вводячи зображення білої триверхої церкви. На такому 

пейзажному тлі вони зображали різних святих (св. Миколая, святих Параскев, 

св. Онуфрія, св. Григорія Богослова) та архістратига Михаїла. 

За тим самим принципом, що образ св. Миколая, виконано ікону 

св. Григорія Богослова риботицької стилістики 1720-х рр. із Жукотина (іл. 

4.3.25). На іконі святитель благословляє відставленою рукою, що характерно 

для локальної іконографії св. Миколая на повен зріст (на гравюрі 

Н. Зубрицького св. Григорій Богослов благословляє, піднявши руку на рівень 

грудей). На жукотинській пам’ятці лише підпис виявляє, що зображено 

св. Григорія, а не св. Миколая. 

Пишучи про іконографію св. Миколая, варто згадати пам’ятки зі сценою 

перенесення його мощей із Мир Лікійських до міста Барі, яка у творчості 

риботицьких майстрів часто виступала на цокольних іконах. Цю сцену вони 

малювали за двома схемами, зображаючи процесію з духовенством. Майже на 

всіх іконах бачимо підпис, що пояснює зображення: «перенесенїє мощы Σти 

николая † мирры в бар». За однією схемою виконано ікону 1682 р. з церкви в 

Добрій Шляхетській (іл. 3.1.30), ікону невідомого походження (ймовірно, з 
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Перемищини (іл. 4.3.26)) та невелику ікону кінця XVII — початку XVIII ст. зі 

Старої Солі (іл. 5.1.118). Тут процесія йде зліва направо. Праворуч 

представлено ворота міста як велику арку, в яку проходять архієреї та 

духовенство, що очолюють процесію. На домовині, за якою ступає король у 

мантії та з короною, показано нетлінні мощі св. Миколая. 

У другому взірці іконографії Перенесення мощів св. Миколая, який 

використовували риботицькі майстри, дійство ніби розгортається по спіралі. 

Початок руху процесії зображено внизу праворуч, далі вона йде наліво, потім 

підіймається догори й направо в напрямку міста. На чолі процесії молодий 

монах із процесійним хрестом. Таку іконографію Перенесення мощів 

св. Миколая бачимо на іконах початку XVIII ст. з Ліскуватого (іл. 3.1.33) та з 

Волі Корінецької (іл. 4.3.27), що намальовані одним майстром, на іконі з 

церкви в Гуречку (МЗЛ SZR-2300) та на іконі, що в церкві в Буцеві. На 

пам’ятці з Волі Корінецької за домовиною ступає старший чоловік у 

головному уборі на подобу кидара старозавітних первосвящеників, біля 

нього — жінка. Оскільки чоловік у хітоні та гіматії, то його трудно 

ідентифікувати. На іконі з Гуречка  акцентовано на групі монахів зі 

запаленими свічками, котрі очолюють процесію. Монахи різного віку, вдягнені 

в широкі мантії та кукулії з мафорієм-покровом із двома крилами, що спадає 

на плечі як капюшон. Це — давня форма чернечого вбрання. Загалом попереду 

йдуть молоді монахи, а ті, що старші, зображені ближче до центру, біля мощів 

св. Миколая. Ту саму схему іконографії, однак у дзеркальному відтворенні 

(рух процесії розгортається зліва направо) показано на цокольній іконі 1740—

1750-х рр., що в церкві Св. Миколая в Руській Бистрій. 

Як було зазначено, риботицькі майстри малювали київських монахів — 

преподобних Антонія та Теодосія Печерських [199]. У XV — XVI ст. в 

іконописі Перемиської єпархії їхні образи лише інколи можна побачити у 

складі чинів Моління з вибраними святими з іконостасів (Моління з Дальови 

(НМЛ)). Якщо св. Миколаєві було посвячено досить багато церков 

Перемиської та Мукачівської єпархій, то в час праці риботицьких майстрів 
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посвят храмів св. Антонію і Теодосієві Печерським тут не зафіксовано. 

Назагал відродження шанування київських подвижників чернецтва пов’язано з 

активізацією діяльності Києво-Печерської лаври, зокрема її друкарні, та з 

просвітницькою працею митрополита Петра Могили. 

Риботицькі майстри, як і інші малярі цього реґіону, зазвичай 

зображували св. Антонія та Теодосія Печерських на іконах цокольного ряду 

іконостаса (іл. 4.3.29—4.3.32) під намісним образом Богородиці, про що 

згадано вище. Нам відомо лише кілька творів іншого призначення. Один із 

них є великою іконою, що могла бути настінна в наві чи походити з іконостасу 

(іл. 4.3.28). Друга пам’ятка — є верхом згаданої церковної скарбонки 

(походження обох творів не відоме (іл. 3.2.33).  

Київських святих малювали за одним взірцем із гравюр українських, 

переважно лаврських, друків XVII cт. У різних виданнях київської друкарні 

знаходимо дещо відмінні образи преподобних Антонія і Теодосія, яких 

зображено на повен зріст ледь оберненими до центру та зі сувоями в руках. 

Такі образи святих уміщено, зокрема, на титульній сторінці Анфологіона 

1619 р., на гравюрах Акафістів 1674 та 1693 рр., на гравюрі майстра Іллі в 

Києво-Печерському патерику 1661 р., на гравюрах Києво-Печерського 

патерика 1702 р., на гравюрі зі зображенням Собору отців Печерських, 

опублікованій в Акафістах 1709 р., автором якої є майстер Тит [179, іл. 44; 355, 

сс. 36, 106; 261, іл. 297]. На гравюрі майстра Тита вгорі у півколі хмар 

представлена Богородиця у типі Втілення. На гравюрах, зазвичай, св. Антоній 

у клобуці з мантією з крилами, а св. Теодосій — з непокритою головою.  

Є також трохи відмінна іконографія преподобних, де вони зображені 

біля Богородиці, що сидить на престолі з Дитям Ісусом. Вона відома за 

гравюрою з Акафістів 1693 р. київського друку (арк. 187), яка, можливо, 

виконана за давнім взірцем, що відомий за іконою Богородиці Печерської ХІІІ 

ст. [372, іл. ХІІ]. Цей взірець у творах риботицьких майстрів  нам відомий за 

іконою другої половини 1690-х рр. в іконостасі з церкви св. Василія в Поздячі 

(перенесений у церкву з Грозьової, що на території скансену МНАСу). 
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Подібний до цього взірець представлено на іконі 1670—1680-х рр., що, 

ймовірно, з Любачівщини (іл. 5.1.122). На цій іконі святі ніби пригорнені один 

до одного, без сувоїв з написами, над ними Богородиця в хмарах, дотуляється 

рукою до їхніх голів. Богородиця зображена без Ісуса, в короні і з берлом в 

лівій руці. 

Назагал уцілілі твори свідчать, що риботицькі малярі рідко 

використовували такі взірці іконографії, як на цих двох пам’ятках. Також 

майстри з Риботичів не малювали преподобних поокремо (як виняток образ 

св. Антонія Печерського на торці цокольної ікони авторства риботицького 

маляра Якова, яка походить із іконостаса 1688—1691 рр. церкви в Котані (іл. 

5.1.19), втім припускаємо, що було ще парне зображення св. Теодосія, яке не 

збереглося). Нам не відомі твори риботицької стилістики зі сценами житій 

св. Антонія і Теодосія Печерських чи з образами преподобних монахів обабіч 

богородичної сцени (найчастіше Успіння Богородиці), хоча такі приклади 

зафіксовано в тогочасному українському мистецтві на іконах, гравюрах [96; 

453] та у стінописі 1735 р. вже згаданої церкви з Грозьової, де зберігся лише 

фрагмент фігури св. Теодосія справа від сцени Покрову Богородиці. 

На іконі 1730—1740-х рр., що в іконостасі церкви в Доброславі (іл. 

3.1.37) преподобних зображено навколішках із вервицями в руках, їхні постаті 

звернені до храму, намальованого між ними. Цю поставу інспіровано 

латинською іконографією, де святих часто представляли на колінах і в 

молитві. 

На іконах риботицької стилістики св. Антоній і Теодосій Печерські 

вдягнені в темні, найчастіше чорні, мантії з клобуками, в темно-коричневі 

ряси, інколи з цеглястими параманами, часом зі шкіряним поясом. 

Св. Теодосія малювали переважно у єпитрахилі, позаяк він прийняв єрейські 

свячення, а св. Антонія — в парамані великосхимника. Проте, як свідчать 

твори, риботицькі малярі не робили різниці між цими елементами облачення. 

На іконах «риботицької роботи» преподобних зображено в однакових червоно-

вохристих параманах (?), із хрестами чи взагалі без них. Трактування 



 240

параманів (чи єпитрахилей) доволі схематичне. У руках святі зазвичай 

тримають довгі сувої з написами. На кількох пам’ятках монахів показано з 

вервицями. Вікової різниці чи відмінності в рисах ликів св. Антонія та 

Теодосія немає. Їх представлено з довгими сивими бородами і зі сивим 

волоссям, на деяких іконах — із тонзурою. Загалом в іконографії заведено 

зображати св. Теодосія як зрілого чоловіка з темним непокритим волоссям і з 

темною бородою, на вигляд він молодший за віком від св. Антонія, адже був 

його учнем. Однак, як демонструють ікони, риботицькі майстри переважно 

цього не дотримувались.  

На одній з давніших нам відомих ікон цих святих у виконанні 

риботицьких майстрів — пам’ятці бл. 1675 р. з церкви у Волі Вижній (іл. 

5.1.6), яку пов’язуємо з риботицьким маляром Яковом та на іконі преподобних 

1682 р. з іконостасу в Добрій Шляхетській (іл. 3.1.30) св. Антоній за 

традиційним взірцем в клобуці, а св. Теодосій — без. На пам’ятці з Волі 

Вижньої досить докладно показано вбрання святих. Вони в рясах (темного 

сіро-синього та темно-коричневого відтінків), підперезані, в мантіях (чорного 

й темно-коричневого відтінків), з довгими цеглястими параманами (?) з 

невеликими хрестами та з кукуліями з мафорієм із двома крилами, на яких білі 

хрести. Такі самі невеликі хрести є на спині на мафорії та на чолі на кукулії. У 

св. Теодосія кукулій із мафорієм опущений у вигляді капюшона на спину. 

Очевидно, малюючи вбрання преподобних обидва майстри користали з 

реальних взірців. Так могли вдягатися монахи монастиря Св. Онуфрія у 

Посаді Риботицькій. Отож, образи св. Антонія та Теодосія на іконах — 

важливе джерело для дослідження особливостей тогочасного чернечого одягу. 

У першій половині XVIII ст. риботицькі майстри почали частіше 

зображати обох преподобних однаково: у клобуках, як на іконі початку 

XVIII ст. з Дубровиці (іл. 4.3.30) або обох з непокритими головами, як на 

іконах з Улюча (іл. 3.1.32) чи Сеняви (МЗЛ SZR-725) і без параманів. З 

непокритими головами преподобні зображені на заставці в Апостолі 1654 р. 

(Львів, друкарня М. Сльозки), яка повторювалася у різних виданнях друкарні. 
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На тлі зображення уміщували підписи імен святих. На іконі 1682 р. з церкви у 

Добрій Шляхетській читаємо: «стых прбных †ць нашых антонїљ и #еwдосїљ 

печарских».  

Написи на сувоях преподобних зазвичай ретельно прописували. На сувої 

св. Антонія переважно написано: «Господи, нехай буде благословення Твоє на 

цьому місці». Цей напис може стосуватися не тільки історії заснування Лаври 

на київських горах, а й конкретної церкви, для якої було намальовано ікону. На 

сувої св. Теодосія як будівничого Успенського собору Лаври читаємо: 

«Господи, во ім’я Пресвятої Богородиці храм сей». Історія української 

іконографії преподобних свідчить, що ці тексти не завжди вміщували на їхніх 

сувоях. Зокрема, на іконі Печерської Богородиці ХІІІ ст. на згортку 

св. Теодосія написано заклик до молитви та стриманості в Бозі (на сувої 

св. Антонія текст втрачено) [453, с. 29]. На іконі 1673 р. ліського майстра 

Якова, що належала до іконостаса церкви Архангела Михаїла у Святковій 

Малій (де тепер пам’ятка — не відомо), та на іконі з іконостаса 1698—1705 рр. 

(НМЛ), який виконав до церкви Воздвиження Чесного Хреста Скиту 

Манявського Йов Кондзелевич, на сувої преподобного Теодосія міститься 

моління за співбратів: «молю убо о вас братіє аще тілом отходжу но дух мой 

со вами єсть». На іконі 1697 р. з Ванівки (НМЛ і-1194) на згортку св. Антонія 

читаємо: «владико чоловіколюбче боже мой да будет на місці сем 

благословеніє святої гори атонскія». Напис про благословення святих гори 

Атонської є також на іконі 1722 р. з іконостаса церкви Загоровського 

монастиря на Волині [296, с. 67]. Як відомо, св. Антоній був деякий час в 

атонських монастирях і там прийняв постриг. На іконі в іконостасі з церкви з 

Поздяча на сувої св. Теодосія написано: «молітеся о мні братіє ко христу а 

богу моєму», на сувої св. Антонія уміщена молитва «богородице діво радуйся 

обрадованная господь з тобою». На вже згаданій великій іконі з ІМСу (іл. 

4.3.28), св. Теодосій тримає згорток із закликом до покаяння: «покайтеся 

л[ю]ди праведним належиться царство небесне». Такі слова зазвичай писали 

на сувої св. Івана Хрестителя. На згортку св. Антонія на цій іконі читаємо: 
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«наказаніє разум[а] придіте благословеннії к отцу моєму». Як відомо, 

«Прийдіть, благословеннії…» — фрагмент із Євангелія від Матея (Мт 25, 34), 

який риботицькі майстри часто уміщували на книзі Спаса. На іконі 1680—

1690-х рр., що в іконостасі церкви Стрітення в Кожанах на сувої св. Теодосія 

написано: «прстая госпоже бце помагай мні грішному рабу твоєму», на сувої 

св. Антонія читаємо початок молитви вчителя монахів св. Євфрема 

Сирійського (IV ст.): «гсди влдко животу моєму дхъ оунынїє небреженїє 

отжени от мене». Цей текст також написаний на сувої св. Антонія на іконі-

триптиху з церковної скарбонки та на цокольній іконі 1698 р. (походження 

невідоме (іл. 4.3.29). Є також ікони, де святі не мають сувоїв з написами.   

Майже на всіх іконах між святими представлено церкву. Її архітектура 

простіша, ніж Успенського храму Києво-Печерської лаври на київських 

гравюрах (з Патерика 1661 р., Нового Завіту 1692 р., на титульних аркушах 

Служебника 1692 р. та Акафістів 1693 р.) чи на іконі Йова Кондзелевича в 

іконостасі 1698—1705 рр. зі Скиту Манявського й на цокольній іконі 1722 р. 

Загоровського іконостасу (НМЛ) [296]. Церква на творах із образами 

преподобних авторства риботицьких майстрів радше нагадує сакральну 

споруду місцевої архітектури. На їхніх іконах бачимо різне зображення 

церкви. Вона може бути дерев’яною, схожою на той храм, до якого виконували 

ікону. Інколи обриси церкви більш умовні, узагальнені. На іконі «Св. Антоній і 

Теодосій Печерські» 1682 р. з іконостаса в Добрій Шляхетській (іл. 3.1.30) між 

преподобними намальовано дерев’яну церкву (або дзвіницю) з одним верхом, 

а праворуч на краю композиції зображено ще одну споруду такого ж типу. 

Саме з церкви, яку було облаштовано на дзвіниці, походить досліджувана 

пам’ятка. Церкву в Добрій Шляхетській збудовано 1879 р., а от дзвіницю, з 

якої було взято ікони, відносять до XVII cт. (з перебудовами XVIII ст.). За 

розташуванням і архітектурою обидві споруди в загальних рисах подібні до 

представлених на іконі. На пам’ятці близько 1675 р. з Волі Вижньої 

посередині між святими світла триверха церква з найвищим центральним 

куполом. Перед нею, ближче до св. Антонія на тлі умовного горбистого 
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краєвиду намальована ніби маленька дерев’яна прямокутна капличка, 

увінчана хрестом і подібна справа, за св. Антонієм. Цих капличок немає на 

інших іконах преподобних. Оскільки не відомо, як виглядала стара церква у 

Волі Вижній до якої були створені ікони (згідно з Шематизмом, 1891 р. у Волі 

Вижній було побудовано нову дерев’яну церкву св. Дмитрія [382, с. 420]. Її 

розібрали наприкінці 1940-х рр.). Можемо лише допускати подібність 

мальованої архітектури до реального середовища. Згідно з візитацією 1761 р., 

церква у Волі Вижній була «давно виставлена» дуже мала, ціла дерев’яна, з 

хором [19, с. 54].  

На іконі 1670—1680-х рр. (іл. 5.1.122) зліва композиції зображена біла 

триверха церква, подібна до церкви на гравюрах видань Сльозки. На іконі 

1698 р. з НМК (іл. 4.3.29) обабіч святих намальовані три церкви з цеглястими 

верхами. Загалом образ церкви між святими виступає також узагальненим 

образом Церкви, опіку над якою мають святі подвижники і Богородиця.   

Як уже зауважено, є кілька взірців виконання образу Богородиці на 

іконах преподобних. Найбільш поширеним є варіант з Богородицею Орантою 

або Богородицею (без Дитяти), що розводить руки над святими, подібно, як в 

іконографії Богородиці — Матері Милосердя. Рідше бачимо Богородицю 

Втілення. Виділяється образ Богородиці на вже згаданій іконі в церкві в 

Кожанах. Богородиця зображена у повен зріст з Дитям Ісусом на руці, що ніби 

стоїть в неї перед грудьми. Богородиця в короні, під її ногами серповидний 

місяць, св. Теодосію подає вервицю, а Ісус подає св. Антонію книгу. Подібний 

образ Богородиці та св. Антонія і Теодосія є на хоругві, ймовірно, авторства 

Йова Кондзелевича, що, припускається, була намальована для Загоровського 

монастиря на Волині [171, с. 4] (Музей Волинської ікони в Луцьку).  

На іконі з церкви в Сеняві св. Теодосій, окрім сувою з традиційним 

написом, що тримає в руці, подає Богородиці (зображеній у типі Втілення) 

невеликий білий сувій (МЗЛ). В іконографії такий жест виступає символом 

моління, або, точніше, символом вислуханого моління. Подібно на іконі, що в 

церкві в Рушельчичах обидва преподобні подають Марії згортки (іл. 5.2.17). 
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На деяких творах вгорі над преподобними представляли лише півсегмент 

неба, оточений хмарами, з якого опускаються промені на церкву. Таку деталь 

бачимо на гравюрі майстра Іллі до Києво-Печерського патерика 1661 р.  

Як відзначено, риботицькі майстри хоч і не були першими, хто розвивав 

іконографію св. Антонія та Теодосія Печерських, але активно пропагували їхні 

образи. Зображення київських святих загалом характерні для іконостасів 

Перемиської єпархії. У творчій спадщині, скажімо, львівських чи жовківських 

майстрів-іконописців XVIІ cт. немає так багато збережених ікон св. Антонія і 

Теодосія Печерських, як у середовищі риботицьких малярів. У галицьких і 

волинських іконостасах культ цих преподобних отців популяризував маляр 

єромонах Йов Кондзелевич. Окрім майстрів із Риботичів, у XVII ст. на землях 

Перемиської єпархії київських святих на цокольних іконах малювали також 

майстри вишенського осередку та інші малярі, зокрема Іван Хировський 

(іконостас 1660-х рр. із Улюча; МНАС), Іван Щирецький (ікони 1679 р. в 

церкві с. Сухий на Закарпатті [298, с. 132]), Яків Ліський (цокольна ікона 1673 

р. до іконостаса церкви Святкової Малої), уже згаданий Стефан Пашецький. 

Образи св. Антонія і Теодосія відомі також на цокольних іконах в іконостасах 

Закарпаття кінця XVII — XVIII cт. авторства анонімних малярів. 

Популярність святих Антонія і Теодосія Печерських підкреслювала 

приналежність місцевого населення до традиції київського християнства. Як 

засвідчують твори, у другій половині XVIII — ХІХ ст. до іконографії св. 

Антонія і Теодосія Печерських в іконописі церков Перемиської та 

Мукачівської єпархій зверталися значно рідше, фактично вона втрачає 

популярність. Щойно під кінець ХІХ ст. з нагоди святкування 900-ліття 

хрещення Русі-України, образи преподобних знову появилися в іконописі 

Перемиської єпархії. Образи київських святих княжого часу для місцевого 

населення були важливими. Про це, зокрема, свідчить постанова «Краєвого 

комітету греко-католиків-мадярів», заснованого 1898 р. у Будапешті, який мав 

своїм завданням перевести богослужіння на угорську мову, викреслити з 

церковного календаря імена св. Параскеви, св. Бориса, св. Гліба, св. 
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Володимира, св. Теодосія та Антонія Печерських, бо «вони не мають нічого 

спільного із Закарпаттям» [118, с. 86—87; 302, с. 108—109]. 

Ще один доволі популярний святий монах у творчості риботицьких 

майстрів — св. Онуфрій із Фиваїдської пустелі в Єгипті (за легендою, 

перський царевич). Його пошанування в реґіоні Риботичів і Самбора було 

невипадковим. Культ цього святого пов’язаний із монастирем Св. Онуфрія в 

Лаврові на Старосамбірщині, у якому була частинка мощів святого. Такий 

набуток храм завдячував, за однією з версій, князеві Льву [276, с. 27]. Посвята 

лаврівського монастиря пов’язана з цією реліквією. Відповідно образ св. 

Онуфрія часто трапляється в чинах Моління з вибраними святими XV ст. з 

Бойківщини, Лемківщини та Надсяння. Місцевий культ цього анахорета 

відображений у посвяті монастиря в Посаді Риботицькій та монастиря у Бірчі 

недалеко від Риботич, який відомий за грамотою Казимира Ягейлончика [276, 

с. 30]. На честь св. Онуфрія названо Добромильський монастир, який від 

XVIII ст. розвинув активну діяльність. Якщо простежити посвяти місцевих 

парафіяльних храмів, то, порівняно з іншими святими, церков Св. Онуфрія є 

небагато. Його культ пов’язано з монастирями. 

Образ св. Онуфрія у творчості риботицьких майстрів, на відміну від 

образів св. Антонія і Теодосія Печерських частіше трапляється на великих 

іконах (іл. 4.3.35, 4.3.38—4.3.43), що у більшості, очевидно, є настінними, 

деякі походять з бічних вівтарів, хоча відомо також кілька прикладів уміщення 

образу св. Онуфрія на цокольних іконах.  

З церков Перемиської єпархії загалом не відомі ікони цього святого, які 

мали б прямокутні чи квадратні клейма, що не раз трапляються на іконах 

св. Миколая, св. Параскев, архангела Михаїла XV — першої половини XVII cт. 

До XVII cт., очевидно, не було традиції іконографії житійних історій 

св. Онуфрія (таких українських ікон до XVII ст. не збереглося). У його руці не 

малювали сувоя з написом тропаря, як у двох інших подвижників — св. Сави 

Освяченого та св. Симеона Стовпника. На стінописі церкви Св. Онуфрія в 

Посаді Риботицькій не виявлено житійних сцен цього анахорета, немає їх 
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також на збережених фресках першої половини XVI cт. у притворі 

монастирського храму в Лаврові. Св. Онуфрія зображено на стінописі 1418 р. 

люблінської каплиці Пресвятої Трійці, ймовірними авторами якого є майстри 

Перемиської єпархії. Там святого показано фронтально стоячи поруч, 

очевидно, з преподобним Пафнутієм [495, 129]. Щойно ближче до середини 

XVII ст. на іконах починають малювати окремі сюжети житія св. Онуфрія, але 

не у вигляді клейм, а окремих сцен невеликого масштабу довільно 

закомпонованих обабіч святого на поземі [333]. Причому підписів до самих 

сцен не уміщували. Це також є свідченням того, що житійні історії цього 

святого не були поширені в місцевій іконографії середньовічного часу. Для 

української іконографії св. Онуфрія прикладом розміщення житійних сцен на 

тлі пейзажу є дереворит майстра Іллі в Анфологіоні 1638 р., повторений у 

Мінеї празничній 1694 р. львівського друку. На деревориті зображено 

св. Онуфрія, який навколішки молиться перед розгорненою книгою, ліворуч 

сцена його поховання ченцем Пафнутієм і зображення двох левів, що риють 

могилу. Вгорі ангели забирають душу святого до неба. 

Як свідчать твори, риботицькі майстри мали дві схеми іконографії св. 

Онуфрія: на першій він зображений фронтально, як правило, у поставі оранта, 

на другій — навколішки, коли ангел подає йому причастя. Перший взірець 

виводиться від середньовічної традиції [333, с. 39], відомий на творах 

риботицьких малярів 1670—1740-х рр. На їхніх творах св. Онуфрія 

традиційно показано цілофігурно як оголеного аскета з листяною пов’язкою 

на стегнах. Риботицькі майстри зображали його на тлі стилізованого пейзажу з 

потічком, пагорбами, деревами, що радше нагадує місцевий краєвид, ніж 

Фиваїдську пустелю, де подвизався св. Онуфрій. Характерним елементом 

краєвидів, які малювали майстри досліджуваного осередку, є біла церква з 

трьома червоними верхами, інколи огороджена або оточена будівлями, що, 

очевидно, символізують монастир Св. Пафнутія і також можуть нав’язувати до 

місцевих онуфріївських монастирів (імовірніше, в Лаврові [276, с. 28—29], бо 
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монастирська церква у Посаді Риботицькій не дуже подібна до тієї, яку 

малювали на іконах св. Онуфрія риботицькі майстри.  

Бл. 1675 р. риботицьким майстром Яковом була виконана ікона св. 

Онуфрія до церкви у Волі Вижній (іл. 5.1.7) на якій пустельник намальований 

фронтально зі складеними навхрест на грудях руками; цей жест символізує 

молитву і пожертвування себе Богові. Св. Онуфрій зображений з таким жестом 

на деревориті у Тріоді 1627 р. київського друку. Зліва на тлі — сцена смерті св. 

Онуфрія, де преподобний лежить на землі, а на передньому плані великий лев 

риє йому могилу. Тут на відміну від пізніших ікон читаємо напис: «гдь повели 

лву погребста свљтому wцу wнофрому», нижче: «лев […] љму ». На іконі, що 

з церкви в Улючі, ймовірно, монастирської, св. Онуфрій представлений як 

орант, вгорі на обрамленні намальована цілофігурна постать Христа. Ця ікона 

мала парне зображення св. Василія Великого з образом Богородиці вгорі 

(місце збереження обох творів нам не відоме (фотоархів МЗЛ).  

За одним взірцем виконані дві, невеликого розміру ікони св. Онуфрія 

риботицької стилістики. Одна — кінця XVII cт. походить з церкви в Янківцях 

(іл. 4.3.36), друга — кінця 1710—1720-х рр. з церкви у Семенівці (іл. 4.3.37). 

На них пустельник зображений доколінно у поставі оранта в тонкій листяній 

пов’язці на стегнах. Відзначимо своєрідний спосіб трактування пов’язки 

пустельника на іконах з Янківців, Семенівки та Лагодова (остання в НМЛ 

[327, с. 158—159]): вона сплетена з тонких галузок з невеликими листками. 

Деякі ікони містять невеликі житійні сцени св. Онуфрія, де постаті 

показано у значно зменшеному масштабі відносно до центрального 

зображення. На пам’ятці з Розточок на Івано-Франківщині є лиш одна житійна 

сцена — «Молитва св. Онуфрія»  (іл. 4.3.35), на іконі з околиць Перемишля 

(іл. 4.3.38) — дві, на іконі з Волі Корінецької або Риботичів [437, с. 42—43] 

(іл. 4.3.39) та на іконі 1730—1740-х рр. невідомого походження зі збірки НМЛ 

— три: причастя св. Онуфрія (святитель приймає причастя за латинською 

традицією навколішки), розмова св. Онуфрія з Пафнутієм і св. Онуфрій за 

читанням у печері (іл. 4.3.40).  
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  На різних іконах св. Онуфрія риботицьких майстрів виокремлюємо 

житійні сцени такого змісту: 1. молитва св. Онуфрія в печері; 2. розмова 

св. Онуфрія з ченцем Пафнутієм (ця сцена може відбуватися на тлі невеликої 

печери, атрибутами св. Онуфрія тут часто є книга та вервиця); 3. сповідь 

св. Онуфрія; 4. причастя св. Онуфрія, при якому святий стоїть або клячить, 

звернений до ангела з чашею в руках (причащатися стоячи характерно для 

східнохристиянського обряду, навколішки — для латинської традиції); 

5. смерть св. Онуфрія; 6. поховання св. Онуфрія, яке здійснює чернець 

Пафнутій (преподобний Пафнутій накриває своїм плащем святого, що лежить 

на тлі темного отвору печери, в узголів’ї померлого на камені намальовано 

хрест, книгу та вервицю); 7. леви (чи лев) риють могилу св. Онуфрію (цю 

сцену може бути об’єднано в один епізод із похованням св. Онуфрія ченцем 

Пафнутієм); 8. Ангели забирають душу святого до неба. Останню сцену 

представлено на іконі 1730—1740-х рр. за походженням, за документами 

НМПЗП, із церкви у Волі Корінецькій (іл. 4.3.39). Сюжет запозичено зі 

згаданого дереворита майстра Іллі, на інших іконах риботицьких малярів не 

трапляється. Цю іконографію своєю чергою, ймовірно, перейнято з давніх 

взірців Успіння Богородиці. Загалом історії про чудесне вознесіння душ 

святих пустельників до неба досить часто описано в житійній літературі. 

Оригінальну композицію зі св. Онуфрієм середини XVIII cт. можна 

побачити в церкві у Кореївцях. Зазначимо, що це єдина відома нам ікона 

св. Онуфрія риботицьких малярів, яка походить із храму в реґіоні Свидника та 

Пряшева колишньої Мукачівської єпархії, хоча майстри риботицького 

осередку багато працювали для тамтешніх церков у першій половині XVIII ст. 

Пам’ятка складається з двох частин: основної ікони та розміщеної під нею 

додаткової. На основній іконі святого пустельника зображено на повен зріст із 

руками, піднятими перед грудьми, — цей жест означає умиління і подяку 

Богові. Нижня ікона представляє сцену смерті св. Онуфрія, вирішену подібно, 

як на згаданому деревориті майстра Іллі в Анфологіоні 1638 р. та в Мінеї 

празничній 1694 р. 
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Сцена причастя св. Онуфрія нова для українського мистецтва. Вона має 

західноєвропейську генезу й трапляється на пам’ятках риботицької стилістики 

1720—1750-х рр. Цю сцену як основне зображення показано на іконі 1720—

1740-х рр. із церкви у Вереміні (іл. 4.3.41). На іконі святого намальовано 

навколішки зі схрещеними на грудях руками, вгорі невеликий ангел на хмарах 

дає йому причастя на ложечці, ще один ангел підтримує аскета з другого боку. 

Внизу на тлі обабіч св. Онуфрія зображено дві сцени: ліворуч — поховання 

св. Онуфрія, яке здійснює чернець Пафнутій, праворуч — сцена сповіді 

св. Онуфрія у преподобного Пафнутія. Остання сцена не відома на давніх 

іконах пустельника. Характерними атрибутами на пам’ятках зі сценою 

причастя св. Онуфрія є подушка, корона та берло, які намальовано внизу біля 

ніг святого як символ його відречення від принад світу. Як було зазначено, за 

легендою, св. Онуфрій був перським царевичем. Ці атрибути також перейнято 

зі західноєвропейських гравюр. Таку саму іконографію св. Онуфрія має ікона 

зі Завадки (іл. 4.3.42), лише сцени житій тут поміняно місцями. За цією 

схемою виконано ікону 1740—1750-х рр. невідомого походження з НМЛ, на 

якій, одначе, немає житійних клейм, а тільки атрибути світської влади: крім 

перелічених, ще сфера (іл. 4.3.43). Ту ж композицію має ікона у пристінному 

вівтарі, що знаходилася в церкві (тепер костел) Св. Дмитрія в Кузьмині (іл. 

3.1.125), на якій дві житійні сцени святого. Окрім того, вгорі у хмарах 

зображено півфігуру Бога Отця. Подібну іконографію Причастя св. Онуфрія з 

Богом Отцем має також ікона з околиць Перемишля (НМПЗП MPS-8772) 

[220]. 

Зі святих монахів ранньої Церкви на іконах риботицької стилістики 

відомий образ св. Сави Освяченого родом із Кесарії Каппадокійської, який був 

засновником кількох монастирів поблизу Йордану, вів також пустельницьке 

життя, їздив до імператора у справі оборони постанов четвертого 

Вселенського собору проти єретиків. Св. Сава вважається автором 

Єрусалимського чернечого уставу, відомого в українських обителях від кінця 

XIV ст., в основному, завдяки митрополиту Кипріяну Цамблаку. Образ св. 
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Сави не надто поширений у західноукраїнському ікономалярстві. Зокрема, 

його зображено серед анахоретів на фресці 1418 р. в каплиці Пресвятої Трійці 

в Любліні [495, с. 131], його образ є на «Молінні» XV ст. з церкви в Тиличі на 

Лемківщині (НМЛ). Житіє св. Сави уміщували в місцевих рукописних 

Прологах XVI cт. 

Недалеко від Риботичів, у Волі Корінецькій і в сусідніх селах Старій 

Бірчі та Рудавці, були церкви з посвятою св. Саві [382, с. 24], що може бути 

відгомоном давньої монастирської традиції, оскільки культ цього 

преподобного також більше пов’язаний з монастирями [334, с. 311]. Збережено 

ікону св. Сави з житійними сценами у клеймах з однойменної церкви у Волі 

Корінецькій (іл. 4.3.44), де пам’ятка, очевидно, була намісною в іконостасі. За 

стилістикою малярства, що близька до творчості риботицького маляра Якова, 

ікону з Волі Корінецької датуємо 1660—1680-ми рр. На ній св. Саву показано 

як старця з довгою сивою бородою, з непокритою головою, в такому самому 

чернечому вбранні, в якому риботицькі майстри зображали св. Антонія та 

Теодосія Печерських. Єпитрахиль із золотистими хрестами і серафимом 

указує на єрейське свячення подвижника. Головним убором є кукулій із 

мафорієм, що спадає на плечі як капюшон. Нагадаємо, що Московський 

патріарх Никон, перейнявши грецькі обряди й елементи облачення 

духовенства, запровадив (1680-ті рр.) для монахів, за грецькою традицією, 

носити клобук, який мав штивну, як у капелюха, основу. На цій і на інших 

іконах монахів риботицьких малярів бачимо давній головний убір, який, 

очевидно, носили місцеві ченці. Св. Сава тримає хрест і сувій, на якому 

написано тропар преподобному: «Σлезами твоихъ источникъ пуΣтынї напоил 

еΣи безъчаднои же изь глубіны водныхнїљ воструды разъплодилъ еΣи и 

быст Σвэтилникъ». На поземі намальовано типовий для риботицьких 

майстрів краєвид із річкою, через яку перекинуто місток, що веде до 

огородженого монастиря з церквами та невеликими будиночками. Вісім 

житійних клейм, які читаємо згори донизу, згідно з підписами мають такі 

сюжети: ліворуч — «Різдво св. Сави», «Хрещення», «Св. Сава навчається 
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божественному писанню», «Св. Сава просить благословення у преподобного 

Теодосія»; праворуч — «Св. Сава прийшов до імператора Анастасія», 

«Св. Сава своїми молитвами вивів воду зі землі в безводнім місці», «Св. Сава 

у св. Євфимія», «Преподобний отець Сава переставився до Господа». Ще одна 

ікона з образом св. Сави риботицької стилістики кінця XVII cт. походить із 

околиць Перемишля (іл. 4.3.45). На ній святий зображений півфігурно, з 

такими ж атрибутами, як на іконі з Волі Корінецької. На обох пам’ятках на 

сувої написано однаковий текст тропаря. 

За тим самим взірцем, що образ св. Сави Освяченого на іконі з 

перемиських околиць, намальовано ікону «Св. Симеон Стовпник» 1710—

1730-х рр., яка походить із церкви Симеона Стовпника в Хиринці коло 

Перемишля й, очевидно, була намісною храмовою в іконостасі (іл. 4.3.46)). 

Окрім церкви в Хиринці, ще кілька церков Перемищини мали посвяту цьому 

преподобному. На пам’ятці з Хиринки бачимо незвичне представлення 

св. Симеона. Найчастіше його показано стоячи на стовпі, як на іконі XVI ст. з 

Костарівців [451, іл. 49] (ІМС), на іконі першої половини XVII ст. з Лип’я 

(МЗЛ) чи на ще одній іконі з Хиринки авторства нериботицьких майстрів 

(МЗЛ). Св. чудотворець Симеон був першим, хто практикував цей особливий 

спосіб подвижництва. У подвижника на іконі з Хиринки риботицької 

стилістики той самий тип лику і такі ж елементи вбрання, як і у св. Сави 

Освяченого на іконі з околиць Перемишля. Єпитрахиль св. Симеона не 

відповідає його сану, бо він не мав єрейських свячень. Так само, як в 

іконографії св. Сави, преподобний Симеон тримає сувій. На відміну від 

св. Сави, якого зображено з хрестом у правиці, св. Симеон правою рукою 

благословляє. На сувої вміщено тропар преподобному Симеонові: «терпэнію 

Σтолпъ бысть ревновавъ пра†цемъ прпдне їwву въ Σтрастехъ іwсифу въ 

искушеніихъ ибезплотных житію въ тэлесы сый симеwне †ч$е н$шъ». 

У більш традиційній іконографії св. Симеона Стовпника представлено 

на іконі 1710—1720-х рр. Пам’ятка походить із церкви Св. Симеона Стовпника 

в Хотиці (тепер — село Маккошотика біля Ньїредьгази (Угорщина), 
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розташоване поблизу кордону зі Словаччиною та Україною) [491, с. 126] (іл. 

4.3.47). Тут святого зображено у традиційному для середньовічного 

ікономалярства варіанті — стоячи на стовпі. Білий стовп св. Симеона за 

формою нагадує чашу. Святий одягнений у мантію та рясу, на голові — 

чернечий головний убір із крилами. У руках — хрест і сувій із написом того 

самого тропаря, що й на іконі з Хиринки. Загалом пам’ятка з Хотики 

привертає увагу кількістю текстів, які, крім сувою, написано на обрамленні 

ікони. Ліворуч — тропар індикти, гл. 2: «содэтелю вΣея твари: иже времена 

и лэта во Σвоеи wвласти положи [...]». На обрамленні праворуч — тропар 

Богородиці, гл. 1: «радуиΣя wбрадованная бце д $во прістанище и 

предтателнице роду чл$чскому и тебе бо во плоти Σя избавител миру едина бо 

еΣи». Унизу під текстом тропаря на сувої преподобного дрібним рукописним 

шрифтом дописано моління до св. Симеона: «симеwне †ц нашъ моли хта 

[...га] сина бжія [...] наши». Таким самим шрифтом на стовпі подвижника 

виконано, очевидно, вкладний текст, із якого вдалося відчитати лиш ім’я 

«пре[подоб]ного †ца геw[р]ґїя», — він, напевно, був замовником ікони. Вгорі 

в написі імені святого: «Σт прпбдбнїй семиwн столпник» — використано 

окремі елементи лігатур і в’язі, які рідко вводили риботицькі майстри, 

підписуючи ікони. Цю інскрипцію могло бути скопійовано з якогось давнішого 

твору. 

Студіюючи документи канонічної візитації, яку 1750 р. провів у 

Мукачівській єпархії єпископ Михайло Мануїл Ольшавський, було виявлено, 

що парохом у Хотиці тоді служив о. Георгій Долгай і що він отримав свячення 

від Перемиського єпископа Єроніма Устрицького (1715—1746) [74, с. 205—

206; 126, с. 168]. Про  церкву у візитації записано, що вона у доброму стані, 

побудована 27 років тому, тобто у 1723 р., мала нові образи апостолів, старі 

апостоли були на полотні. Не виключено що ці нові апостоли також походили 

з риботицького осередку. Богослужбові книги у церкві були львівського друку. 

Зазначено, що у ній був антимінс єпископа Винницького [74, с. 205—206; 126, 
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с. 168]. Тут, очевидно, йдеться про Юрія Винницького, який упродовж 1700—

1713 рр. посідав Перемиську катедру, а 7 квітня 1707 р. папа Климентій ХІ 

призначив його апостольським адміністратором Мукачівської єпархії. Отже, 

тепер розуміємо, як твори риботицьких малярів потрапляли до віддалених від 

Риботичів реґіонів Мукачівської єпархії. У першій половині XVIII ст. 

порівняно багатьох парохів церков цієї єпархії висвячували перемиські 

єпископи. Ці єреї могли підтримувати контакти з місцевими майстрами 

церковного мистецтва, в цьому випадку — з риботицьким осередком, який був 

найдієвішим на той час. Ікона св. Симеона Стовпника, напевно, була намісною 

храмовою в іконостасі однойменної церкви в Хотиці. Ймовірно, що 

преосвященний єрей Георгій, якого згадано в написі на іконі, та Георгій 

Долгай — парох цього храму, як записано у візитації, — були однією і тою 

самою особою. 

Пишучи про зображення монахів в ікономалярстві риботицьких 

майстрів, розглянемо цокольну ікону 1700—1720-х рр. із церкви у Ліскуватому 

(іл. 4.3.48). На пам’ятці бачимо рідкісне парне зображення св. Івана 

Милостивого та св. Івана Дамаскина. Їх показано фронтально на повен зріст, 

за принципом композиції парних зображень на цокольних іконах риботицьких 

майстрів. Між святими намальовано білу церкву, на яку згори з-понад них, зі 

сегмента неба з написом абревіатури імені Спаса, сходять промені. Св. Івана 

Милостивого як єпископа представлено в облаченні архієрея з омофором, але, 

за давньою традицією, у фелоні й без митри. Св. Іван Дамаскин у чернечій 

одежі з покритою головою. Як свідчать збережені твори, зображення цих 

святих рідкісне для місцевого іконопису, особливо образ Івана Милостивого. 

Порівняно з ним св. Іван Дамаскин більше відомий, бо його зображували в 

ряді піснетворців на українських іконах «Богородиця Одигітрія з похвалою» 

XV —XVI ст. Також св. Івана Дамаскина можна побачити серед вибраних 

святих у чині моління XV ст., одначе як самостійне зображення на вцілілих 

іконах Перемиської єпархії його образ не трапляється. Загалом в 

ікономалярстві, зокрема українському, св. Івана Дамаскина малювали з білим 
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головним убором сирійських монахів. На іконі з Ліскуватого майстер показав 

його в типовому темному одязі, як й інших згаданих вище ченців. 

Ще одна, ймовірно, цокольна ікона з церкви в Ліщинах (іл. 4.3.49) 

демонструє рідкісне зображення трьох святих (без підписів імен), із яких 

точно ідентифікуємо лиш архістратига Михаїла. Поруч із ним зображено 

святого ченця з хрестом і патерицею в руках, у типовому монашому одязі, 

проте без парамана. За браком підпису не можемо визначити особи цього 

святого. Схожу постать монаха бачимо на іконі кінця 1680—1690-х рр. із 

церкви у Вороблячині (Яворівський р-н; НМЛ), яку пов’язуємо з ліським 

майстром Яковом [212]. Там зображено Богородицю Одигітрію, Христа 

Пантократора та монаха [212, с. 1284—1285], який потрактований подібно до 

того, як на іконі з Ліщин. За іконографією це може бути св. Антоній Великий 

(251—356) з єгипетської пустелі, ще один великий подвижник й аскет, 

засновник чернечого життя.  

Продовжуючи тему іконографії монахів у творах риботицьких майстрів, 

слід зупинитися на постаті св. Івана Хрестителя, Предтечі Господнього, 

останнього пророка Старого Завіту, анахорета й аскета. У творчості малярів 

риботицького осередку його образ трапляється як самостійне зображення, утім 

не так часто, як, скажімо, образи св. Миколая і св. Параскев. Можливо, це 

частково зумовлено тим, що зображення св. Івана Хрестителя вже було в 

іконостасі, у складі чину моління та на іконі «Хрещення Господнє» у 

празниковому ряду. Як було зазначено, св. Івана Хрестителя представляли 

також на процесійних хрестах у сцені Хрещення. Окрім того, його могли 

малювати на великих іконах із іконостаса, на настінних іконах, на творах, що 

були частиною пристінних вівтарів і на цокольних іконах.  

За усталеною іконографією, Предтечу Господнього зображали в милоті, 

підперезаній шкіряним поясом, із плащем переважно світлого кольору, який 

драпіровано по-різному. У піднятій руці св. Іван тримає сувій із закликом до 

покаяння: «покайтеΣљ людіе покайтеΣљ приближитъ бо Σљ вамъ царъΣтво 

н$беное оуже бо Σекира при корени древа» (іл. 4.3.50). Правицею Іван Предтеча 
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може благословляти, як показано на іконі 1730-х рр. із Вереміня (іл. 4.3.51) чи 

на пам’ятці невідомого походження, що в НМЛ (іл. 5.2.5). На одній іконі 

початку XVIII cт. Іван Хреститель зображений тримаючи таріль зі своєю 

відрубаною головою (походження не відоме) (іл. 4.3.50). На цій іконі під 

головою св. Івана бачимо меч як символ страти. Для риботицьких майстрів 

зображення св. Івана Хрестителя, який тримає на тарелі свою голову, рідкісне, 

проте в іконографії воно відоме зі середньовічного періоду. Також рідко в їхній 

спадщині натрапляємо на сцену «Усікновення голови св. Івана Предтечі», 

популярну у творчості майстрів вишенського малярського осередку. Серед 

творів риботицької стилістики усікновення голови св. Івана Хрестителя 

зображено на іконі 1720-х рр. із церкви в Гуречку (іл. 3.1.35), де вона виступає 

цокольною до образу св. Юрія Змієборця.  

Образ св. Івана Хрестителя містять кілька цокольних ікон «риботицької 

роботи». До таких належить, зокрема, пам’ятка 1680—1690-х рр. із церкви в 

Улючі, де Предтечу представлено зі сувоєм із традиційним написом. Правою 

рукою святий указує на Агнця з хоругвою — символ Христа, — що дослівно 

ілюструє слова Хрестителя, які написано на тлі ікони: «Се Агнець Божий, що 

взяв на себе гріхи світу» (Ів 1, 29) (іл. 3.1.32). Позаду Агнця зображено білу 

триверху церкву. Іншу цокольну ікону з образом св. Івана Хрестителя 

відносимо до 1730-х рр., вона походить із церкви в Ліщинах (іл. 4.3.55). На цій 

памֹ’ятці Предтечу намальовано з хрестом у руці, як у сценах Хрещення 

Господнього. Напис на тлі ікони інформує: «Σоборъ Σт$го іwана кртителя». У 

чині моління іконостасів риботицької стилістики св. Івана Хрестителя також 

часто показано зі сувоєм, на якому вміщено заклик до покаяння. 

Аналізуючи образ св. Івана Предтечі Господнього у творчості 

риботицьких майстрів, варто звернути увагу на присвячений йому пристінний 

вівтар 1730—1740-х рр. у церкві Архангела Михаїла у Святковій Малій. 

Основною іконою вівтаря є «Різдво св. Івана Хрестителя», під нею — 

цокольна ікона з доколінним зображенням Предтечі Христа (іл. 4.3.53). Сцену 

Різдва виконано за усталеним взірцем із бароковими елементами, 
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характерними для цього періоду. На основній іконі вирізняється фігура однієї 

зі служниць, яку намальовано ліворуч перед ліжечком. Вона з коралями на 

шиї, в корсетці та орнаментованому фартушку. На нижній, цокольній іконі 

св. Івана Хрестителя зображено традиційно — зі сувоєм із закликом до 

покаяння. 

Виділяється іконографією пам’ятка 1730—1750-х рр. із церкви Св. Івана 

Хрестителя в Солині, що могла бути храмовою в іконостасі. На ній Предтечу 

показано на повен зріст із великим хрестом з білою стрічкою в руці. На стрічці 

написано: «Σе агнецъ бжій взелљй грэх м$ру». Внизу на поземі ліворуч — 

сцена Хрещення Господнього, праворуч — зображення агнця (іл. 4.3.54). 

У творчості риботицьких майстрів відомий також як самостійне 

зображення (не у пророчому ряду іконостаса) образ пророка Іллі. Як ми вже 

зазначали, за силою проповіді та за аскетичним життям його порівнювано з 

Іваном Предтечею (Мт 17, 11-12). Цього старозавітного пророка бачимо на 

двох іконах із церкви у Варі. Зауважмо, що образ св. Іллі відомий на іконах XV 

— XVI ст. З цього погляду показовим є твір XV ст. з Коростенка (НМЛ). 

Пророка Іллю в середньовічній іконографії зображали подібно до св. Івана 

Хрестителя: часто в милоті, з розкуйовдженим довгим, однак сивим волоссям. 

Атрибутом св. Іллі вважають згорток із написом і ніж або рідше меч, що 

нагадує про його привселюдне викриття й убивство Ваалових служителів. 

Обидві пам’ятки з Вари належать до різних періодів діяльності риботицьких 

майстрів: давніша ікона 1710-х рр., пізніша — 1740-х. Першу з них 

промальовано більш прецизійно, вправнішим майстром (іл. 4.3.56), інша — 

1740-х рр. виконана більш схематично (іл. 4.3.58). Втім, їхня іконографія 

однотипна. На обох іконах пророка показано доколінно в синьому хітоні та в 

червоно-оранжевому плащі, зі сувоєм у лівій руці. Проте написи на сувоях 

різні. На іконі 1710-х рр. написано про те, як св. Ілля викрив і вбив усіх 

Ваалових пророків (1 Цар 18). На пізнішій іконі читаємо кондак пророкові: 

«пророче и предитече великих дэлъ б[га] нашего илиє велико имени 

т[о]вэщанемъ товоимъ». Окрім того, на давнішій іконі св. Ілля тримає меч, а 
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на іконі 1740-х рр. — ніж, за давньою традицією. Згідно зі шематизмом, 

церква у Варі була посвячена Воздвиженню Чесного Хреста. Одначе такий 

культ пророка Іллі на іконах, привезених із Вари, може вказувати на іншу 

посвяту давнішого храму. У ближніх до Вари селах ми не виявили церкви 

Св. Іллі. Таку саму іконографію, як на варській пам’ятці 1740-х рр., має ікона 

«Пророк Ілля» 1710-х рр. невідомого походження зі збірки ІФКМу (іл. 4.3.57) з 

іншим написом, що відомий на згортку пророка на іконах «Богородиця з 

похвалою» XVI cт.: «ревну поревновхъ подэ бзэ моемъ» (1 Цар 19, 10) [130, 

сс. 50—51, 96—97, 102—103]. У церкві Архангела Михаїла у Святковій Малій 

була ікона «Вознесіння пророка Іллі» стилістики риботицьких малярів 1720—

1740-х рр. Така іконографія поширена на творах вишенських майстрів, а в 

риботицьких зафіксована лише на цій єдиній пам’ятці (іл. 4.3.59).  

Цокольні ікони святих апостолів Петра та Павла намальовано за тою 

самою композиційною схемою, що й преподобних Антонія і Теодосія 

Печерських (іл. 4.3.60—4.3.61). Гравюри з верховними апостолами, котрих 

представлено подібно, як на творах риботицьких малярів, опубліковано у 

виданнях різних друкарень, зокрема в Анфологіоні 1638 р. й Апостолі 1666 р. 

львівського друку. Образи верховних апостолів в іконостасі повторено також у 

чині моління, де їх зображено з такими самими атрибутами, як і на цокольних 

іконах. Св. ап. Петро традиційно має ключ і згорток (або на цокольних іконах 

без згортка), ап. Павло тримає книгу та меч — знаряддя своєї страти. Обидва 

апостоли ледь обернені до центру, між ними — церква, а над ними у хмарах — 

півфігура Христа Еммануїла, що благословляє, або просто сяйво з промінням. 

Такою є іконографія цокольної ікони 1680—1690-х рр. із Улюча, ікон того ж 

часу з Баличів і зі Стібна, пам’яток початку XVIII ст. з Ліскуватого та 1701 р. з 

Чертежа, а також низки творів пізнішого часу (іл. 3.1.31—3.1.33, 5.1.56, 

5.1.86). На іконі з Чертежа ап. Петра показано зі знаряддям його страти — 

хрестом, оберненим униз, хоча цю деталь на цокольних іконах бачимо рідко. 

На намісній храмовій іконі верховних апостолів початку XVIII ст. з 
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однойменної церкви у Вовковиї святих зображено з книгами і з традиційними 

атрибутами — відповідно з ключем і мечем (іл. 3.1.62).  

Звернемо увагу на особливості іконографії ап. Івана Богослова. На 

«Моліннях» 1670—1680-х рр. риботицькі майстри зображали ап. єв. Івана як 

старшого сивого чоловіка, — такий вигляд він традиційно мав на давніх 

українських іконостасах і у сцені Євхаристії. Таким його бачимо на «Молінні» 

1673 р. маляра Тимотея (іл. 3.1.23) та на Молінні 1687 р. маляра Якова, що в 

церкві в Святковій Малій (іл. 3.1.97). У XVIII ст. ап. єв. Івана у чині Моління 

риботицькі майстри почали малювати молодим, як у сценах Розп’яття та 

Тайної вечері. Таку його іконографію бачимо, зокрема, на Моліннях початку 

XVIII ст. з церкви у Тиневичах (іл. 5.1.125) та з церкви в Устияновій (іл. 

4.3.65), на Моліннях 1730—1750-х рр. з Ракової (іл. 5.2.90), Завадки (іл. 5.2.46) 

та ін. На «Молінні» з Гуречка над ап. Павлом і єв. Іваном, якого тут також 

показано як юнака, намальовано невелику цілофігурну постать Богородиці, що 

унікально для цього ряду (іл. 4.3.64). Євангелістів Івана й Луку могли 

зображати з пером для писання в руці, як-от на «Моліннях» із Тиневичів, 

Ракової, Руської Бистрої та на Молінні, що в котанській церкві. Загалом у 

західноєвропейському мистецтві єв. Івана незалежно від контексту 

представляли як молодого чоловіка [424, с. 130—131], тож риботицькі 

майстри перейняли цю іконографію звідти.  

Збереглося кілька ікон св. ап. Андрія, що не належали до чину моління. 

Одна така пам’ятка риботицької стилістики походить із церкви в Улючі, 

фундатором ікони був Андрій Колодій (іл. 5.1.74), дві інші — є цокольними 

іконами. Одна тепер на стіні нави в церкві у Великій Мацині, інша — 

невідомого походження у збірці МЗЛ (іл. 4.3.63). На цокольній іконі зі збірки 

МЗЛ у св. ап. Андрія в руці також закрита книга, що є рідкісною деталлю для 

його іконографії. Це може бути пов’язане з ідеєю про те, що ап. Андрій був 

проповідником християнства на київських землях [376, с. 13—16]. 

Серед святих жінок на іконах риботицьких малярів були популярними 

святі Параскеви: і великомучениця, і преподобна. Їхня іконографія однотипна, 
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тому без підпису складно розрізнити, котру з Параскев представлено на іконі. 

Риботицькі майстри зображали обох святих півфігурно чи доколінно, 

фронтально в червоно-оранжевому мафорію, що накриває голову, та у світлій 

туніці з декоративними візерунками. У правій руці Параскеви хрест, часто з 

графічно намальованим Розп’яттям, у лівій — пальмова чи квіткова галузка. 

Іноді голову святої увінчано короною. Такою, зокрема, показано св. Параскеву 

на іконі 1730-х рр. зі Завадки, тут вона тримає через хустину трираменне 

Розп’яття (іл. 4.3.71) та на іконі 1730-х рр. з Дудинців (іл. 4.3.72). Така сама 

іконографія святої на іконі 1698 р. з Устиянови (іл. 4.3.68), на іконі з 

Костарівців кінця XVII — початку XVIIІ ст. (іл. 4.3.69) та на іконі 1680—1690-

х рр. з Вереміні (іл. 4.3.67). На пам’ятці з Вереміні на тлі вміщено напис: 

«[…]прбная [м$ти] параскевия». На іконі з Устиянови напис утрачено. Згідно 

з шематизмом, в Устиянові Горішній і в Устиянові Долішній були церкви, 

посвячені преподобній Параскеві [382, с. 369]. Втім, святу на іконі з 

Устиянови зображено з пальмовою галузкою і в короні, які, як відомо, є 

атрибутами Параскеви-мучениці. У зв’язку з тим постає запитання: котру зі 

святих Параскев представлено на намісній храмовій іконі 1698 р. з іконостаса 

в Устиянові? Видається, що риботицькі майстри малювали обох святих 

однаково. Крім пам’ятки з Вереміні, це підтверджує ікона, що є в церкві у 

Миролі. На цій іконі така сама іконографія святої, а напис указує, що перед 

нами «Σтаљ прбнаљ параскіевїљ». 

На іконі невідомого походження 1690-х рр. (ІМС іл. 4.3.66) і на іконі 

того ж часу з Угерців (іл. 4.3.70) св. Параскеву показано з хрестом у лівій руці, 

а відкриту долоню правиці свята тримає на рівні грудей. Зображення з такими 

жестами рук притаманне українській іконографії св. Параскеви XV — XVI cт. 

Напис на тлі ікони з Угерців: «ста пљтніцљ» — не ідентифікує конкретної 

святої, але на прикладі давніших творів можна простежити, що він 

характерний для великомучениці. Ці ікони або походили з іконостасів, або 

належали до пристінних вівтарів, або були настінними, адже всі вони великого 

розміру. 



 260

Образи обох святих Параскев були поширені також на цокольних іконах 

риботицьких майстрів. Усі відомі нам збережені приклади таких цокольних 

ікон відносимо до першої половини XVIII cт., що теж може свідчити про те, 

що в XVII cт. св. Параскев у цокольному ряду не зображали. На цокольній 

іконі 1730-х рр. із церкви в Лодині св. Параскева в короні та з розп’яттям і з 

галузкою із білими квітками в руках (іл. 4.3.74). Напис на тлі повідомляє: «Σ 

прдоная параскевіє», — тобто монахиня. Отже, це ще раз підтверджує думку, 

що обидві Параскеви у творчості риботицьких майстрів мали спільну 

іконографію, яка з огляду на атрибути відповідає великомучениці. Інколи на 

іконах святих Параскев риботицької стилістики закріплено накладні металеві 

корони, як-от на пам’ятці 1730—1740-х рр., яка була в церкві Вознесіння 

Господнього у Бобрівці (іл. 4.3.77). На цій іконі Параскеву представлено в 

типовій для риботицьких малярів іконографії: з хрестом і з трьома білими 

квітками на галузці. Угорі два невеликі ангели коронують святу. Св. Параскева 

тримає хрест через білу хустину з декором у смужки, таку саму намальовано 

на тогочасних іконах із Дудинців (іл. 4.3.72), Завадки (іл. 4.3.71), Ладомирової 

(іл. 4.3.73) та на іконі, що в церкві в Миролі. На всіх цих творах св. Параскева 

в короні західноєвропейського типу зі зубцями, в червоному мафорію і у 

світлій туніці зі синьо-зеленавим рослинним візерунком, з-під мафорію видно 

білу намітку з декором у смужки. Зазначимо, що така іконографія 

св. Параскеви характерна для пізніх творів риботицьких майстрів 1730—1750-

х рр. Щоправда, з відомих нам пам’яток ангелів, які коронують святу, 

зображено тільки на іконі, що була в церкві у Бобрівці. 

Вирізняється іконографія св. Параскеви на невеликій пам’ятці 1710—

1730-х рр. із церкви у Старій Солі (іл. 4.3.78). Тут святу показано в повороті 

ліворуч, із довгим непокритим волоссям, яке спадає на плечі. Вона обома 

руками тримає великий хрест із Розп’яттям. На голові у св. Параскеви пишно 

декорована корона. Свята одягнена у вохристу сукню з мереживом на 

горловині, на шиї — коралі, поверх сукні накинено синій плащ із декором. 

Напис засвідчує: «Σ пре[подбна] пар[кевія]». Це єдина відома нам ікона 
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св. Параскеви такого взірця у творчості риботицьких майстрів. На церковних 

хоругвах риботицької стилістики трапляються зображення св. Параскеви з 

непокритою головою, проте без прикрас. Простоволосою святу зображено 

також на іконі 1748 р. з церкви в Котові (іл. 4.3.75). Цілофігурне зображення 

св. Преподобної Параскеви уміщене на хоругві 1703 р. з церкви в Тиряві (іл. 

3.3.2), де вона в білій намітці на голові, у столі та в червоному плащі. У руках 

свята тримає пальмову галузку і хрест на довгому держаку, вгорі намальовано 

двох невеликих оголених ангелів також із пальмовими галузками. На тлі 

хоругви читаємо напис: «Σт$аљ пр$пдбна м$ти параскевїљ». 

У церквах на території Словаччини збереглося кілька ікон із парним 

фронтальним зображенням святих Параскев на повен зріст у коронах, зокрема 

цокольна ікона в церкві у Ладомировій та велика ікона в церкві у Кальній 

Розтоці (іл. 4.3.79). Композиція пам’яток наслідує парні зображення 

цокольних ікон із преподобними Антонієм і Теодосієм Печерськими та з 

апостолами Петром і Павлом. Обидві святі Параскеви в однакових шатах, на 

голові у преподобної мафорій, натомість великомученицю зображено з 

непокритою головою і з довгим волоссям. У правиці вони тримають хрести, 

ліва рука в жесті відкритої долоні перед грудьми. На іконі в церкві Кальної 

Розтоки преподобну Параскеву показано з пальмовою галузкою в руці, що 

дивно, бо це — атрибут мучениць; а великомученицю представлено за взірцем 

творів XV — XVI ст. — з непокритим волоссям у декорованій столі. Обидві 

святі в коронах, із хрестами у правій руці. Над монахинею напис: «Σ$тая пр

$едная пар$скевия», — над великомученицею: «Σ$тая х$ва пять$[с]ка». На 

збережених іконах св. Параскев 1690—1760-х рр., що їх пов’язуємо з 

риботицькими майстрами, не виявлено житійних сцен, хоч іконографія обох 

святих із житієм була відома в місцевому ікономалярстві XV — XVI ст., що, 

зокрема, засвідчують пам’ятки з Тилича та Дальови (НМЛ).   

З 1650—1670-х рр. походять дві ікони св. влкм. Параскеви з житієм, що 

мають риси риботицької стилістики, втім за браком фактів достеменно 

пов’язати ці твори з малярами із Риботичів ми не можемо. Одна з тих ікон 
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(походження не відоме) зберігається у МНАСі [442, іл. 101], інша — в церкві в 

Доброславі [497, іл. 54]. На обох іконах зображено св. Параскеву на повен 

зріст із хрестом у правій руці, ліва — в жесті відкритої долоні. На іконі, що в 

Доброславі, на поземі внизу по центру вміщено дві житійні сцени святої 

монахині Параскеви, а в клеймах навколо — тринадцять сцен із історії 

великомучениці, — це також указує на тенденцію до «злиття» образу обох 

святих Параскев. 

Наприкінці XVII ст. в західноукраїнському ікономалярстві розвинувся 

культ та іконографія св. Івана Сучавського (Нового). Це пов’язано з тим, що 

1685 р. його мощі перенесли зі Сучави до Стрия, а за п’ять років — до 

Жовкви, де вони пробули до 1783 р. Як свідчать збережені ікони, одними з 

перших популяризацією культу св. Івана Сучавського зайнялися майстри 

риботицького малярського осередку. Відомо близько десятка однотипних ікон 

риботицької стилістики, які представляють образ цього мученика. Св. Івана 

Сучавського зображали фронтально до пояса чи до колін із хрестом у правій 

руці та з пальмовою галузкою і мечем — знаряддям його страти в лівій. Хрест 

із Розп’яттям і пальмову гілку намальовано так само, як на іконах 

св. Параскеви. Св. Івана Сучавського показано в молодому віці (святий 

загинув у 30 років у м. Білгороді-Дністровському), з темним коротким 

волоссям. Він одягнений у підперезаний на поясі хітон і в червоно-оранжевий 

(рідше світло-вохристий) гіматій. На деяких іконах над святим намальовано 

вінок як символ його нагороди в небі або двох невеликих ангелів, котрі його 

коронують. Напис на тлі ікони вказує на особу: Σ иwан Σочавскій (іл. 4.3.82). 

Майже всі з нам відомих ікон св. Івана Сучавського риботицьких майстрів 

відносяться до кінця 1690—1710-х рр. Це пам’ятки з церков в Лодині (іл. 

4.3.80), Нижньому Грабівцю (іл. 4.3.84) та Макуневі (іл. 4.3.81), дві ікони — 

невідомого походження (іл. 4.3.82, 4.3.85), одна — в церкві в Трочанах (іл. 

4.3.83). З пізнішого періоду ікон св. Івана Сучавського збереглося менше. До 

кінця 1730—1740-х рр. відносимо ікону з церкви в Андрійовій (іл. 4.3.87) 

(церква в Андрійовій побудована 1738 р. [126, с. 54]. Ймовірно, до 
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новозбудованого храму створена ця ікона; Музей Пряшівської архиєпархії 

ГКЦ Словаччини) та до 1720—1730-х рр. ікону з церкви у Великому Вислоку 

(іл. 4.3.86). З огляду на територію поширення творів доходимо висновку, що 

риботицькі малярі популяризували культ Івана Сучавського й у Мукачівській 

єпархії. Загалом мала кількість творів 1720—1750-х рр. з образом мученика 

свідчить, що його культ все ж не прижився. У виконанні риботицьких 

майстрів житійних ікон цього святого не відомо. Загалом малювання ікон із 

житіями вимагало багато часу, можливо, саме тому в спадщині риботицьких 

майстрів мало таких творів. Окрім св. Миколая, який мав усталену житійну 

історію в місцевому ікономалярстві та розвинений культ, житія інших святих 

риботицькі майстри малювали рідко, а житія «нових» святих, у котрих не було 

давнішої іконографії, взагалі не представляли. 

З «нових» святих, чия іконографія почала розвиватися в іконописі 

XVIII ст. в унійних храмах, варто згадати священномученика Йосафата 

Кунцевича. Його культ активно пропагували ченці-василіяни за підтримки 

латинського чину єзуїтів. Конгрегація пропаганди віри доручила 

Перемиському єпископові Інокентію Винницькому практикувати вшанування 

св. Йосафата. Постанову про нове свято на честь цього єпископа-мученика 

було затверджено на Перемиському синоді 1693 р. з приписом «свято 

блаженного Йосафата належно святкувати під загрозою, як вище» [259, c. 8, 

21; 102, с. 3]. У спадщині риботицького іконопису нам відома одна ікона 1730

—1740-х рр. цього єпископа-мученика — з церкви у Рудавці (на сьогодні в 

соборі св. Івана Хрестителя УГКЦ в Перемишлі (іл. 4.3.88), де вона входила в 

склад пристінного вівтаря. Образ св. Йосафата з сокирою в голові виконаний 

за гравюрою Антоніо Герарді, зробленою з нагоди беатифікації мученика у 

1643 р., яку повторювали також інші майстри українського мистецтва, 

зокрема, Олександр Тарасевич у 1670—1680-х рр. [182, с. 83]. Інших ікон 

цього святого риботицької стилістики нам не відомо, що свідчить про те, що 

його культу у час праці цих майстрів на місцевому ґрунті не було. 
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Значну популярність на іконах риботицьких майстрів мали святі воїни 

Юрій, Дмитрій та архістратиг Михаїл. Розвиток їхньої іконографії у творчості 

риботицьких малярів зумовлений культом цих воїнів на українських землях 

загалом [273; 325; 331]. На відміну від св. Антонія та Теодосія Печерських, чиї 

образи можна побачити в цокольному ряду іконостасів риботицьких майстрів, 

ікони святих воїнів часто були намісними храмовими, настінними або 

належали до пристінних вівтарів. На землях Перемиської єпархії, особливо на 

Лемківщині, досить багато церков мали посвяту св. Дмитрієві й 

архангелу Михаїлу. Кожному з воїнів притаманна своя іконографія, яку 

виводили з попереднього періоду розвитку мистецтва. У спадщині 

риботицьких майстрів кінця XVII — першої половини XVIIІ ст. під упливом 

популярного бароко вона набула нового звучання. Ікон святих воїнів Дмитрія, 

Михаїла та Юрія з клеймами авторства риботицьких малярів нам не 

траплялося. 

Впливи бароко особливо помітні в іконографії св. Юрія Змієборця, якого 

риботицькі майстри малювали декоративно та колоритно. На давній іконі 

1680-х рр. із церкви в Підлісках воїна і його коня зображено більш-менш у 

відповідних пропорціях (іл. 4.3.90), на пізніших творах кінь у Юрія стає 

гіперболізовано гладкий, на тонких ногах з прикрасами на збруї (іл. 4.3.93). 

Вершник постає в декоративних латах, у шоломі зі срібленими прикрасами й 

перами. Кінь білий або в яблуках, із червоними гривою та хвостом. Такий 

колір гриви в коня бачимо також на іконах 1660-х рр. стилістики вишенських 

майстрів і загалом у тогочасному західноукраїнському ікономалярстві, тож 

риботицькі майстри запозичили цю декоративну іконографію. Королівну 

показано в місцевому вбранні з корсеткою та фартушком, вона стоїть 

навколішках. На поземі могли малювати кістки дівчат, яких уже з’їв дракон. 

Особливо декоративно зображено св. Юрія Змієборця на іконі першої третини 

XVIII ст. з Болехова (іл. 4.3.93), більш схематично на іконах з Мичківців та 

Кривого, що виконані за тим самим взірцем (іл. 4.3.91, 4.3.94). На іконі 1710—

1720-х рр. з церкви в Гуречку воїн зображений у русі справа на ліво (іл. 
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3.1.35). На іконі з НМК (походження не відоме) св. Юрія зображено сидячи на 

здибленому коні, з піднятим списом на якому настромлений дракон (іл. 4.3.92). 

На поземі — кістки, хребти з ребрами та черепи. Ікона намальована 

декоративно в чистих, світлих кольорах, загалом видається казковою.  

На тлі декоративного трактування образу св. Юрія Змієборця на 

перелічених творах, виділяється ікона з церкви в Гуньківцях [448, с. 77], яку 

пов’язуємо з риботицьким маляром Тимотеєм (іл. 5.1.4.). На ній бачимо парне 

кінне зображення двох св. воїнів: Юрія Змієборця і Теодора Змієборця 

(Тирона) [205, с. 1058], які зображені в стрімкій їзді один навпроти одного. 

Таке розташування святих воїнів-вершників знане у мистецтві княжої України 

на рельєфній плиті ХІ ст. з монастиря Св. Дмитрія в Києві, тож ця іконографія 

на творі з Гуньківців може мати давню генезу.  

Образ архістратига Михаїла на творах риботицьких майстрів відомий у 

традиційному фронтальному варіанті: Михаїл стоїть у воїнських обладунках, 

із піднятим оголеним мечем у правиці. Такі ікони створено переважно 

наприкінці XVII — на початку XVIII ст. Це, зокрема, пам’ятка зі села Потоків 

(іл. 4.3.100), ікона з Толчви (іл. 4.3.99), ікона, що в церкві в Трочанах (іл. 

5.1.82), ікона з церкви у Папороті (іл. 4.3.102). Такого типу також ікона 1720—

1730-х рр. з церкви в Андрійовій (Музей Пряшівської архієпархії ГКЦ 

Словаччини). Цей взірець також типовий для церковних хоругов риботицьких 

майстрів. Другий варіант іконографії представляє архістратига Михаїла на 

повен зріст як переможця: він наступає на поваленого диявола або долає його 

зброєю. Цей взірець поширений здебільшого на цокольних іконах 1700—1740-

х рр., але трапляється також на пам’ятках більшого розміру. На таких іконах 

на тлі обабіч архангела малювали типовий краєвид із білою церквою. 

Цілофігурний образ архістратига Михаїла на тлі краєвиду бачимо, зокрема, на 

іконі в церкві у Ладомировій (іл. 4.3.106), на іконі, що в церкві в Кореївцях (іл. 

4.3.107), на іконі з околиць Свидника (МУКС) та таких самих іконах, що в 

церквах у Миролі та Крайньому Чорному. Архістратиг Михаїл, який бореться 

з дияволом зображений на двобічній іконі з церкви в Лімній (іл. 3.3.31), на 
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церковній хоругві невідомого походження з ІМСу на якій він тримає 

переможеного диявола на ланцюгу (іл. 3.3.9). На іконі, що в церкві в 

Бодружалі, архістратиг замахується на диявола не мечем, а металевим 

обушком.  

На дияконських вратах із образом архангела Михаїла, які виконав 

риботицький майстер Яків до іконостаса 1688—1691 рр. із церкви в Котані, 

попри великі втрати малярства, помітно, що архістратига намальовано у 

воїнських обладунках (але без шолома) на повен зріст, стоячи у хмарах із 

терезами в лівій руці та з мечем у правій. Архангела Михаїла з терезами також 

представлено як провідника душ померлих на суд на дияконських вратах з 

Жовківського іконостаса 1697—1699 рр. І. Рутковича (НМЛ). 

У творчості риботицьких майстрів доволі велику популярність мав 

сюжет «Собор архангела Михаїла». Цей сюжет бачимо на більшості ікон, що 

були храмовими в іконостасі михайлівських церков. Зображаючи Собор 

архангелів, риботицькі малярі використовували один взірець іконографії, який 

із незначними змінами (стосуються переважно кількості ангелів біля Михаїла) 

повторювано на різних творах. Відомо понад десяток таких ікон у музейних 

збірках і в церквах (іл. 4.3.108—4.3.111). На іконі Собору архангелів 1680—

1690-х рр. з церкви в Гуречку біля Михаїла зображено чотири архангели (іл. 

5.1.66). За давнім взірцем, архістратиг стоїть на сувої, перехрещеному у формі 

перевернутої вісімки, що символізує безконечне існування ангельських сил у 

всесвіті. На посрібленому медальйоні, який тримає Михаїл, чорною лінією 

нарисовано доколінний образ Спаса Еммануїла. Подібну композицію мають 

ікони кінця XVII ст. з церкви Архангела Михаїла в Тарнавці (іл. 5.1.78) та з 

церкви у Соколовій Волі (іл. 4.3.108) з тією відмінністю, що тут, одначе, 

представлено більше ангелів: вісім і десять відповідно — й чітко 

промальовано образ Спаса Еммануїла, який благословляє як архієрей. Така 

сама іконографія з невеликими модифікаціями характерна для ікон 

риботицької стилістики пізнішого часу. На іконі 1730-х рр., що в церкві в 

Улич-Кривому, на іконі 1710—1730-х рр. з церкви в Рівні, на іконі з Малої 
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Лінини також зображено велику кількість архангелів за Михаїлом (видно 

верхи голів та німбів) (іл. 4.3.111, 5.2.27). Напис на тлі на іконі з Соколової 

Волі звучить «Σоборъ архіΣтраті михаїла». На іконі в Улич-Кривому вгорі 

зображено невелику півфігуру Бога Отця у хмарах. Угорі ікони «Собор 

архангела Михаїла» 1720-х рр. із Гуречка замість Бога Отця ще раз 

намальовано Спаса Еммануїла (МЗЛ). 

Рідкісну іконографію має цокольна ікона 1670—1680-х рр. із образом 

архістратига Михаїла, який руйнує Содом і Гомору. Пам’ятка походить із 

церкви Собору Богородиці у Великополі (іл. 5.1.124). Така іконографія як 

самостійне зображення у творчості риботицьких майстрів і загалом в 

українському ікономалярстві є рідкісною, натомість у клеймах діянь архангела 

Михаїла вона трапляється часто і відома на українських пам’ятках від XV ст. 

Рідкісне для риботицьких майстрів зображення має також ікона середини 

XVIII cт. у церкві св. Миколая в Стужиці. На ній за взірцем 

західноєвропейського мистецтва, представлено ангела-охоронця, який 

виводить душу з пащі адової. 

Образ св. Дмитрія риботицькі майстри малювали досить однотипно. 

Його традиційно зображали як молодого безбородого юнака з коротким 

темним волоссям,фронтально півфігурно або доколінно, в червоному плащі та 

у воїнських обладунках. Окрім лат на грудях, св. Дмитрій має також захисні 

металеві посріблені пластини на передпліччях. У руках воїна спис і щит 

переважно фігурної форми. На іконі св. Дмитрія 1710-х рр із церкви в Солині 

на щиті зображено двоголового орла з короною, що був на княжому гербі 

Перемиської землі [407, с. 96; 193, с. 102—104] (іл. 4.3.116). До того ж це 

символ Візантійської імперії, в якій св. Дмитрій був консулом Салонік. 

Подібного орла зображено на щиті св. Дмитрія на іконі зі Стібна (іл. 4.3.112). 

На деяких творах до списа воїна може бути прикріплено прапорець, як на 

храмовій іконі з Жогатина (іл. 4.3.114). Інколи в руках св. Дмитрія також 

трираменний хрест, як символ його мучеництва, як на іконі зі Стібного, на 

іконі зі Старого М’якиша (іл. 4.3.117) та на іконі з церкви в Крайній (іл. 
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4.3.113). На іконі св. Дмитрія 1730—1740-х рр. (іл. 4.3.118) на овальному щиті 

воїна намальовано серце, в якому зяє рана з чотирма цвяхами, а довкола на 

обрамленні щита читаємо напис: «азъ ран[и] го$с моєго іс$ хс$ на серци своєм 

ношу». Таку іконографію св. Дмитрія має також цокольна ікона 1730—1750-

х рр., що в церкві в Руській Бистрій (іл. 4.3.119). З церкви у Порохнику 

походить цокольна ікона 1690-х рр. із житійними сюжетами, що 

представляють, як св. Дмитрій благословляє Нестора на бій і власне бій 

Нестора з Лієм: «Σ$ м$ х$ димитрій на подвигъ нестора, оукрэпи», «с м несторъ 

лия побэди, подіню его низложи» (іл. 5.1.113).  

 У творчості риботицьких майстрів відомі також образи батьків 

Богородиці Йоакима та Анни, історія житія яких на місцевому ґрунті була 

знана, в основному, за Протоєвангелієм Якова [101, с. 57—59]. Їхні 

зображення трапляються на цокольних іконах в іконостасі та на окремих 

пам’ятках, які могли належати пристінним вівтарям чи розміщуватися на 

стінах храму. Щодо цокольних ікон, то, безперечно, унікальний образ батьків 

Марії представив маляр Яків на згаданому творі з іконостаса 1688—1691 рр. 

церкви в Котані (іл. 5.1.18). Їхній одяг відображає тогочасну ношу, а зовнішній 

вигляд наділений портретними рисами. Ще на двох творах образи батьків 

Богородиці зумовлено патрональним контекстом, одначе ці ікони виконано вже 

у традиційному для середньовічного ікономалярства взірці Благовіщення 

Йоакимові й Анні. Йдеться про згадану ікону 169(5)9 р. з дарохранильниці з 

церкви у Гнилій (іл. 3.2.3) і про цокольну ікону 1698 р. з іконостаса церкви в 

Устиянові (іл. 5.1.112). Іконографія обох пам’яток дещо відмінна. Батьків 

Богородиці зображено також на іконі 1730—1740-х рр., яка, ймовірно, була 

верхом бічного вівтаря в церкві у Рівній (іл. 4.3.120) та на цокольній іконі з 

церкви у Баличах (іл. 3.1.31).  

У першій половині XVIII ст. у творчості риботицьких майстрів з’явився 

символічний образ Непорочного зачаття Богородиці з Йоакимом та Анною, з 

грудей яких виростає біла лілія на якій стоїть Марія. Як записав І. Франко, в 

унійний період в Україні виникнув окремий Акафіст Непорочному зачаттю 
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Богородиці [101, с. LI]. Марію могли малювати з непокритим волоссям, стоячи 

на молодому місяці в оточенні голівок ангелів, як-от на іконі 1730—1740-х рр. 

із церкви Успіння Богородиці в Бабичах (іл. 4.3.121) та на іконі з Нагуєвичів 

(іл. 5.2.85). Угорі ікони з Бабичів півфігура Бога Отця, котрий благословляє 

обіруч, і Святий Дух у вигляді голуба. Напис на тлі пояснює зображення: 

«зачатіє ст $ои анни егда зача [ч]у д $ву». Непорочність Богородиці 

символізують молодий місяць у Неї під ногами та біла лілія. Така сама 

іконографія є на двобічній іконі невідомого походження (НМПЗП MPH-1419). 

Ще одна ікона цього взірця з церкви в Усті Руському знаходиться в 

Дієцезіальному музеї в Тарнові (іл. 4.3.122). Цей алегорично-символічний 

образ запозичено з римо-католицької іконографії, де він розвивався в контексті 

контрреформації, а відтак поширився в українському ікономалярстві XVIII ст. 

Образ Непорочного зачаття Богородиці був знаний на Волині, в Галичині та в 

Центральній і Слобідській Україні у мистецтві козацького бароко. Серед 

давніших пам’яток риботицької стилістики 1670—1700-х рр. ми не віднайшли 

цієї сцени. 

Образи св. Козьми і Дем’яна на іконах риботицьких майстрів пов’язані з 

посвятою церков. Досить багато храмів Перемиської єпархії, особливо на 

Лемківщині, було іменовано на честь цих святих. У творчості риботицьких 

малярів найдавнішою збереженою пам’яткою зі зображенням цілителів 

Козьми та Дем’яна є згадана храмова ікона 1691 р. авторства маляра Якова, 

яку він виконав до іконостаса церкви в Котані (іл. 5.1.16). Іконографія святих 

тут дещо інша, ніж на творах XV ст., зокрема на відомій храмовій іконі з 

церкви в Тиличі (НМЛ). На іконі з Котані св. «козма» — так підписано його 

образ — чоловік середніх літ із темною бородою та вусами, а 

св. «демїљнъ» — безбородий із маленькими вусиками. Маляр Яків прецизійно 

промалював вбрання та сріблисті скриньки в руках Козьми й Дем’яна — 

символ професії лікарів. Дослідники вже не раз звертали увагу на особливий 

краєвид, на тлі якого показано святих. Дуже знищена цокольна ікона з 

котанської церкви, має також оригінальну композицію, бо відтворює дві 
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житійні історії братів: праворуч — зцілення верблюда, що, згідно з житієм, 

прорік людським голосом покласти тіло Дем’яна біля поховання Козьми, 

ліворуч — можливо, зцілення хворої Паладії, що на ложі. З цих сюжетів 

довідуємося, що на іконі зображено святих цілителів із Малої Азії, синів 

християнки Теодотії. Тропар святим, написаний над іконою з Котані, 

стосується лікарів-чудотворців Козьми та Дем’яна. Саме їхні образи відомі на 

українських іконах XV ст. (ікона з Тилича). 

Зображення святих безсрібників бачимо також на іконі 1680-х рр. із 

церкви Успіння Богородиці в Балутянці (іл. 5.1.36). На цій іконі св. Козьма 

старший за Дем’яна, обидва стоять фронтально, тримаючи в руках посудини 

на ліки. Між постатями святих намальовано високу білу церкву з червоними 

верхами. Більш умовні образи св. Козьми та Дем’яна представлено на 

цокольній іконі 1730—1740-х рр. із церкви в Лодині (іл. 5.2.59). Напис на 

пам’ятці вказує, що зображені — «ст$и мученици бесрбници косми димия». У 

менології відомі три пари святих із іменами Козьма і Дем’ян. Одні були 

лікарями-безсрібниками (але не мучениками) з Малої Азії — їх зображено на 

творах майстра Якова. Інші були цілителями і мучениками [362, с. 218—220]. 

Як свідчить підпис, майстер ікони з Лодини об’єднав усіх цих святих. У 

католицькому мистецтві більше шанували мучеників Козьму і Дем’яна з Риму, 

а в східнохристиянській традиції, на яку спиралися українські майстри XV —  

XVII ст., зображали цілителів із Малої Азії.  

Окрім св. Миколая, інші святителі на іконах риботицької стилістики, 

яких намальовано не на одвірках царських врат, трапляються рідко. Їхні 

образи зазвичай пов’язані з особою замовника. До таких святителів належить 

св. Василій, чий образ зафіксовано на намісній іконі 1698 р. з іконостаса 

церкви Св. Параскеви в Устиянові (іл. 5.1.110). Згідно з новою іконографією 

єпископів в українському мистецтві, тут він у митрі, сакосі та з архієрейським 

жезлом. На омофорі святого зображено серафимів. За тим самим взірцем 

виконано ікону невідомого походження, яка нині зберігається в НМК 

(походження не відоме) (іл. 4.3.125). На цокольній іконі з Устиянови є 
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цілофігурні зображення трьох святителів (іл. 5.1.111), одначе з них лише 

св. Івана Золотоустого як Константинопольського патріарха намальовано в 

митрі та в сакосі, інші святителі за давньою традицією у фелонах і з 

непокритою головою. На цокольній іконі кінця XVII ст. з Рудавки три 

святителі без митри (іл. 4.3.123). Прототипом для цієї іконографії святителів 

на творах риботицької стилістики могла слугувати гравюра зі згаданої Мінеї 

празничної 1694 р. львівського друку, взірці якої використовували майстри 

риботицького малярського осередку. Щоправда, на цій гравюрі всіх святителів 

зображено в митрах. 

На іконі кінця XVII — початку XVIII ст. невідомого походження, яка є у 

збірці НМЛ (іл. 5.1.99) та на іконі 1740-х рр., що у церкві в Ладомировій (іл. 

4.3.126), св. Василія представлено за взірцем згаданої гравюри І. Щирського зі 

зображенням св. Івана Золотоустого (іл. 4.3.8). На відміну від гравюри 

І. Щирського, вони не писали біля постаті св. Василія слів пророка Сираха. 

Нетрадиційно показано св. Василія Великого на двобічній іконі шестигранної 

форми з церкви Св. Параскеви в Карликові. Він стоїть на повен зріст із високо 

піднятими розведеними руками, тримаючи розгорнуту книгу, без митри на 

голові, вдягнений у поліставріон із двома настегенниками. 

Що стосується іконографії інших святих, то на творах риботицьких 

малярів є поодинокі приклади св. Катерини (ікона з Нижньої Писаної (іл. 

5.1.70)), св. Варвари (ікона з Верхнього Дорожева (іл. 3.3.28)), архідияконів 

Стефана та Лаврентія (одвірки з дияконських врат іконостасу 1698 р. в 

Устияновій (іл. 3.1.72)), де вони традиційно зображені у повен зріст. Св. 

Лаврентій підписаний як Іларіон. У спадщині майстрів із Риботичів є кілька 

ікон на тему каменування св. Стефана. Одна пам’ятка близько 1675 р. 

походить із церкви у Волі Вижній (іл. 5.1.8); друга, лаконічніша за 

іконографією, належить до двобічної ікони кінця XVII cт. з церкви в Янківцях  

(іл. 3.3.23); іще одна — 1720—1740-х рр. із церкви в Нагуєвичах (іл. 5.2.84). 

Цей сюжет, так само як і сцена усікновення голови св. Івана Хрестителя, був 

відомим у творчості вишенських майстрів. 
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Отже, риботицькі малярі мали усталене коло образів святих, яких 

малювали з невеликими змінами іконографії. Більше шанованих святих, як-от 

св. Миколая, могли представляти в кількох варіантах образу. Той факт, що одні 

й ті самі взірці повторювано в різних авторів і тривалий проміжок часу, 

засвідчує, що майстри цього осередку користувалися прорисами. Попри 

близьке сусідство з римо-католицьким мистецтвом, у якому тоді були 

популярні складні варіанти іконографії святих із притаманою бароко 

експресією та реалізмом, риботицькі малярі до своїх творів їх не 

застосовували, хоча в досліджуваний період фактично мали монополію на 

виконання замовлень у реґіоні. У творчості майстрів із Риботичів 

простежуємо сильну традицію культу окремих святих, яка, очевидно, 

зародилася ще в княжі часи, проте все ж відповідала світогляду тогочасних 

вірних. Під кінець XVII  ст. на творах риботицьких малярів зֹ’явився образ 

св. Івана Сучавського, що не був знаний давніше. Новації іконографії 

привнесені з римо-католицького мистецтва засвідчують сцени Непорочного 

зачаття Богородиці з Йоакимом та Анною, образи св. мучеників Козьми і 

Дем’яна, відомі на іконах риботицьких малярів першої половини XVIII ст. В 

період «післяриботицького» малярства — у другій половині XVIII ст. — до 

місцевого іконопису «перемандрувало» більше запозичень із латинської 

іконографії святих, що, зрештою, характерно для цілого західноукраїнського 

сакрального мистецтва.   

4.4 Іконографія євангельських сцен  

Назагал серед євангельських сцен риботицькі майстри у своїй творчості 

надавали основну увагу тематиці свят церковного року, які було представлено 

у празниковому ряду іконостаса. Деякі сюжети цього циклу знаходимо також 

на окремих іконах більшого розміру, що могли займати різне місце в церкві. 

Серед них найпопулярнішими були сцени Успіння та Благовіщення 

Богородиці, Різдва, Хрещення, Воскресіння і Переображення Господнього. До 

небіблійних сюжетів, пов’язаних із життям Церкви, належить «Воздвиження 
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Чесного Хреста», яке риботицькі майстри зображали на празникових і на 

великоформатних іконах. За давньою традицією, малярі риботицького 

осередку продовжували розвивати тему Страстей Господніх. Тим часом сюжет 

«Страшний суд», порівняно зі «Страстями», мав меншу популярність. Такого 

висновку доходимо з огляду на збережені пам’ятки. Нагадаємо, що «Страсті» 

та «Страшний суд» у храмах зазвичай розміщували на протилежних стінах 

нави, до того ж подекуди вони становили один ансамбль авторства того самого 

майстра. Показовим прикладом із цього погляду є великі ікони «Страсті 

Христові» та «Страшний суд» першої половини XVII cт. з церкви в Лип’ї, які 

виконав інший, нериботицький, маляр (ІМС) [455, іл. 152, 310]. Серед 

страсних сцен, що не належали до циклу однієї ікони, риботицькі майстри 

малювали «Тайну вечерю», яка була центральною іконою празникового ряду, й 

сюжети «Розп’яття» та «Зняття з хреста». 

Серед празникових богородичних сюжетів поширеною була тема 

Благовіщення, до якої риботицькі майстри доволі часто звертались у своїй 

творчості. Окрім празникового ряду іконостаса, ікону зі зображенням 

Благовіщення бачимо у пристінних вівтарях: тут вона могла бути і великою 

основною, і меншою іконою, яку розміщували на завершенні. Сцена 

Благовіщення трапляється також на цокольних іконах і на намісних храмових. 

У виконанні риботицьких майстрів вона відома на творах від 1670-х рр. 

Одним із давніх збережених взірців із рисами риботицького малярства є 

невелика ікона невідомого походження (іл. 4.4.1), на якій помітно 

застосування маньєристичних прийомів трактування фігур. У цій сцені 

риботицькі малярі надавали особливу увагу детальному відтворенню 

елементів інтер’єру (балдахін, столик із книгою, престіл, на якому сидить 

Богородиця, ваза, що стоїть на поземі) та моделюванню складок тканини, що 

загалом притаманно тогочасним творам інших українських майстрів. На 

пам’ятках першої половини XVIIІ ст. сюжет було потрактовано в дусі 

бароко — експресивно й емоційно. Особливості барокового стилю на іконах 

риботицьких майстрів, на нашу думку, найбільше виявляються в образі 
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св. Юрія Змієборця та у сцені Благовіщення Богородиці. Щодо сцени 

Благовіщення, показовими з цього погляду вважаємо ікону з церкви у Динові 

(іл. 4.4.3), двобічну ікону кінця XVII ст. з Янківців (іл. 3.3.23), ікону 1710—

1730-х рр. не відомого походження зі збірки МДСУ (іл. 5.2.41), ікону першої 

третини XVIII ст. зі Сільця (іл. 4.4.5). На пам’ятці зі Сільця Богородицю 

зображено під балдахіном, сидячи в манірній позі на кріслі перед столиком із 

розгорненою книгою, на якій написано слова архангела: «радуся 

wбрадованая господъ стобою». На однобічній іконі кінця XVII ст. з Янківців 

Богородицю й архангела Гавриїла поміняно місцями. Угорі бачимо півфігуру 

Бога Отця, який ніби з-за хмар споглядає за дійством (іл. 4.4.2). Його постать є 

також на гравюрах стародруків [261, іл. 196]. Динамічно намальовано 

архангела Гавриїла на цокольній іконі «Благовіщення» з церкви в Жогатині (іл. 

4.4.4), загалом його образ перейнято з латинських взірців. По-бароковому 

пишний вигляд мають фігури архангела і Богородиці на іконі 1720—1740-

х рр., що увінчувала пристінний вівтар із церкви у Волі Корінецькій. Тут 

Богородицю зображено в короні сидячи біля столика, архангел спускається до 

неї на хмарині (МЗЛ SZR-1279). На іконі 1730—1740-х рр. з церкви у Ліщинах 

(іл. 4.4.6) та на іконі з церкви у Мриголоді (іл. 4.4.7) Марію представлено 

юною дівчиною з розпущеним довгим волоссям, яка клячить перед 

архангелом. Біля неї на столику розгорнена книга. На іконі з Ліщин, яку 

виконано за тим же взірцем, уміщено напис виразною місцевою говіркою: «же 

ся маєт народити предвэчноє слово тоє […]». На книзі у сцені Благовіщення 

переважно писали цитату з текстів пророка Ісаї: «Ось Діва зачне і породить 

Сина, і дасть Йому ім’я Еммануїл» (Іс 7, 14). 

Інший популярний сюжет у творчості риботицьких майстрів — «Успіння 

Богородиці». З давніх творів він відомий на іконі 1688—1691 рр. маляра 

Якова, яка походить із церкви в Котані (іл. 4.4.8). Попри втрати малярства 

помітно, що пам’ятка представляє «хмарний» варіант Успіння з характерним 

для того часу перспективним відтворенням першого плану, де показано ложе з 

тілом Богородиці, та другого плану з невеликими постатями апостолів у 
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супроводі зображених ніби у глибині ангелів на хмаринах. Цей прийом 

застосовував також Йов Кондзелевич у своїх іконах на тему Успіння, 

виконаних до Білостоцького (1696 р.) та Манявського (1698—1705 рр.) 

іконостасів (НМЛ). На іконі маляра Якова, як і на «Успінні» Йова 

Кондзелевича, ап. Павла зображено з білою хустиною в руці, якою він втирає 

сльози. На інших відомих нам іконах риботицької стилістики зі сюжетом 

«Успіння» цієї деталі немає. Перед ложем із тілом Богородиці представлено 

популярний епізод із архангелом Михаїлом: він відрубав руки євреєві Афонію, 

який, не вірячи, що Марія — Мати Божа, намагався перекинути її ложе. 

Характерним елементом композиції тогочасних сцен «Успіння» загалом, 

переважно роботи вправніших майстрів, і маляра Якова зокрема є архітектура 

з балюстрадою, на якій стоять люди. На іконі з Котані на балюстраді бачимо 

жінку в білій намітці зі заломленими над головою руками — виявом відчаю. 

Успіння «хмарного» типу показано на намісній храмовій іконі кінця 

XVII – початку XVIIІ cт. з церкви в Шептичах (іл. 5.1.103), на іконі того ж часу 

з церкви у Радловичах (іл. 5.1.98), на іконі 1710—1730-х рр. з Ропенки (іл. 

4.4.12) та на іконі не відомого походження (іл. 4.4.13). На всіх пам’ятках угорі 

намальовано невелику постать Богородиці, що стоїть на повен зріст в оточенні 

хмар, підіймаючись у небо. Обабіч Спаса, що тримає на лівій руці Маріїну 

душу у вигляді сповитого немовляти, зображено двох невеликих ангелів із 

запаленими свічками та двох святителів. Тут знову ж таки пересвідчуємося, 

що риботицькі майстри користувалися прорисами. Втім, майстер ікони з 

Шептичів дещо спростив іконографію, оминувши архітектуру, а майстер ікони 

з Радловичів намалював будівлі дуже схематично. На всіх творах на першому 

плані ліворуч і праворуч по краю композиції представлено верховних 

апостолів Петра з кадильницею та Павла. 

У нестандартному складі показано персонажів на іконі початку XVIII ст. 

з Кривого (іл. 4.4.11). Зліва композиції за святителем стоїть король у мантії з 

берлом у руках, за ним — воїни в латах, а біля нього — старець у кидарі. 

Король і воїни є винятковими для сцени Успіння Богородиці, їх запозичено з 
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іконографії Богородиці — Матері Милосердя. На іконі з Кривого також 

бачимо жінку із заломленими руками. Подібно представлено світських осіб на 

іконі невідомого походження кінця XVII ст. зі збірки НМК (іл. 4.4.10). Тут 

упізнаваним є король, хоча його зображено без атрибутів влади, поруч із ним 

немає воїнів, а лише чоловіки та жінки різного віку в одязі часу створення 

ікони. 

Серед творів риботицької стилістики зі сюжетом «Успіння Богородиці» 

трапляється також варіант без апостолів на хмаринах, а з постаттю Марії у 

верхньому ярусі, яку намальовано стоячи на повен зріст в оточенні хмар. 

Богородицю показано так, як в іконографії Матері Милосердя: Вона стоїть із 

розведеними руками, ніби розпростерши поли свого плаща над вірними, що 

юрмляться внизу. Таке зображення нагадує іконографію опіки Богородиці. 

Отже, як бачимо, навіть у сценах Успіння Богородиці риботицькі майстри 

підкреслювали, що Марія після свого Успіння та Внебовзяття не перестає 

заступатися за людський рід. Такий варіант Успіння представлено на іконі 

1680-х років невідомого походження (іл. 4.4.9), іконі 1690-х рр. з Улюча (іл. 

5.1.75), іконі 1710—1730-х рр. невідомого походження (іл. 4.4.15). У творах 

риботицької стилістики 1710—1730-х рр. варіант хмарного Успіння не мав 

популярності. У верхньому ярусі зображали лише Богородицю, яка в оточенні 

хмар підіймається в небо. На іконі 1730—1740-х рр. з церкви в Лімній (іл. 

5.2.75) та на іконі того самого взірця, що з околиць Перемишля (іл. 4.4.18), 

взагалі не має цього епізоду. Лише на одній іконі Успіння риботицької 

стилістики (походження не відоме; (іл. 4.4.10) Богородицю, яка підіймається в 

небо показано сидячи на престолі.  

Ще два унікальні приклади іконографії Успіння Богородиці бачимо на 

іконах 1730—1750-х рр. з церков у Трушевичах (іл. 4.4.16) та Макової (іл. 

4.4.17). На обох творах не показано Спаса з душею Марії. На іконі з Макової 

за ложем Богородиці намальовано будинок, а вгорі, у верхньому ярусі, 

Пречисту супроводжують до неба ангели. Ліворуч на балконі, на рівні 

Богородиці, що підноситься до небесної слави, намальовано невелику постать 
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жінки зі заломленими руками. За ложем Богородиці стоять два святителі: один 

тримає кадильницю, другий — розгорнену книгу сторінками до глядача, в якій 

написано: «рече г$сь своим оученикомъ азъ есм хлэбъ животний». Такий 

варіант Успіння без Спаса виник під впливом апотеозів Богородиці в 

латинській іконографії. На іконі з Трушевичів за ложем у центрі над тілом 

Марії схилився, розпростерши руки, сивобородий апостол, а вгорі замість 

постаті Богородиці, яка в півколі хмар підноситься до неба, представлено 

півфігуру Христа Еммануїла. Ліворуч на першому плані показано святителя з 

кадилом, хоч у сценах Успіння на тому місці зазвичай малюють ап. Петра. 

Такої іконографії не знаходимо на інших відомих нам іконах риботицької 

стилістики, як і взагалі на інших творах на тему Успіння. 

Зображаючи Різдво Христове не у складі празникового ряду іконостаса, 

риботицькі майстри віддавали перевагу варіантові поклоніння волхвів, який 

був храмовим образом у церквах, посвячених Собору Пресвятої Богородиці. 

Таких посвят храмів зафіксовано досить багато в Перемиській єпархії того 

часу. Ця іконографія у цьому випадку є невипадково, адже свято Собору 

Пресвятої Богородиці припадає на наступний день після Різдва Христового. 

Традиційна середньовічна схема Собору Богородиці, де Марію з Дитям 

показано фронтально сидячи на престолі, а довкола предстоять ангельські 

сили та різні чини святих, подекуди і волхви з дарами, в XVII ст. вже 

практично віджила. У творчості риботицьких майстрів вона нам відома лише 

на двобічній іконі-епітафії Стефана Комарницького 1697 р. (іл. 3.3.33). 

У сценах Різдва Христового у правій частині композиції зображено 

Богородицю, яка сидить на престолі, тримаючи на колінах Дитя Ісуса, а Він 

приймає дари від старшого волхва, котрий підносить їх навколішки, інколи 

цілуючи Ісусову стопу, за ним стоять іще двоє волхвів: чоловік середніх літ і 

юнак. Таку іконографію запозичено з латинського мистецтва, де вона була 

популярна від XV ст. [480, іл. 625; 481, іл. 2164, 2186, 2187]. Серед 

українських творів давнішого часу відома на іконі середини XVI ст. з 

Бусовиська [278, іл. 209], а також на фресці 1540-х рр. у церкві Св. Онуфрія в 
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Лаврові, в циклі Акафіста Богородиці. З пізніших за часом виконання пам’яток 

і близьких за іконографією до взірця, який використовували риботицькі 

майстри, слід назвати ікону (ймовірно, намісну) середини XVII ст. з церкви в 

Лип’ї [77, табл. VІІ. іл. 5—6]. Така іконографія Поклону волхвів була 

популярною на гравюрах українських друків XVII ст. [179, іл. 34], зокрема 

уміщена в Часослові 1609 р. друкарні львівського ставропігійного братства.   

Одними з найдавніших ікон цієї іконографії, виконаних у риботицькій 

стилістиці, є пам’ятка з церкви Собору Богородиці у Трушевичах (іл. 5.1.33) та 

цокольна ікона з Великополя (іл. 4.4.19). У цьому взірці бракує пастухів і 

ангелів, котрі раніше були обов’язковими персонажами композиції Різдва 

Христового. На усіх творах підпис вказує, що зображено Собор Пресвятої 

Богородиці. Загалом іконографічні відмінності цієї сцени на різних іконах 

полягають у розміщенні постаті Богородиці в правій або лівій частині 

композиції, в зображенні Ісуса у білій чи прозорій сорочці (на іконі з Угерців 

Дитя Ісус зображений оголеним (іл. 4.4.23)), і позиціях трьох волхвів. 

Найстарший король може цілувати стопу Дитяти або ж стояти навпроти Нього 

навколішки зі складеним на грудях руками, як, наприклад, показано на іконі 

риботицької стилістики останньої чверті ХVII ст. з церкви у Гломчі (іл. 5.1.30). 

Варіант іконографії, як на творі з Трушевичів, відтворено на іконі кінця XVII 

ст. з НМК (походження не відоме; іл. 4.4.21)) та на іконі першої третини XVIII 

ст. з Новосілок Козицьких (іл. 4.4.20). На іконі не відомого походження на 

другому плані у зменшеному масштабі зображена сцена побиття немовлят та 

втеча у Єгипет. За взірцем місцевих будівель намальована стаєнка з 

дерев’яним парканом. Кожен сюжет супроводжують детальні підписи.  

У риботицьких майстрів була особлива іконографія Різдва Христового з 

історією Його дитинства [291, сс. 65, 68—72; 219], яка у такій редакції не 

відома за творами інших українських малярів. Таких ікон риботицької 

стилістики відомо п’ять. Вони однотипні й різняться лише незначними 

деталями іконографії. Три з них у збірці НМЛ: це пам’ятки з церкви Успіння 

Богородиці в Торках (іл. 4.4.28), Різдва Богородиці в Коростенку (іл. 4.4.29) та 



 279

з церкви св. Миколая в Березці (іл. 4.4.27), одна — у збірці НМК, її 

походження не відоме (іл. 4.4.25), ще одна — з церкви Різдва Богородиці у 

Новосілках Гостинних (іл. 4.4.26). Із посвят церков, звідки ікони було 

привезено до музею, робимо висновок, що вони не були храмовими, тобто, 

напевно, не містилися в іконостасі. Можна припустити, що ікони були на стіні 

нави. Тематика творів також пасує до ікон, які розташовували над 

жертовником у святилищі, — утім, зважаючи на складну оповідну 

іконографію, гадаємо, що це не той випадок. За задумом, ці ікони мали 

споглядати вірні у храмі. 

Аналізовані пам’ятки майже однакового розміру: їхня висота з 

обрамленням — у межах від 100 до 114 см, а ширина — від 69 до 75 см. Це 

свідчить про спільні прориси для творів. Оскільки у спадщині українського 

мистецтва ці ікони є унікальними і вирізняються також написами, що 

відображають місцеву говірку, звернемо на них детальну увагу. 

Основа іконографії творів — це канонічні Євангелія від Матея (Мт 2, 

13-33) та Луки (Лк 2, 41-52), проте деякі сюжети взято з апокрифів і різних 

оповідей на тему народження Христа. Сцени пояснюють розлогі підписи. 

Сюжети не відділено один від одного, їх закомпоновано у два ряди на тлі 

краєвиду з пагорбами, які умовно відмежовують кожну сцену. В лівій частині 

верхнього ряду, ближче до центру, на тлі ложа, застеленого червонавою 

тканиною, зображено Богородицю, яка сидить. Марія звернена ліворуч до 

сповитого Немовляти, яке лежить у яслах на чорному тлі скелястої печери. 

Над яслами видно голови вола та осла. Тут слід зазначити, що таке зображення 

Богородиці (Марія напівлежить) було характерне для українських творів 

сюжету Різдва Христового до кінця XVІ ст. Відтак під впливом латинського 

мистецтва українські майстри почали малювати Богородицю, яка сидить на тлі 

стаєнки з дашком, і поруч із Нею — св. Йосифа, відображаючи католицький 

культ святої Родини. Окрім досліджуваних пам’яток, риботицькі малярі на 

іконах Різдва Христового завжди представляли Богородицю сидячи на тлі 

стаєнки. Це також засвідчує, що майстри не перейняли цієї іконографії з 
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пам’яток західноєвропейського мистецтва, які в той час були для українських 

малярів основним і популярним джерелом запозичення взірців. З лівого боку 

до Дитяти, що лежить у яслах, підходять три волхви різного віку з дарами. 

Напис указує: «волсви влд $цэ дарьї прїносљт ї покланљються х

$оу» (написання подаємо за іконою з Березки, на інших пам’ятках тексти трохи 

різняться). Вище тих самих волхвів зображено у зменшеному масштабі: вони 

їдуть верхи на конях, орієнтуючись за зорею. Над ними напис: «вол$ви пос

$лэдоваху звэздою вьїфлеwмь». Угорі в центрі — сегмент хмар, над якими 

намальовано три півфігури ангелів із славослів’ям: «слава во вышнїхъ б$гу і 

на земли мир» на стрічці. Праворуч від Богородиці на ложі, яку показано на 

тлі чорного отвору скелястої печери, повитуха купає Немовля. Поруч 

написано: «баба х$а коуплє». Історію про бабу (повитуху) Соломію, яку голос 

із неба скерував до Діви, що породила Дитя у вертепі, описано в апокрифах 

[101, сс. 119—120, 126]. Про «бабу вифлеємську» згадано також у Прологах на 

день Різдва Христового. 

Над повитухою з Дитям на іконах із Торок, Коростенка та на пам’ятці 

невідомого походження зі збірки НМК зображено пастуха з палицею. На 

інших іконах його немає, як загалом і самої сцени поклону пастухів. На всіх 

вищезгаданих творах бачимо ангела, котрий звертається до трьох сплячих 

волхвів. Напис пояснює сюжет: «аг$глъ г$днь вол$ви † сна возбоучаетъ». 

Праворуч від сцени купання Немовляти (на іконі з НМК її бракує) 

представлено сцену втечі Богородиці з Ісусом та св. Йосифом до Єгипту. На 

іконі з Березки читаємо: «пољт їwсифъ †роча їм$трь ї бэжа во єгипет и 

пребыс$[…] тоу доумертв[эљ] їродова». На пам’ятках із Новосілок, Березки та 

на іконі невідомого походження зі збірки НМК за святою Родиною іде юнак —

Яків, син Йосифа. У житії Якова, брата Божого (23 жовтня), з покликом на 

Пролог згадано, що Йосиф умираючи вирішив розділити свою землю між 

синами й хотів також дати наділ Ісусові, та Йосифові діти на це не пристали, 

лише Яків узяв Ісуса на свою частку. Далі сказано: «Коли Христос Бог 

воплотився і Пречиста Діва Богородиця втекла з Ним до Єгипту, то і Яків із 
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Ним утік» [362, с. 289; 101, с. XXXV]. У візантійському мистецтві Йосифового 

сина, котрий слідує за батьком і Марією, могли зображати й у сцені перепису 

населення, що передував Різдву Христовому. Зокрема, мозаїка на цю тему є у 

церкві Пантократора (Кахріє Джамі) в Константинополі (перша половина 

XIV ст.). Звернемо увагу, що сцену втечі до Єгипту намальовано на західній 

стіні нави церкви Св. Онуфрія в Посаді Риботицькій. Окремо сцену «Втеча 

святої Родини до Єгипту», яку виконано в риботицькій стилістиці 1740-х рр., 

показано на цокольній іконі іконостаса церкви в Доброславі (іл. 3.1.38), на 

цокольній іконі в церкві в Ужоку та на іконі з Галичини (на іконах детально 

відтворено знаряддя ремесла Йосифа, які він несе у кошику, зачепленому на 

велику пилу) (іл. 3.1.44). Ця сцена має подібну композицію на гравюрах в 

Анфологіоні 1643 та 1651 років (Львів) і в Мінеї празничній 1694 року (Львів). 

У нижньому ряду ліворуч на іконах Різдва Христового з історією 

дитинства Ісуса, авторами яких є риботицькі майстри, представлено царя 

Ірода сидячи на престолі на тлі будівель. Він звертається до своїх воїнів зі 

списами, в декого з них на списі настромлено немовля. Над Іродом виписано 

розлогий текст: «ц$а герод повелэ слугам своим їзбїти всљ дэтї соущаљ во 

вьїфле[є]мэ ї w всэх предэлехь своих». Під ногами воїнів намальовано 

вбитих дітей, поруч із якими клячать жінки, що їх оплакують. Біля жіночих 

постатей написано: «рахилъ плакаше чад своих», — а внизу під сценою: 

«немїлостивьїи тиронове дэточки невиннїє на копїи спїнають и шаблљми 

ростинають х$а ради». Історію побиття немовлят лаконічно описано лише в 

Євангелії від Матея, де також згадано пророцтво Єремії про цю подію (Мт 1, 

16-18). Детально, з подробицями жорстоких страт немовлят, про це розповідає 

рукописне угроруське Євангеліє учительне XVII ст., в якому, зокрема, 

мовиться, що воїни дітей «одних стинали, других на полі розрізали, деяких на 

копії натикали, інших до каміння розшибали і в вогонь метали» [101, с. 116]. 

Про те, що автори ікон ці тексти знали, свідчить також напис на іконі з Торок: 

«немилос$тивии тиронове дэт[оч]ки / н[е]виньїє рос$тинают и на копэ[и] / 

спинают / w моуры рос$чибаютъ х$а ради». Деякі західноукраїнські рукописи 
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подають ще детальнішу картину побиття немовлят та плачу батьків, зокрема, у 

віршованому викладі [101, сс. 139—141, 144—146]. Ця сцена є знову ж таки 

на стінописі XVI ст. нави в церкві Посади Риботицької. Отож, деякі сюжети 

іконографії Різдва Христового з історією дитинства Ісуса риботицькі малярі 

мали перед очима на стінописі цього храму. На жаль, до нашого часу обидві 

фрески зазнали майже повної втрати зображення [437, іл. 87, 88].  

У правій частині композиції нижнього ряду досліджуваних ікон 

риботицьких майстрів показано Єлизавету, яка стоїть у чорному отворі 

скелястої печери, обіруч тримаючи малого Івана, а біля входу в печеру 

зображено воїна з піднятим оголеним мечем. Напис пояснює сюжет: 

«єлісаве# со їwаном бэжа [в] гороу». Цієї сцени немає в канонічних 

Євангеліях, вона належить до апокрифічних історій і відома в житійній 

літературі. На Різдво св. Івана Хрестителя (24 червня) Прологи та Мінеї 

розповідають про те, що Ірод хотів убити Івана і Єлизавета втекла з ним у 

гори, де перед нею розступилася скеля і прихистила в печері матір із 

немовлям, ховаючи їх від воїнів. У печері почало струменіти джерело й 

виросла фінікова пальма, яка нахилялася щоразу, коли Єлизавета почувала 

голод [362, с. 442; 101, с. ХХХІV]. Апокрифічна сцена з Єлизаветою, яка з 

дитям Іваном ховається в середині гори, є також у розписі XVI ст. західної 

стіни нави в церкві Св. Онуфрія в Посаді Риботицькій. Ця сцена також не була 

новою в малярстві тієї місцевості. 

Пишучи про іконографію Різдва Христового з історією дитинства Ісуса у 

творчості риботицьких майстрів та про джерела цієї іконографії, варто згадати 

ікону Різдва Христового у варіанті поклону пастухів, яка належить до 

середини XVII cт. і походить із церкви з околиць Перемишля (НМПЗП 

MPH-1386). Ця пам’ятка також унікальна своїми десятьма клеймами, в яких 

змальовано історію народження Месії. Тематика клейм ікони перегукується з 

іконографією Акафіста до Богородиці, який представлено на фресках 1540-

х рр. монастирської церкви в Лаврові. На іконі це — благовіщення Богородиці, 

зустріч Марії з Єлизаветою, збентежений сумнівами праведний Йосиф, різдво 
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Христове, похід волхвів за зорею, прихід волхвів до Ірода, поклін волхвів, 

утеча до Єгипту (у варіанті, де Богородиця з Дитям і св. Йосиф відпочивають 

під деревом), побиття немовлят, воїни перед Іродом. Як бачимо, деякі клейма 

відтворюють ті самі сюжети, які показано на описаних іконах риботицьких 

майстрів. На пам’ятці з околиць Перемишля є сцени побиття немовлят із 

настромленим на спис дитям, заховування Єлизавети з малим Іваном у 

скелястій горі, поклін волхвів і похід волхвів за зорею. На іконі «Поклін 

волхвів» невідомого походження XVII ст. (НМК XVIII-72), яка за стилістикою 

наближена до творів риботицьких майстрів, на другому плані композиції 

також зображено сцени побиття немовлят воїнами Ірода та втечі Богородиці з 

Ісусом і Йосифом до Єгипту. В українському мистецтві другої половини 

XVII ст. відомі й ікони зі сюжетом «Утеча до Єгипту», в яких на другому плані 

намальовано женців за роботою на пшеничному полі та воїнів, котрі в них 

запитують, чи не бачили Дитяти та матір. Ці зображення також співзвучні з 

апокрифами [101, с. 63—64]. На іконах риботицьких майстрів епізоду з 

женцями немає.  

Як з’ясував В. Откович, джерелом до іконографії Різдва Христового з 

історією дитинства Ісуса для малярів риботицького осередку могла бути 

невелика візантійська ікона з монастиря Св. Катерини на Синаї [291, с. 72], 

датована XI ст. [440, с. 154—155], або якийсь тотожний взірець. Композицію 

тієї пам’ятки побудовано за таким самим принципом, як на іконах 

риботицьких майстрів. Окремі сцени з канонічних і апокрифічних текстів 

розміщено довільно поярусно на тлі гористого краєвиду. Тут сюжетів більше і 

вони масштабно менші, ніж на іконах риботицьких майстрів. Ікони різняться 

трактуванням сюжетів, одначе зміст зображення та прийоми композиції ті 

самі. Зокрема, сцени з Іродом, воїнами й побиттям немовлят із настромленим 

на спис дитям вирішено майже однаково. Біля воїнів також зображено Рахиль, 

чиє ім’я довідуємося з підпису поруч. Інакше потрактовано сюжети історії 

дитинства Ісуса на російській іконі [117, с. 136]. Сцени побиття немовлят, 

утечі до Єгипту, чуда з пшеницею, які розташовано одну над одною, 
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реалістично потрактовано на крилі триптиха 1497—1500 рр. із костелу 

Богородиці у Гданську (НМВ), тож подібні теми трапляються і в 

західноєвропейському мистецтві. 

Щодо літературних джерел, то, як дослідив І. Франко, загалом у цілій 

Європі були поширені тексти про дитинство Ісуса, що ґрунтувалися на 

апокрифічному Євангелії від Томи, яке від княжого часу відоме на українських 

землях [101, сс. ХХ, ХХІІ]. Його, з огляду на тексти пізніших рукописів, 

використовували українські богослови для своїх проповідей. За 

дослідженнями І. Франка, апокрифічні тексти були популярні в Галичині до 

1830-х років, а в Угорській Русі — до кінця ХІХ ст. [101, с. ХХV]. Деякі 

сюжети, як-от про бабу повитуху Соломію, про Єлизавету, яка з малим Іваном 

заховалась у печері в горі, запозичено саме з апокрифів [319].   

Досліджувані ікони відображають тогочасне середовище — мікроклімат 

локальних малярських осередків із притаманними їм особливостями творення 

зображення. Пам’ятки свідчать, що окремі іконографічні взірці розвивалися 

лише в конкретному мистецькому просторі. Звернення майстрів риботицького 

осередку до такої іконографії Різдва Христового могли спричинити також 

історичні обставини, в яких перебувала Перемиська єпархія на зламі XVII — 

XVIII ст. Більш традиційний сюжет Різдва Христового на місцевих пам’ятках 

нав’язував до іконографії давніх ікон та фресок і асоціювався з рідними 

звичаями. Оповідна іконографія Різдва Христового на цих іконах відображала 

цикл різдвяних свят, які, очевидно, по-особливому відзначали місцеві жителі, 

оспівуючи в колядах і щедрівках події народження Ісуса. Вона також 

перегукується з композицією і структурою Акафістів, які містять окремі 

сюжети, об’єднані спільною темою. 

Сцени Хрещення, Переображення та Вознесіння Господнього 

риботицькі малярі трактували традиційно, зображаючи їх у більш-менш 

однакових варіантах на іконах празникового ряду іконостасів і на самостійних 

творах великого розміру. Серед ікон, пов’язаних із темою Переображення, 

вирізняється пам’ятка 1710-х рр. невідомого походження (іл. 4.4.30), 
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малярство якої має стилістичні риси риботицьких майстрів. Тут композицію 

Переображення потрактовано символічно. М. Яноха зауважив, що автор цієї 

ікони помішав поняття, зобразивши біля Христа Богородицю та архангела 

Михаїла, а пророків внизу біля апостолів [456, с. 317], однак на нашу думку ця 

ікона має продуману символічну іконографію і не є вислідом незнання сюжету. 

У верхньому ярусі в центрі показано Христа у світлому вбранні, який стоїть на 

вершині гори, біля підніжжя попадали на землю три апостоли (Яків на 

колінах). Обабіч Спаса, замість традиційних для Переображення Мойсея та 

Іллі, зображено Богородицю з осяйним хрестом на грудях і архангела Михаїла 

з полум’яним мечем у руці. Пророків Мойсея та Іллю натомість представлено 

нижче, обабіч апостолів. Мойсея намальовано з того самого боку, що і 

Богородицю, біля нього — Неопалима купина, яка є символом непорочності 

Марії; Іллю показано в печері, внизу під архістратигом Михаїлом. Над Спасом 

у хмарах бачимо півфігуру Бога Отця та голуба — символ Святого Духа, під 

якими на білій стрічці написано євангельську цитату: «Σе єстъ Σн$ъ мой 

возълюбленънїй» (Мк 9, 7). Від осіб спрямовано білі стрічки з написами. Від 

Богородиці до Христа: «ти єси Σн$ъ и б$гъ мой», — над Богородицею: 

«изъбраннаљ яко с$лнце». Від архангела Михаїла до Спаса: «кто љко б$гъ», — 

над архангелом: «красота Σвэтлости вэчнїя пр[…]з». На стрічці, що 

відходить донизу від нагрудного хреста Богородиці: «сіљніє єго яко свэт», — 

на стрічці, спрямованій униз від архангела: «тако просвітитисљ […]». На 

стрічці від Мойсея до Спаса читаємо: «вели єси гди и чуднаљ дэла твоя». 

Від Іллі йдуть дві стрічки. На одній написано: «чтоти [г]дэ илиљ», — напис 

на другій відчитати не вдалося. Згідно з написами, зображені на іконі особи 

втілюють ідею божественного світла, яке об’явив Христос у Переображенні. 

Хмара, сонце та світло у тлумаченні Отців Церкви символізують присутність 

Бога. Містичне значення Переображення пов’язане з об’явленням Пресвятої 

Трійці, втіленням, страстями та Воскресінням Христа — другої особи Трійці, 

а також із воскресінням усіх померлих при кінці світу [456, с. 299—300]. Як 

указано в написах на іконі, Богородицю вибрано як сонце, а архангел Михаїл 
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відображає красу вічної світлості. Зауважмо, що Богородицю та св. Домініка 

зображено обабіч Спаса на фресці «Переображення» 1440—1442 рр. у 

монастирі Св. Марка у Флоренції (шоста ніша), автором розпису є Фра 

Анджеліко. Іконографію сцени Переображення з написами на стрічках, що 

типово для барокових творів, майстер ікони з ІМСу — припускаємо — 

запозичив із західноєвропейського взірця. На західний кшталт над головами 

апостолів Івана та Петра намальовано еліпсовидні німби, яких риботицькі 

майстри не практикували.  

Тему Воскресіння Господнього малярі з Риботичів представляли в 

запозиченому зі західноєвропейського мистецтва варіанті встання з гробу: 

Христос підноситься над саркофагом, біля якого налякана чи поснула сторожа. 

Христа малювали у динамічному ракурсі над саркофагом в оточенні хмар, у 

пов’язці на стегнах, у багряниці, з хрестом та червоною хоругвою на древку в 

руці. Воскреслий Христос над закритим саркофагом та чотири воїни у 

динамічних ракурсах зображені на деревориті майстра Іллі у Євангелії 1665 р. 

(Львів), подібне трактування сюжету бачимо на гравюрі О. Тарасевича 1677 р.  

[456, іл. 192; 355, с. 150]. Цей взірець риботицькі майстри зображали на іконах 

празникового ярусу (іл. 4.4.31) та на іконах більшого формату, що могли бути у 

складі дарохранильниці (іл. 4.4.32). В описаному варіанті сцену Воскресіння 

було показано на незбереженій іконі 1690 р. з празникового ряду іконостаса 

храму в Рушельчичах та на іконі того ж часу з дарохранильниці цієї церкви, 

які є одними із найдавніших творів риботицької стилістики на цю тему (іл. 

4.4.31), а також на іконі 1733 р. з церкви Воскресіння у Старій Солі (іл. 4.4.32). 

Варто відзначити, що малюючи запечатаний гріб у сцені Воскресіння 

риботицькі майстри, інколи на білому сувої, яким його запечатано малювали 

зірку, внизу півмісяць, що є елементами шляхецького гербу Леліва. Ця деталь є 

також на іконі, що у церкві в Старій Солі. Подібний елемент іконографії 

відомий на творах майстрів кінця XVI — початку XVIІ ст. кола «автора ікони 

Переображення з Яблунева». Більше схематично, але за описаною схемою 

виконаний образ Воскресіння Христового на двобічній іконі 1720-х рр. зі 
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Смільної (іл. 3.3.30), котру пов’язуємо з авторством риботицького майстра 

Івана Середиського. На невеликій іконі Воскресіння 1720—1730-х рр. (іл. 

4.4.33) обабіч Христа у хмарах зображено голівки ангелів із крилами, ще один 

ангел сидить на закритому саркофазі, до якого наближаються жінки-

мироносиці. Отже, на цій пам’ятці поєднано два сюжети — «Воскресіння 

Христове» та «Жінки-мироносиці біля гробу Господнього». Такі приклади теж 

запозичено з гравюр українських друків XVII ст. 

Сюжет «Зішестя Святого Духа» риботицькі майстри завжди 

представляли за новою схемою, яку українські малярі перейняли у XVII ст. від 

західних колег. Це — зображення Богородиці разом із апостолами в інтер’єрі, 

притому постать Марії здебільшого домінує і композиційно, і масштабно. На 

деяких іконах унизу в центрі композиції наявна фігура Космосу в темній 

арці — цей образ залишився від старої схеми, традиційної для творів XV — 

XVI ст. Таке поєднання двох взірців іконографії бачимо на іконах із 

празникового ряду іконостасів із Жукотина (іл. 4.4.34), Динова (4.4.35), 

Семенівки (іл. 4.4.36). На іконі з Жукотина Богородиця ніби сперла ноги на 

медальйон, у якому на чорному тлі зображено фігуру Космосу з білою 

тканиною в руках. На іконі з празникового ряду іконостаса церкви в Мощанці 

в чорній піварці замість Космосу намальовано дверні завіси та замок (іл. 

4.4.37), що нагадує епізод зі сцени Зішестя Христа в ад, на іконі з Ракової є 

лише чорна піварка (ІМС). На епістилії з празниками (іл. 3.1.84), на іконах з 

Гуречка та Рівні (МЗЛ) у сцені Зішестя Святого Духа взагалі немає ні темної 

піварки, ні фігури Космосу. 

Відомо кілька ікон риботицької стилістики зі сценою Христос і 

самарянка, що належали до цокольного ярусу іконостасу. Невелика кількість 

таких вцілілих творів свідчить, що сюжет не мав особливого поширення серед 

цих малярів. Загалом композицію сцени запозичено з гравюр українських 

видань, зокрема з Євангелія 1670 та 1690 рр. друкарні Ставропігійського 

братства у Львові, з Тріоді квітної 1631 р. друкарні Києво-Печерської лаври та 

ін. Відомого з апокрифів імені жінки-самарянки Фотинія риботицькі майстри 
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на іконах не писали, хоч інші малярі інколи зазначали його на своїх творах на 

цю тему. На гравюрах із згаданих видань Христа зображено сидячи у правій 

частині композиції. Прототипом цього зображення є гравюра Є. Вірікса [480, 

іл. 273]. Цим взірцем користувався майстер ікони з Порохника (іл. 4.4.38). На 

іконі, що не відомого походження (іл. 5.2.88) перейнято схему з гравюри 

Тріоді квітної, коли Христос сидить зліва, а жінка тримає дзбанок на шнурку 

над криницею. Майстер ікони з Березова (іл. 4.4.39) запозичив композицію з 

гравюр Є. Вірікса [481, с. 309], де над криницею представлено дерев’яну 

конструкцію для набирання води.  

Риботицькі майстри часто зверталися до теми Воздвиження Чесного 

Хреста, яка хоч і не належала до євангельських сюжетів, однак, як ми вже 

згадували, разом із темою Покрови Богородиці була особливо шанованою в 

українських церквах. Сцену Воздвиження Чесного Хреста представляли на 

невеликих іконах празникового ряду, а також на намісних храмових іконах у 

церквах, посвячених цій події. Однією з давніх храмових ікон зі сценою 

Воздвиження Чесного Хреста, виконаних у риботицькій стилістиці, є пам’ятка 

початку XVIII ст. з однойменної церкви на дзвіниці у Добрій Шляхетській (іл. 

4.4.40). Згідно з традиційною схемою, відомою за творами XV — XVI cт., у 

нижньому ярусі ікони зображено св. Костянтина та Олену, котрі стоять одне 

навпроти одного, а у верхньому ярусі — патріарха Макарія, який підносить 

хрест над головою. Ця іконографія репрезентує дві події: віднайдення хреста 

Господнього на Голготі та його воздвиження, що відбулося 13 (27) вересня 

335 р. в Єрусалимі, у храмі Воскресіння, який збудував Костянтин Великий на 

прохання патріарха Макарія, котрий брав участь у віднайденні реліквії. Підпис 

на іконах акцентує на події воздвиження: «воздвиженїє чесного кр$ста г

$ня» (ікона з Доброї Шляхетської). 

Рідкісну іконографію має цокольна ікона до згаданої намісної з церкви у 

Добрій Шляхетській (іл. 4.4.41). На ній бачимо сім сцен із історії навернення у 

християнство імператора Костянтина та віднайдення хреста Господнього, які 

закомпоновано у клейма, представлені у три ряди (по три сцени у двох 
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верхніх, і одна — в нижньому). Вгорі, як свідчать підписи, зображено сюжети 

«Явління хресного знамена цареві Костянтину», «Хрещення царя 

Костянтина», «Розмова цариці Олени з жидами про хрест Господній», 

відтак — «Повеління цариці Олени кинути Юду в колодязь», «Хрещення Юди 

в Єрусалимі», «Юда добув хрест Христовий», і внизу — сюжет «Воскресіння 

мертвої дівиці діткненням хреста Господнього». Історію віднайдення хреста 

Господнього описували різні церковні історики. На іконі з Доброї Шляхетської 

відображено версію зі сином пророка, старим юдеєм Юдою, який знав, де 

шукати хрест Господній [361, сс. 254—255, 259]. Юда довго не хотів 

розповідати таємниці й лише після того, як його вкинули до глибокого рову 

(на іконі написано, що це був колодязь), погодився вказати місце. Згодом він 

прийняв християнство, став Єрусалимським патріархом із іменем Киріяк і 

загинув мученицькою смертю за Юліана-відступника. На прикладі цієї 

цокольної ікони та ікон Різдва Христового з історією дитинства Ісуса бачимо, 

що риботицькі майстри інколи малювали розлогі оповідні сюжети. У сцені 

«Воздвиження Чесного Хреста» на іконах із празникового ряду риботицькі 

малярі послуговувалися тим самим взірцем, що й на храмовій намісній іконі з 

Доброї Шляхетської. Так зображено рівноапостольних на іконах із 

празникового ряду іконостаса з церков у Безміховій Горішній (іл. 3.1.86), 

Заболотцях (МЗЛ), Войтковій (МЗЛ), Семенівці (іл. 3.1.81) також на храмовій 

намісній іконі 1708 р. з церкви у Здвижені (іл. 4.4.42). На іконі з празникового 

ярусу іконостасу церкви Воздвиження в Гуречку імператор Костянтин 

зображений на взірець тогочасного короля: у делії та з шаблею при боці (іл. 

4.4.43).   

На іконі першої третини XVIII ст. з церкви в Торках (іл. 4.4.44) та на 

храмовій іконі з церкви в Гуречку 1710—1720-х рр. (іл. 4.4.45) іконографія 

нижнього ярусу дещо інша: тут Костянтина й Олену представлено з одного 

боку композиції, а навпроти них — архієрея в митрі. На іконі з Торок у лівій 

частині нижнього ярусу бачимо св. Костянтина та Олену, за ними — жінку і 

групу воїнів, праворуч — архієрея в митрі, біля нього — архімандрита (?) в 
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мантії та клобуці, позаду — короля у білій перуці в супроводі групи чоловіків. 

Окрім Костянтина й Олени, на пам’ятці наявні зображення персонажів, 

характерних для часу створення ікони, — короля і архієрея. У центрі ярусу 

намальовано престіл із двома запаленими свічками. На іконі з Гуречка в 

нижньому ярусі зображено менше осіб. 

Серед страсних сюжетів найбільшу популярність у риботицьких 

майстрів мали «Розп’яття» та «Зняття тіла Христового з хреста», показані 

окремо, не як частина великих композицій Страстей Господніх. Обидва 

сюжети як окреме зображення належали до дарохранильниць або до ікон, які 

розміщували на жертовнику у святилищі. Окрім того, як уже було зазначено, 

«Розп’яття» традиційно виконували на одному боці процесійних хрестів. 

Вирізаний по силуету хрест із Розп’яттям також увінчував іконостас. Сцена 

«Розп’яття Христа» як самостійний твір була лаконічнішою, ніж на великих 

іконах Страстей, де представляли більше пристоячих, розбійників, 

прив’язаних до хрестів, краєвид. Христа у Розп’ятті риботицькі майстри часто 

зображали в терновому вінку, а ноги Спаса, за давньою традицією, малювали 

прибитими двома цвяхами. Унизу, біля підніжжя хреста, бачимо череп Адама. 

Тіло Христове — світлої карнації, проте на іконах малярів із Риботичів воно 

не має ознак мертвої людини, що було типовим для майстрів того часу, 

скажімо, жовківської школи ікономалярства. У Розп’ятті на завершенні 

іконостасів та на процесійних хрестах обабіч Христа представлено 

персоніфіковані Сонце і Місяць. На Розп’ятті першої третини XVIII ст., що 

завершує іконостас у церкві в Доброславі (іл. 3.1.120), як і на згаданому 

процесійному хресті 1708 р. з Лосього (іл. 3.4.8), на верхній поперечині, окрім 

традиційної абревіатури ІНЦІ, написано літери ЦС, які є ініціальними в 

давньому написі «Цар Слави». 

Звернімо увагу на іконографію сцени Розп’яття на іконі, яка належить до 

дарохранильниці, що на престолі церкви у Прикрій (іл. 4.4.46). Ця ікона має 

риси риботицького малярства 1740—1750-х рр. (характер декоративних 

мотивів різьби її бічних крил указує на останню третину XVIII ст., одначе 



 291

бічні елементи, на нашу думку, було долучено пізніше). Тут Христа розіп’ято 

на однораменному хресті, руки Спаса провисли, обидві стопи, прибиті двома 

цвяхами, розвернуто праворуч, що не типово для давніх творів риботицьких 

майстрів. Під хрестом сидить, спершись на руку, простоволоса Марія 

Магдалина, звернена до Ісуса. Подібно намальовано руки Спаса на 

фрагментарно збереженій іконі Розп’яття з пристоячими 1740—1750-х рр. 

(МНАС № 1534). Утім, на тогочасних Розп’яттях на завершенні іконостасів 

риботицької стилістики руки Спаса зображали за давнім взірцем — рівно 

розпростертими, а хрест — трираменним. 

Варто зазначити, що Розп’яття, часто з пристоячими, малювали також на 

іконах вотивно-епітафійного змісту. Таку традицію тогочасного українського 

ікономалярства простежуємо на творах від середини XVII ст. Риботицькі 

майстри теж використовували цю іконографію. Зокрема, на іконі 1730—1740-

х рр., яка, припускаємо, походить із церкви у Красній на Лемківщині, 

представлено Розп’яття Господнє з пристоячими Богородицею та св. Іваном 

Богословом (іл. 4.4.47). На першому плані композиції бачимо священика Івана, 

який, як розповідає вкладний текст, був парохом церкви. Біля єрея показано 

навколішки його померлу дружину Анну — жінку молодого віку, а поруч із 

нею — очевидно, їхню малолітню дочку. Св. Іван Богослов, якого зображено 

біля Розп’яття, за священиком Іваном, може бути його святим патроном. Кров 

із Христових ран крапає на гріб попаді, очищуючи її від гріхів. Запалена 

свічка на гробниці символізує поминальну молитву родичів. 

Емоційну сцену біля Розп’яття намальовано на епітафійній іконі 1740—

1760-х рр. із церкви в Тиряві Сільній (іл. 4.4.48). На пам’ятці представлено 

дівчинку, яку роздер вовк. Дитину зі світлим русявим волоссям і в білій 

сорочці зображено тричі: раз — угорі біля білої хати, в якій, очевидно, жила 

дівчинка, та двічі — скривавлену в зубах у вовка. Хрест із Розп’яттям 

показано в центрі, ліворуч св. Іван підтримує Богородицю за рамена. Подібно, 

як на іконі в церкві у Прикрій, руки Спасителя провислі. Ікона з Тиряви 

Сільної є унікальною у спадщині риботицького й українського малярства, 
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адже змальовує детальну історію смерті зображеної особи. На прикладі 

кількох творів — згаданих епітафій Якова Баволяка 1689 р. (іл. 5.1.17) та 

Стефана Комарницького 1697 р. (іл. 3.3.33) — простежуємо наявність 

портретів померлих на іконах риботицьких майстрів, однак на жодній із них 

немає історії смерті. 

Сцену «Зняття з хреста» риботицькі майстри виконували за 

популярними тоді серед західноукраїнських малярів взірцями з 

нідерландських та німецьких гравюр. Зокрема, в середовищі професійних 

майстрів із Кам’янки-Бузької та з Жовкви на Львівщині, як-от Романа 

Могильницького й Івана Рутковича, мала популярність гравюра Е. ван 

Пандерена початку XVII ст. Представники риботицького осередку спрощували 

складні багатофігурні композиції західноєвропейських майстрів, переймаючи 

загальну структуру їхніх творів і ракурси. Розглянемо кілька варіантів сцени 

«Зняття з хреста» на іконах малярів із Риботичів. Спільною рисою всіх цих 

творів є зображення однораменного хреста. Тіло Христа вже з вийнятими 

цвяхами опускають за допомогою білої тканини два чоловіки, стоячи на 

драбинах, приставлених симетрично до поперечки хреста. Руки Спаса можуть 

бути опущені вздовж тіла або розведені, права рука спирається на рамена 

Никодима. Таке положення тіла Ісуса в момент зняття з хреста зазвичай 

трапляється в українській іконографії XVII ст. Дещо іншу іконографію має 

ікона на дарохранильниці в церкві у Тополі (іл. 3.2.12): тут тіло Спаса 

підтримує Богородиця, а також намальовано лиш одну драбину, на якій стоїть 

Никодим, нагнувшись і тримаючи ліву руку Ісуса. Окрім традиційних для 

іконографії XV — XVI ст. персонажів: Йосифа Ариматейського, Никодима та 

Івана Богослова, — на пізніших іконах бачимо ще одного чоловіка, котрий 

допомагає під час похорону. На пам’ятках його може бути представлено в 

різному віці: старцем (ікона з НМК (іл. 3.2.17)), ікона з Риботичів (іл. 2.1.13)), 

середнього віку (ікона зі Сельця (іл. 5.2.7)) або юнаком (ікона з Ліщин (іл. 

5.2.48)). Богородиця стоїть переважно в лівій частині композиції або 

опустилася під хрестом, часто відвернена від Спаса. На іконі зі Сельця 
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Богородицю натомість зображено у правій частині сцени, Її груди прошито 

мечем. Біля Богородиці св. Іван Богослов і жінки-мироносиці (або одна Марія 

Магдалина), притому Марію Магдалину серед інших нерідко вирізняє німб. 

Інколи св. Іван тримає стопи Спаса, як показано на іконі з Жогатина (іл. 

4.4.49). На іконах з Риботичів, Сельця, на іконі, що в церкві в Котаню (іл. 

3.2.18) вгорі сцени бачимо півфігуру Бога Отця та Святого Духа у вигляді 

голуба, що разом зі Спасом представляють Пресвяту Трійцю з акцентом на 

принесеного в жертву Божого Сина. Образ Богородиці, яка безсило опустилася 

на землю під час зняття з хреста тіла Христового, відомий в італійському 

мистецтві XV ст., зокрема на творі Фра Анджеліко, де також зображено Марію 

Магдалину, що навколішках цілує стопи Спаса, дві драбини, симетрично 

приставлені до хреста, і велику кількість персонажів, котрих не згадано в 

євангельській історії. 

Окремим типом зображення в тогочасному ікономалярстві були 

великоформатні Страсті Христові, які продовжували розвиватися в час праці 

риботицьких майстрів [213; 216] і мали популярність у церковному 

облаштуванні. Риботицькі майстри, як і інші українські ікономалярі того часу, 

малювали їх на дошці й на полотні. Найдавнішою з ікон «Страсті Христові» 

риботицької стилістики є згадана пам’ятка 1675 р. авторства маляра Якова з 

церкви у Волі Вижній (іл. 4.4.50). Інші ікони, на жаль анонімних майстрів, 

походять відповідно із церков у Залокоті (іл. 4.4.55), Котані (іл. 4.4.56) [432, іл. 

118—125], Семенівці (іл. 4.4.54) [294, с. 84—89], Великому Вислоці (іл. 

4.4.53), ще дві не мають відомого точного місця походження (іл. 4.4.51, іл. 

4.4.52) [467, с. 137—140; 436, с. 239; 484, с. 456]). Ікона з Котані датована 1737 

р., є однією із «наймолодших» ікон риботицької стилістики з датою.  

У наближеній до риботицьких майстрів стилістиці намальовано ще 

кілька ікон. Це ікона з Верхнього Висоцька 1670-х рр. (НМЛ), ікона 1703 р. з 

церкви св. Параскеви у Брусні Новому [487, с. 31, 33], ікона з НМЛ, що не має 

відомого місця походження) [213; 216], ікона Страстей у церкві архангела 

Михаїла в Святковій Великій, ікона з церкви у Яблуньці (ММАШ).  
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Як свідчать збережені твори, риботицькі майстри віддавали перевагу 

горизонтальному формату композиції. Видовжений по вертикалі формат, який 

притаманний давнішим українським Страстям Господнім і Страшним судам 

XV — XVI ст., мають ікони з Великого Вислока та зі Залокотя. На іконах 

бачимо доволі велику кількість сцен (від 17 до 33), уміщених у квадратні чи 

прямокутні клейма. У центрі, як і на більшості українських ікон на цю тему, 

домінує Розп’яття з пристоячими — воно вдвічі більше, ніж інші сцени. 

Сюжети відділено мальованими рамками або накладними планками, як на 

іконах із Волі Вижньої, Верхнього Висоцька, Семенівки та Котані. 

У сюжетах Страстей риботицьких майстрів простежуємо запозичення 

західноєвропейської іконографії, що спостерегла Я. Новацька, досліджуючи 

ікону з Волі Вижньої [487]. А. Ґронек при описі цієї ікони, звернула увагу на 

рідкісний для страсних циклів апокрифічний сюжет «ув’язненого Христа 

тягнуть через Кедронський потік» [436, сс. 56, 221—222]. Цей сюжет наявний 

також на іконах із Верхнього Висоцька та зі Семенівки. 

З перелічених творів найбільшу кількість сюжетів зображено на іконі 

1675 р. з Волі Вижньої — 33 сцени в шести ярусах. Тож пам’ятка належить до 

найбільш оповідних українських ікон на цю тему, бо зазвичай страсний цикл 

налічував 20-28 сюжетів. У центрі композиції намальовано Розп’яття з 

пристоячими. У двох верхніх і двох нижніх рядах закомпоновано по шість 

сцен, а обабіч Розп’яття у двох середніх ярусах — по дві. Послідовність сцен 

така: «Воскресіння Лазаря», «В’їзд до Єрусалиму», «Юда бере срібняки в 

першосвящеників», «Тайна вечеря», «Вмивання ніг», «Молитва в 

Гетсиманському саду», «Настрашення воїнів» («Aзм Єсмь»), «Поцілунок 

Юди», «Перехід через Кедронський потік». В останній сцені напис до 

зображення звучить так: «тегнуть жидове ха по воді а сами идуть по мості». 

Далі наступні сюжети: «Христос перед Каяфою», «Христос перед Анною», 

«Відречення Петра», «Жаль Петра та смерть Юди», «Христос перед Іродом», 

«Розп’яття», «Христос перед Пилатом», «Бичування», «Коронування терновим 

вінком», «Глузування», «Се Чоловік», «Пилат умиває руки», «Дорога на 
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Голготу», «Прибивання до хреста», «Воїни кидають жереб на хітон Христа», 

«Йосиф Ариматейський просить у Пилата віддати тіло Христове», «Зняття з 

хреста», «Оплакування», «Воскресіння Господнє», «Зішестя в ад», «Жінки-

мироносиці біля гробу Господнього», «Христос являється Марії Магдалині та 

Своїй Матері». Тут маляр зобразив виняткову для української іконографії 

Страстей сцену «Явління Христа Богородиці», про що читаємо у підписі: «хс 

явися магдалени по воскресени [...]. хс явися матери своей». Про цей епізод 

не згадано в євангельських текстах. Замикають воскресний цикл сцени 

«Дорога до Емауса» й «Увірування Томи». 

Майстер Яків протиставив поведінку апостолів Юди та Петра, після 

того, як вони обоє зрадили Христа. Ця антитеза досить часто трапляється в 

українській іконографії Страстей від середини XVII cт. [208]. На іконі з Волі 

Вижньої детально відтворено сцени Христових мук і представлено 

розгорнутий воскресний цикл, що налічує аж шість сцен. 

Ікона з Верхнього Висоцька, яку гіпотетично пов’язуємо з риботицьким 

осередком — власне більше на підставі іконографії та композиції, ніж за 

стилістикою малярства, — містить 21 страсну сцену, серед яких найбільшою 

за розміром є центральна — Розп’яття (іл. 4.4.50). Принцип побудови цієї 

ікони подібний до «Страстей» із Волі Вижньої, кожне клеймо оправлено 

простою рамкою. Тут також наявна рідкісна сцена з воїнами, що тягнуть 

зв’язаного Христа через кедронський потік, а самі йдуть мостом, запозичена з 

апокрифічної євангелії від Никодима. Цей апокриф був відомий на Русі 

принаймні з ХІІ ст. [351, с. 17—19; 101, с. ХХ—ХХІ]. Як уже було зазначено, 

її нечасто можна побачити на українських іконах (загалом до XVII ст. вона не 

відома). У сцені відображено один із епізодів приниження Месії, а теми 

Христових мук і глуму зі Спаса набули популярності в мистецтві та 

богословській і проповідницькій літературі другої половини XVII ст. 

Ікона з Великого Вислока останньої чверті XVII ст. налічує 17 сцен, 

розташованих у ледь видовжених по вертикалі клеймах у п’ять ярусів зверху 

вниз (іл. 4.4.53). В перших двох ярусах бачимо рівновеликі клейма зі сценами 
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«В’їзд Христа до Єрусалима», «Тайна вечеря», «Вмивання ніг», «Молитва в 

Гетсиманському саду», «Поцілунок Юди» («Ув’язнення Христа»), «Христос 

перед Анною», «Христос перед Каяфою», «Христос перед Пилатом» («Пилат 

умиває руки»). У двох наступних ярусах зображено сцени «Бичування» та 

«Коронування терновим вінком» (ліворуч), «Зняття з хреста» і «Покладення 

до гробу» (праворуч), а між ними — центральну сцену «Розп’яття з 

пристоячими», яка за розміром видовжена по вертикалі на два ряди. У 

найнижчому ряду закомпоновано сцени «Дорога на Голготу», «Прибивання до 

хреста» і «Воскресіння Господнє» у двох варіантах: «Зішестя в ад» і 

«Воскреслий Христос над саркофагом», що замикає загальну композицію. 

Загалом на іконах Страстей сцени різняться послідовністю розташування, хоча 

майстри намагались дотримуватися хронології євангельських подій. На творі з 

Великого Вислока сцени двох верхніх ярусів подано згідно з розвитком подій і 

розташовано зліва направо, відтак сюжети розгорнено зверху вниз і вправо, 

далі представлено центральне Розп’яття, а тоді розміщено сцени правої 

частини ікони. Замикають розповідь дві сцени Воскресіння, намальовані внизу 

праворуч. Підписи сцен уміщено на тлі клейм, літери великі, виведені білилом 

досить каліграфічно. Біля деяких персонажів указано їхні імена, як-от у сцені 

«Христос перед Каяфою», де, крім підпису зображення: «приведоша іс$а до 

кайафаша», — вгорі над постаттю судді написано його ім’я. Якби не було 

підпису до цієї сцени, то сюжет можна було б ідентифікувати як «Суд у 

першосвященика Анни», позаяк у сусідньому ліворуч клеймі, яке трактуємо як 

суд в Анни (підпис зображення втрачено через потертя й осипи фарбового 

шару), першосвященика зображено в мить, коли він роздирає свої шати. Над 

постаттю прочитуємо першу літеру «А» — початкову в імені зображеного. 

Цього першосвященика на іконах підписували або як «Анна», або як «Каяфа», 

який був його зятем. Цей епізод описано в Євангелії від Матея: там мова про 

Каяфу (Мт 26, 65). У центральній сцені Розп’яття з пристоячими бачимо 

характерне для ікон риботицької стилістики відтворення умовної архітектури 

Єрусалима з білими будівлями позаду хрестів Господа та двох розбійників. 
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Хрести, на яких розіп’ято розбійників, традиційно менші за Господній, їхні 

постаті підписано: Димас і Гестас. Імена злочинців відомі за апокрифічним 

Євангелієм від Никодима. 

Ікона «Страсті Господні» з НМК (іл. 4.4.52) та ікона з околиць 

Перемишля (НМПЗП) (іл. 4.4.51) кінця XVII ст. подібні за композицією та 

розташуванням клейм, обидві пам’ятки видовжені по горизонталі. Ікону з 

НМК найкраще збережено серед ікон на полотні авторства риботицьких 

майстрів. Її п’ять ярусів містять 23 сцени. Ікона з НМПЗП налічує 14 клейм, 

закомпонованих у три яруси, проте нижню частину пам’ятки — під 

Розп’яттям — утрачено. На обох творах Розп’яття з пристоячими розташовано 

в центрі другого та третього ярусів. Клейма обабіч Розп’яття, відповідно, 

також видовжені по горизонталі та притому є вужчими, ніж клейма верхнього і 

двох нижніх ярусів. Зважаючи на розміри ікони з НМК (179х229 см) та ікони з 

НМПЗП (133х224 см), робимо висновок, що твори мальовано за одним 

взірцем. Утім припускаємо, що ікона з перемиського музею мала лиш один 

ряд клейм під Розп’яттям, оскільки «розповідає» дещо скорочену євангельську 

історію. Тематика клейм верхнього ряду на обох пам’ятках збігається. Це — 

«Воскресіння Лазаря», «В’їзд до Єрусалима», «Тайна вечеря», «Вмивання 

ніг», «Молитва в Гетсиманському саду». У другому ряді на іконі з краківського 

музею показано сцени «Настрашення воїнів», «Поцілунок Юди», «Христос 

перед Анною», «Христос перед Каяфою», а в третьому — «Христос перед 

Іродом», «Христос перед Пилатом» («Пилат умиває руки»), «Бичування», 

«Юда віддає срібняки та смерть Юди». Нижче, у четвертому ряду, 

представлено такі сцени: «Коронування терновим вінком», «Се 

Чоловік» («Пилат вивів Христа на суд юдеїв»), «Дорога на Голготу» («Христос 

падає під хрестом»), «Прибивання до хреста», «Зняття з хреста». В 

останньому, п’ятому, ряду вміщено «Покладення до гробу», «Воскресіння 

Христове», «Зішестя в ад», «Жінки-мироносиці біля гробу Господнього», 

«Христос із учнями по дорозі до Емауса». На іконі з перемиського музею в 

другому ряду зображено сцени «Поцілунок Юди», «Христос перед Каяфою», 
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«Христос перед Іродом», «Христос перед Пилатом». Далі внизу — сцени 

«Бичування», «Коронування терновим вінком», «Пилат умиває руки», «Дорога 

на Голготу». Отже, як бачимо, на цій іконі є дві сцени Христа перед Пилатом, 

але бракує епізоду з наляканими воїнами, сцен «Христос перед 

першосвящеником Анною» та «Юда віддає срібняки». Ймовірно, тут також не 

було сцени «Се Чоловік». А. Ґронек у реконструкції ікони запропонувала такі 

сюжети в нижньому ряді: «Прибивання до хреста», «Зняття з хреста», 

«Покладення до гробу», «Зішестя в ад», «Воскресіння» [436, с. 238]. Там, 

одначе, могли бути й інші зображення, зважаючи на послідовність сюжетів, які 

розміщено після клейма «Дорога на Голготу» на іконі з краківського музею. 

Напевно, традиційно в нижньому ряду мали би бути сюжети «Зняття з 

хреста», «Покладення до гробу» та дві сцени Воскресіння Господнього в 

різних варіантах. 

Також упадає в око, що ікону з краківського музею виконано більш 

прецизійно, сцени розділено мальованими цеглястими рамками, на яких угорі 

вміщено детальні підписи до зображень. Окрім того, майстер підписав деяких 

персонажів, наприклад, у сцені «Воскресіння Лазаря» вказав ім’я Лазаря, а 

біля його сестер зазначив: «сестры лазаревы». Окремо підписано сплячих 

апостолів у сцені молитви Христа в Гетсиманському саді, у сцені поцілунку 

Юди напис «юда» вміщено на вбранні зрадника. У сюжеті «Зняття тіла 

Христового з хреста» зображено Никодима та Йосифа з Ариматеї, чиї імена 

написано на німбах зображених, а на темному отворі печери бачимо напис: 

«гробъ бжіи». Сцени тут промальовано ретельніше, ніж на іконі «Страсті» з 

НМПЗП, значну увагу надано деталям, в окремих сценах, як-от «Коронування 

терновим вінком», намальовано більшу кількість осіб, хоча професійний 

рівень виконання обох творів однаковий. Варто також зазначити, що на іконі з 

перемиського музею негативні персонажі мають вохристу карнацію, а у 

Христа і святих колір шкіри світлий, практично білий. 

Окрім композиції, подібною є іконографія обох ікон. Однотипно 

вирішено сцени верхнього ряду, які різняться незначними деталями. Зокрема, 
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у сцені «Молитва в Гетсиманському саду» Христос на пам’ятці з перемиського 

музею обернений ліворуч, а на іконі з краківського музею — праворуч, 

водночас сплячого ап. Якова на обох іконах зображено у плащі, що покриває 

його голову. Риботицькі майстри у своїй творчості використовували обидва 

взірці. Таке представлення цієї сцени, як на іконі з НМПЗП, бачимо також на 

пам’ятці з Великого Вислока, а на іконі з Волі Вижньої 1675 р. Христос у 

молитві обернений праворуч, як на творі зі збірки НМК. На обох іконах 

Страстей — із перемиського і з краківського музеїв — однаково потрактовано 

сцену «Бичування Христа». Центральне Розп’яття з пристоячими виконано за 

одним взірцем: тут традиційно, крім Христа, показано двох розбійників, 

прив’язаних до хрестів, які за розміром менші, ніж хрест Господній. Одначе 

розбійника, якого розіп’ято праворуч від Ісуса, на іконі з перемиського музею 

зображено у старшому віці, а на іконі з краківського музею обидва злочинці 

молоді. У правій частині зображення під хрестом представлено сцену з трьома 

воїнами, котрі кидають жереб на хітон Христа. У лівій частині композиції 

намальовано верхи на коні воїна, що списом пробиває бік Спаса, — в очі 

вершника струменіє кров із Христової рани. Зазвичай у цьому епізоді бачимо 

сотника Лонгина, і так показують його майбутнє навернення до християнства. 

Ця сцена опирається на апокрифічну історію, згідно з якою сотник погано 

бачив і прозрів у мить, коли на нього крапнула кров Христова. На іконі з 

краківського музею в написі до сцени, проте, не вказано імені воїна: «един † 

воєнь копиєм ребра ему прободоша абие изыиде кровъ и вода», — а на 

пам’ятці з перемиського музею цієї сцени взагалі не підписано. На іконі з 

НМПЗП у центральній сцені Розп’яття з пристоячими зображено менше осіб, 

аніж на іконі з НМК, де, крім вершника зі списом, верхи на конях намальовано 

також юдейську старшину, яка, очікуючи чуда, приїхала подивитися на страту 

Христа. Варто зазначити, що мотив із воїном на коні у сцені Розп’яття був 

популярний у творчості риботицьких малярів. Цей мотив наявний і на вже 

згаданій іконі 1675 р. з Волі Вижньої (автор — риботицький майстер Яків), де 

центральна сцена Розп’яття однотипна з представленими на аналізованих 
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творах. Бачимо його також на іконах із Семенівки, Залоктя та Котані 1737 р., 

де сцени динамічніші. За взірець цього сюжету риботицьким малярам могла 

слугувати гравюра з Тріоді квітної київського друку 1631 р., дереворити якої 

іконописці часто використовували як прототип. На цій гравюрі, крім інших 

схожих елементів, також зображено вершника в лівій частині композиції. 

Зазначимо, що, наскільки вдалося простежити, в XVII — першій чверті 

XVIII ст. лише риботицькі майстри малювали на іконах Страстей групу 

юдейських старшин і воїна, котрий пробиває бік Спаса, сидячи на коні. 

Популярним у творчості майстрів риботицького осередку і загалом на 

тогочасних іконах Страстей був сюжет «Прибивання до хреста», який бачимо 

на всіх перелічених пам’ятках риботицької стилістики (окрім ікони з 

перемиського музею, яку обрізано по низу). Помічаємо також особливу увагу 

риботицьких майстрів до величезної «пащі адової» у клеймі «Зішестя Христа 

в ад» на іконі з краківського музею. Цю пащу заввишки з фігуру Христа 

намальовано в лівій частині композиції: Ісус витягає з неї за руку Адама на 

чолі старозавітних праведників. Подібного вирішення цього епізоду на інших 

риботицьких іконах ми не знайшли. На іконі «Страсті» з НМК, так само як на 

іконі з Великого Вислока, у сцені «Суд над Христом» першосвященик Анна, а 

не Каяфа розриває свої шати. Нечасто на іконах Страстей уміщували сцену 

«Дорога до Емауса», яка є заключною на пам’ятці з краківського музею. 

Привертає увагу також підпис до цього сюжету: «љвисљ іс$ інымъ wбразом 

идущи на село». «Дорогу до Емауса» представлено також на іконі 1675 р. 

риботицького майстра Якова з церкви у Волі Вижній. Тут сцену вирішено 

типово, щоправда, підписано по-іншому, традиційніше: «хс явися на пути 

луцэ и клеwпэ». Бачимо її і на іконі риботицької стилістики 1737 р. з Котані. 

Три інші ікони Страстей Христових — із Залокотя, із Семенівки та з 

Котані — виконано на дошці приблизно в один час, у 1720—1730-х рр. Ікону з 

Котані датовано 1737 р. Ікона з Залокотя, яку пов’язуємо з риботицьким 

майстром Іваном Середиським, складається із 22 сцен, що намальовані на двох 

окремих вертикальних дошках. На ній сцени закомпоновані одним ярусом над 
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Розп’яттям, двома ярусами під ним і по три сцени обабіч (іл. 4.4.55). Тут 

бачимо такі сюжети: «Воскресіння Лазаря», «В’їзд до Єрусалима», «Тайна 

вечеря», «Вмивання ніг», «Молитва в Гетсиманському саду», «Поцілунок 

Юди», «Христос перед Каяфою», «Христос перед Іродом», «Юда бере гроші 

від першосвящеників», «Бичування Христа», «Коронування терновим вінком», 

«Христос перед фарисеями», «Пилат умиває руки», «Каяття Юди», «Дорога на 

Голготу», «Прибивання до хреста», «Йосиф Ариматейський просить у Пилата 

тіло Христове», «Зняття з хреста», «Покладення до гробу», «Воскресіння 

Господнє», «Жінки-мироносиці біля гробу Господнього». 

Ікона з Котані складається з трьох горизонтальних дощок (так само 

змонтована ікона з Волі Вижньої) (іл. 4.4.56). На іконі з Котані показано 

25 сцен із центральним великим багатофігурним Розп’яттям, композиція якого 

значно видовжена по горизонталі. Тут, окрім Розп’яття Господнього та двох 

розбійників на хрестах, зображено Богородицю, яка втрачає свідомість, 

бачимо також велику групу пристоячих, воїнів і двох вершників, один із них 

пробиває бік Спаса. Дія розгортається на тлі панорами міста зі складною 

архітектурою. Інші сцени теж багатофігурні та динамічні. Перелік сюжетів 

такий: «Воскресіння Лазаря», «В’їзд до Єрусалима», «Юда бере гроші від 

першосвящеників», «Тайна вечеря», «Вмивання ніг», «Молитва в 

Гетсиманському саді», «Ув ’язнення Христа», «Христос перед 

Каяфою» («Каяфа розриває шати»), «Христос перед Іродом», «Христос перед 

Пилатом», відтак знову «Христос перед Пилатом», «Бичування», 

«Коронування терновим вінком», «Пилат вивів Христа на суд юдеїв» («Се 

Чоловік»). У цьому епізоді серед тих, хто засуджує Спаса, зображено жінку з 

дитиною на руках; напис до сцени традиційний і стосується слів юдеїв: 

«кровъ его нанас і на чадах нших», — тож жіноча постать із дитиною 

ілюструє їхні слова. Далі представлено сцени «Дорога на Голготу» з епізодом 

із Веронікою, «Прибивання до хреста», «Зняття з хреста», «Покладення до 

гробу». Нижній ряд ікони вміщує п’ять сцен, пов’язаних із Воскресінням 

Спаса. Перша сцена воскресного циклу — «Зішестя в ад» із великою групою 



 302

оголених душ (як на іконах Страшного суду), які знизу припікає вогонь, а вони 

простягають руки до Христа . Отже , тут до традиційного для 

східнохристиянського ікономалярства ХІ — ХVI ст. сюжету «Зішестя Христа в 

ад» додано деталі мотиву про душі в чистилищі, запозиченого зі 

західнохристиянської іконографії. Ідею чистилища на місцевому ґрунті було 

апробовано після унійного визнання віри [259, с. 147]. У наступному клеймі 

зображено «Воскресіння Господнє» з наляканою сторожею, далі — «Жінки-

мироносиці біля гробу Господнього», «Христос із учнями дорогою до 

Емауса», «Христос являється учням на березі Тиверіадського моря» з епізодом 

чудесного лову риби. Останній сюжет новий для риботицьких майстрів і не 

відомий на інших їхніх збережених іконах. Цю подію описав єв. Іван, 

зазначивши, що Христос явився апостолам Петрові, Томі, Іванові, Якову та 

іншим учням і вони Його впізнали по тому, як закинули неводи й у чудесний 

спосіб витягли багато риби (Ів 21, 1-13). 

Ікона зі Семенівки вражає своїм розміром — 343х440 см. Це найбільша з 

нам відомих ікон «Страсті Господні». За композицією та стилістикою 

малярства вона подібна до ікони з Котані, хоч автори творів різні. Ікона зі 

Семенівки також містить 25 сцен. Це — «Воскресіння Лазаря», «В’їзд до 

Єрусалима», «Тайна вечеря», «Юда йде до першосвящеників», «Умивання 

ніг», «Молитва в Гетсиманському саду», «Поцілунок Юди», «Христос на суді 

Анни», «Відречення Петра», «Христос на суді в Каяфи», «Розп’яття», «Христа 

тягнуть через кедронський потік», «Христос на суді в Пилата», «Бичування», 

«Коронування терновим вінком», «Пилат умиває руки», «Се Чоловік», 

«Дорога на Голготу», «Прибивання до хреста», «Зняття з хреста», 

«Покладення до гробу». Останній ярус, як і на котанській іконі, також 

займають сюжети Воскресіння Господнього. Це «Воскресіння», в якому 

поєднано епізоди встання з гробу та зішестя в ад. Понизу в скелястому 

чорному отворі намальовано оголені душі, під ними, проте, немає полум’я, а зі 

скель за подією спостерігають темні демони. Далі зображено воскресну сцену 

з наляканими воїнами, тоді — сцени «Жінки-мироносиці біля гробу 
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Господнього» та «Христос являється Марії Магдалині в образі садівника». 

Останній сюжет був поширений у творчості жовківських майстрів, а в 

риботицькому ікономалярстві знаємо його лише за цією пам’яткою. 

Завершуємо огляд іконографії творів риботицьких майстрів сценою 

Страшного суду. Як ми вже писали, ікон із зображенням Страшного суду 

збережено менше, порівняно зі «Страстями Господніми». Припускаємо, що їх 

загалом було небагато, позаяк у XVIII ст. зафіксовано закиди церковної влади 

проти непристойних і забобонних зображень на іконах «Страшний суд». 

Зокрема, в описі 1816 р. старої парафіяльної церкви Архангела Михаїла в 

Лішні Дрогобицького деканату зазначено, що у храмі на стіні «намальоване 

пекло, в інших церквах нема нічого забобонного чи непристойного» [7, сс. 2, 

91].  

Найстаршим нам відомим твором на тему Страшного суду авторства 

риботицького майстра є згадана ікона 1687 р. у церкві Святкової Малої [393, с. 

240—242] (іл. 4.4.57). На іконі бачимо традиційну схему розміщення сцен, 

починаючи від верхніх «небесних» ярусів і закінчуючи сценами пекла. Угорі в 

центрі «ангели згортають небо», у верхньому лівому кутку представлено 

«соборъ архангелскии сто$и пречыстои», де на чолі ангельських сил стоїть 

Богородиця, навпроти у правому кутку зображено «Собор св. Івана 

Хрестителя», де ангелів очолює Предтеча. У центрі «небесного» ряду — 

Христос у славі. Нижче традиційно показано 12 апостолів, у центрі Етимасія 

(Престіл підготовлений для другого пришестя Христа) з підписом: «маистат 

бж$эй». Обабіч неї два ангели, трохи вище ще два — вони сурмлять, звіщаючи 

про кінець світу. Відтак під ними зображено праведні та неправедні народи. 

Серед неправедних із написами «жыды», «турци», «кальвины», «арапы», 

«ишъпаны», «нэмци», «wрмљне», «попы», «татаре», «угры», «мурине» 

маляр розмістив також «русь», а навпроти серед праведників, яких зазвичай 

представлено за чинами святих і відповідно підписано, меншими літерами 

написав: «декотра русь». Нижню частину композиції ліворуч (по правицю від 

Христа) займає сцена раю з Богородицею, добрим розбійником і «лоном» 
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Авраама. До раю йдуть вибрані праведники, яких веде ангел, біля райських 

воріт стоїть ап. Петро з ключами. Більшу частину нижньої композиції ікони 

відведено сценам воскресіння померлих і пекла. Сцену воскресіння померлих 

зображено не в медальйоні, за давнім символічним взірцем, а більш 

реалістично, за західноєвропейською традицією. Отже, бачимо умовну 

поверхню землі, з отворів у якій підіймаються померлі. Тут намальовано 

також смерть і чортів, котрі відразу тягнуть грішників до пекла, поруч — 

смерть багача й убогого та сцена недоброї сповіді. Далі — величезна вогняна 

ріка з грішниками, яка випливає з-під Етимасії від терезів, де важать добрі та 

лихі вчинки людей. У пеклі всіх грішників підписано, вони демонструють 

різні людські провини. Там представлено, зокрема, й соціальних осіб, бо серед 

розбійників, злодіїв, чарівників, пліткарів, гнівливців, чужоложців, бездітниць, 

тих, хто затрачував дітей, п’яниць, тих, хто втратив цноту в молодості, 

самовбивців є «мелникъ», «кравець», «коваль», «шолтис», «корчмарка», 

«багач», «ткач», «лихвар», «бурмістръ», зв’язаний одним ланцюгом з 

кривоприсяжником, і, навіть «кобзар». Також там є піп, що «на книги 

смотрэвъ а не так чинил», а до пекла чорти «провадять попадю 

свавольницу танечницу». Складно з’ясувати, за якими критеріями майстер 

оцінював тогочасне суспільство, проте малярів він у пекло не помістив. 

Розглядаючи зображених грішників, розуміємо, чому з XVIII cт. це «пекло» 

вважали «забобонним і непристойним мальованням». Окрім того, вздовж 

лівого краю на іконі зображено «драбину чеснот» (20 сцен), яку ще називають 

«дорогою митарств». На давніх іконах її представляли «вужем гріха» в центрі 

композиції. На іконі маляра Якова на «драбині чеснот» показано чорта зі 

сувоєм із виписаним обвинуваченням для душі, яку тримає на руках ангел, що 

стоїть навпроти чорта. Перелічені гріхи обширні та колоритні, подібні до тих, 

яких припустилися грішники у сценах пекла, наприклад, «великов мэровь 

куповал а меншов продавалъ», «ремеслником кривду чинил и слабым», «межу 

переwравъ». Коментар щодо вчинків грішників маляр умістив уздовж 

«драбини чеснот» на рамі ікони. Унизу композиції намальовано чотири камери 
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з грішними душами, що мучаться, а праворуч у куті — величезну «пащу 

адову» з душею Юди на колінах у Люцифера. Отже, за іконографією ця 

пам’ятка є варіантом поєднання елементів композиції Страшного суду 

західноєвропейського мистецтва з традиційними символічними сюжетами, 

відомими на українських іконах здавна. 

Ікона «Страшний суд», яку виконав той самий майстер, є в церкві у 

Святковій Великій [393, с. 243—244] (іл. 4.4.58). Ця пам’ятка має видовжений 

по горизонталі формат, її програма іконографії не повна. Композиція твору 

повторює зображення верхніх трьох ярусів ікони зі Святкової Малої. Утім не 

відомо, чи це первинний вигляд ікони, чи її було обрізано по низу. На іконі 

бачимо більше нововведень із західноєвропейської іконографії: всі пристоячі 

верхнього ярусу стоять навколішках, ангели тримають знаряддя Христових 

страстей. Під цим ярусом показано чотирьох ангелів Апокаліпсиса в леті зі 

сурмами. Під Христом, який традиційно у центрі зображено Етимасію з 

написом, який стосується Десниці Божої з душами праведних: «д $ша 

праведных в руцэ б$жэи и непрыкоснется их мука навэки». Малюючи 

«народи», майстер проявив себе як добрий знавець тогочасної моди: царів 

серед праведників і неправедні народи він «одягнув» у популярні тоді 

французькі костюми. Особливо вирізняються два монархи з підписом «цесаре 

преподобныи», яких наділено виразними портретними рисами. На цій іконі 

серед неправедних народів уже немає «русі», натомість до більшості 

перелічених на пам’ятці зі Святкової Малої долучилися «полљци», «цигане» 

та «шведы». У Божій руці бачимо терези, що важать правду і кривду, а трохи 

нижче в центрі помічаємо фрагмент вогняної ріки, яку зображено на іконі в 

церкві у Святковій Малій. Ця деталь свідчить, що ікону у Святковій Великій 

збережено не повністю. До того ж на ній менше написів, порівняно з уже 

описаною пам’яткою зі Святкової Малої, а також бракує «драбини чеснот». 

Варто зазначити, що майже ідентична за іконографією (ангели без знарядь 

страстей) ікона «Страшний суд» із датуванням «1737 рік» (аjлз) угорі на 

обрамленні, зберігається в Регіональному музеї в Яслі [393, с. 216—217]. 
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Очевидно, що пам’ятку виконано за взірцем твору зі Святкової Великої, її 

автор — маляр нижчого фахового рівня — намагався скопіювати малярську 

манеру майстра Якова та навіть особливості його шрифтів. Ця ікона походить 

із церкви або в Незнайовій, або в Розстайній, що сусідять із Святковою 

Великою. 

Отож, коли образи грішників у пеклі стали майже впізнаваними і серед 

них можна було побачити «попадю танечницю» чи шолтиса, як-от на 

«Страшному суді» риботицького майстра Якова 1687 р., що в церкві у 

Святковій Малій, то, очевидно, вони мали дуже пряму конотацію, що 

викликало супротив у прототипів персонажів. Це також могло спричинити 

часткове знищення деяких ікон Страшного суду. Припускаємо також, що ікона 

у церкві Святкової Великої також була у пізнішому часі обрізана по низу під 

«народами».  

Сцени Страшного суду представлено на іконах кінця XVII ст.: з церкви в 

Тополі [444, іл. 1; 393, с. 273—275] (МУКС) та з церкви у Берегах (іл. 3.3.22).  

Пам’ятка з Берегів є двобічною іконою, на другому боці Богородиця — Мати 

Милосердя. Вона має скорочений варіант іконографії Страшного суду, 

намальований за взірцями західноєвропейських творів. У верхньому ряду 

представлено Спаса сидячи на веселці, обабіч Нього — Богородицю та 

св. Івана Хрестителя, за ними — ангелів. Серед праведників бачимо тих самих 

персонажів, що і на звороті ікони в іконографії Богородиці — Матері 

Милосердя: каліку на милиці, згорбленого старця з палицею. Отже, тут 

простежуємо логічний зв’язок між обома зображеннями ікони. Серед оголених 

душ одягненими показано тільки праведного старця та юнака, що поруч із 

ним. 

Ще дві пам’ятки: одну з церкви в Бортному (іл. 4.4.59), іншу — з церкви 

в Улич-Кривому або Збої (іл. 4.4.60) [360, с. 283—284] створено приблизно в 

одному часі — у 1720—1740-х рр., за одним взірцем. Верхній ряд на обох 

творах практично тотожний. У його центрі представлено Спаса у славі в 

багряниці, який, за західноєвропейським взірцем, возсідає на веселці (ікона з 
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Бортного). Обабіч Спаса зображено Богородицю та св. Івана Хрестителя, як у 

«Молінні», за ними — ангелів. У другому ряді центральною є Етимасія, по 

обидва боки якої — 12 апостолів на престолах. Під Етимасією — рука Божа з 

терезами. На іконі з ШМБ під зображенням апостолів ліворуч (по правицю від 

Христа) бачимо праведників, які стоять традиційно за чинами. Передує 

патріарх, його намальовано навпроти Мойсея, який очолює неправедні народи 

у правій частині ряду. В центрі цього ярусу — Божа рука з терезами, обабіч як 

зазвичай клячать Адам і Єва. Загалом це — типова композиція українських 

ікон Страшного суду. Відрізану від верхньої нижню частину ікони дуже 

знищено, з її зображення мало що вціліло. Фігуративні композиції ікони з 

Бортного завершує ряд апостолів, далі під ними внизу на широкій світлій 

смузі написано чини праведників і перелічено неправедні народи. Перед 

списком неправедних народів уміщено напис виразною місцевою говіркою: 

«моисеи показует іс хста жидом ци видите беззаконіи которогосте до крста 

[пр]иби[ли]». Перелік неправедних народів тут великий, малюючи їх, зазвичай 

писали менше назв. У списку неправедних, окрім згаданих євреїв, є «татаре», 

«турци», «нэмцэ», «серпи», «оурмяне», «галатиане», «калмуци», 

«фразове», «оугре», «лютре», «калвэни», «волоси», «магдибуркове», «и 

вшиткэ погане». Чини праведників розпочинає церковна влада: «патриарΣи», 

«влдки», «священіци», «клирици», «черноризци», — відтак за ними йдуть 

«царие», «кралеве», «велможи», «мученици», «дэвтвеници», «пророци», 

«прподбніи», «правніи», «посницэ», «дэвицэ», «прподбныя жени», 

«праведниа жени». Закінчує перелік напис: «вси православнія хрестиани». 

Уздовж лівого краю композиції відділено смугу з випробуваннями душі після 

смерті, які вміщено у шість клейм із зазначеними на згортку в чорта гріхами. 

На іконі з ШМБ ці клейма намальовано праворуч. Як засвідчує композиція, 

ікону з Бортного було обрізано по низу [377, с. 232].  

Загалом, аналізуючи вцілілі ікони «Страшний суд» XVIII cт., доходимо 

висновку, що старшим риботицьким малярам могло «перепасти» від світської 
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та духовної влади за написи на цих іконах. Тому згодом, на іконах пізнішого 

часу, майстри представляли грішників досить нейтрально.  

Отож, іконографія євангельських сцен і сюжету «Воздвиження Чесного 

Хреста» на творах риботицьких майстрів 1670—1760-х рр. розвивалась у 

контексті церковного мистецтва того часу. На особливу увагу заслуговують 

сцени «Різдво Христове з історією дитинства» та «Переображення з 

Богородицею і архістратигом Михаїлом» у виконанні цих майстрів, чиї твори з 

названими сюжетами є унікальними в українському церковному мистецтві. 

Висновки до розділу 4 

Розглядаючи іконографію творів риботицьких ікономалярів, можемо 

зробити певні висновки. У сюжетах Страстей Христових та празникових 

сценах євангельського циклу бачимо більше нововведень і з 

західноєвропейських взірців, у порівнянні з намісними іконами Богородиці та 

Христа з іконостасів та загалом з однофігурними композиціями зі святими. Це 

також притаманно творам інших українських майстрів. Тому, можна сказати, 

що риботицькі майстри орієнтувалися на традиції, поширені в українському 

іконописі загалом. Риботицькі майстри продовжували традицію іконографії 

обох святих Параскев, великомучениці з Іконії та преподобної, котрі віддавна 

вважалися покровительками домашнього добробуту, жінок та дівчат, що 

потроху у той час почала занепадати в малярстві Львівщини. Але цих 

преподобних вони мало розрізняли деталями іконографії, надаючи їм однакові 

атрибути, і не вдавалися до історії їхнього житія. 

Риботицькі майстри доволі швидко реагували на новації іконографії, 

спричинені поширенням культу окремих святих серед вірних. До таких 

відноситься образ св. Івана Сучавського. Але культ св. Йосафата Кунцевича 

пропагований у XVIII cт. в унійній церкві римо-католицьким духовенством у 

їхніх творах не відобразився. Попри велике шанування Богородиці та велику 

кількість її ікон, риботицькі майстри не популяризували сцени Коронування 

Богородиці, яка мала поширення у тому часі в гравюрах українських видань й 
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іконописі Київщини та Львівщини. Великого значення вони надали образу 

Богородиці, зокрема у типі Елеуси, з квіткою, що на їхніх творах мав особливо 

емоційне звучання. Образи св. Миколая та святих воїнів Дмитрія, Юрія та 

архістратига Михаїла у риботицьких малярів, як і в інших українських 

майстрів мали таке ж велике розповсюдження, як і на іконах давнішого часу. 

Окреслені тенденції іконографії на нашу думку відображають не тільки смаки 

самих ікономалярів з Риботичів, як уподобання їхніх замовників. Більш 

локальне шанування мали ікони св. Онуфрія, які пов’язані із посвятою 

місцевих монастирів цьому пустельнику. Менше поширені на іконах 

риботицьких малярів були образи св. Сави Освященного та св. Симеона 

Стовпника, культ яких також пов’язуємо з монастирями. Можна дійти 

висновку, що у виборі святих, яких малювали риботицькі майстри 

відобразилися традиції церковного мистецтва цього реґіону та історичні умови 

у яких перебували українські вірні Перемиської єпархії того часу.  

Здебільшого риботицькі майстри переймали деталі та прийоми передачі 

простору чи ракурсів фігур із римо-католицької іконографії не безпосередньо 

із того, що вони могли бачити у місцевих костелах, а через гравюри 

українських друкованих видань. Відповідно, окремі сюжетні композиції є 

спільними для більшості українських ікон того часу не залежно від локалізації 

майстрів, які їх малювали. Не виключаємо впливу на їхні твори також гравюр 

різних західноєвропейських видань, до прикладу за такою гравюрою 

намальовано унікальний образ Триликої Пресвятої Трійці на пам’ятці з 

Перемищини. Більшість ікон риботицьких малярів походять з іконостасів, тим 

зумовлені сталі мотиви іконографії, які спостерігаємо на творах. Риботицькі 

малярі користувалися спільними взірцями, що дозволяє впізнати їхні твори 

серед інших українських ікономалярів того часу (подібно однаковими 

взірцями користувалися майстри волинської (чи острозької) майстерні 1720—

1740-х рр.). Окрім стилістики малярства та прийомів декоративного 

оздоблення творів, використання спільних взірців є однією з підстав 

пов’язання анонімних авторів із риботицьким осередком церковного 
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мистецтва. Спільність іконографічних взірців в українському ікономалярстві 

XV — XVII ст. визначає почерк конкретної майстерні, натомість 

індивідуальний талант майстра, вміння передати рисунок, пластику фігур, 

ритм, пропорції, співвідношення форм та кольорів виділяє його роботи серед 

інших. Майже ніколи один твір не був точною копією іншого. У межах тих 

самих образів чи сюжетів риботицькі майстри вводили різні елементи 

зображення на тлі, в оздобленні одягу, різнилися положення рук чи ракурси 

фігур, навіть підписи імен святих чи сюжетів часто мали різну орфографію. 
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РОЗДІЛ 5 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРІВ І АВТОРСЬКІ МАНЕРИ 

РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ 1670—1760-х рр. 

5.1 Художні особливості малярства та декоративної різьби творів 

риботицьких майстрів 1670—1710-х рр.  

Як уже було зазначено, серед великої кількості творів риботицької 

стилістики, попри використання спільної іконографії, помітні різні авторські 

манери: більш чи менш фахового виконання, з характерними засобами 

моделювання та прийомами накладання фарбового шару, з різним 

трактуванням пропорцій фігури. На цій підставі можна виділити роботи 

певних майстрів. Деякі твори чітко вирізняються авторським почерком, їх 

легше пов’язати з одним майстром, в інших індивідуальну манеру малярства 

виявлено менш виразно. 

Найперше розглянемо творчість риботицького маляра Тимотея, 
відомого як автор ікон апостолів із чину моління 1673 р., що надійшли до МЗЛ 

із церкви в Котані [401, с. 356; 426, сс. 255, 259; 243] (іл. 5.1.1). Як ми вже 

згадували, це «Моління» Тимотей малював разом зі шваґром. У зображенні 

апостолів домінують засоби малярства середини XVII cт. Отже, твір не цілком 

«вписується» в ту стилістику, яку заведено вважати риботицькою. Апостолів 

намальовано на світлому тлі кольору левкасу графічно і досить площинно у 

світлих тонах, у стриманій кольоровій гамі з незначним тональним 

моделюванням. Написи імен апостолів виконано доволі вправно, імена 

написано шрифтом із характерними засічками та потовщеннями, що 

притаманні каліграфії риботицьких майстрів пізнішого часу. Згодом у 

«Моліннях» написи імен апостолів риботицькі майстри вміщували в 

іконостасі на карнизі молільного ряду. Отож, ця деталь свідчить, що іконостас, 

до якого маляр Тимотей намалював «Моління», не належав до того типу. 

Можемо припустити, що для цього іконостаса було використано стару 

конструкцію передвівтарної перегороди з тяблом. Спосіб виконання 

«Моління» нагадує давні епістилії з апостолами чи вибраними святими, 
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поширені у храмах Лемківщини та Бойківщини в XV — XVI cт. Ікона маляра 

Тимотея, ймовірно, не мала різьбленого обрамлення. Фігури апостолів 

відділено неширокими гранчастими колонами без різьби, які декоровано 

малюнком «під мармур», що часто трапляється на обрамленні пізніших ікон 

риботицьких малярів. Угорі накладено дошку з вирізом у вигляді арки над 

кожним апостолом, що є даниною ренесансним упливам. Графічний спосіб 

малярства схожий із тим, яким виконано тогочасні ікони на полотні та настінні 

розписи храмів, — це теж може свідчити про працю майстра Тимотея над 

такими творами. 

Вивчаючи малярський почерк Тимотея, виявляємо своєрідний типаж 

ликів, які завужені в нижній частині. Це особливо помітно в апостолів Павла 

та Луки. Манера малярства ікони доволі експресивна, що видно в 

моделюванні складок убрання, які виконано короткими рвучкими лініями. 

Своєрідного ритму загальній композиції надають жести рук апостолів і спосіб 

драпування гіматія, в усіх постатях вони різні. На перший погляд, малярство 

лапідарне, фігури намальовано швидко, без особливих зусиль. Одначе за 

кожною лінією чи плямою, що стоїть на своєму місці й утворює гармонійну 

цілість ікони, помічаємо досвід майстра. Слід звернути увагу на особливу 

манеру моделювання ликів ангелів. Верх дошки понад арками замальовано в 

локальний коричнево-брунатний колір, який є підкладом для лику ангелів. На 

ньому вохристим тоном також локально трьома крапками на чолі, трьома на 

підборідді та двома на щоках окреслено лики ангелів і лінійно нарисовано 

риси. Автором голівок ангелів власне міг бути другий маляр — шваґер 

Тимотея. 

Майстра Тимотея зараховуємо до старшого покоління риботицьких 

малярів, котрі працювали ще в середині XVII ст. Загалом такі прийоми 

малярства «Моління» до іконостаса не були поодинокі в той час у середовищі 

майстрів, котрі малювали на Лемківщині та на Закарпатті. У близькій манері 

виконане Моління 1680 р., що, ймовірно, походить з церкви на Лемківщині 

(точного місця походження твору не зафіксовано (НМК) [243, с. 1153]). 
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Професійний рівень цього Моління нижчий, ніж твору майстра Тимотея. Деякі 

прийоми малярства майстра Тимотея схожі з прийомами малярів мушинського 

осередку, котрі досить активно працювали на Лемківщині в 1620—1680-х рр. 

[504; 505], а далі їхня творчість припинилася. Вони теж зображали світлу 

карнацію, світлі лики з темними, лінійно накресленими рисами, так що 

подекуди обличчя святих нагадують маску. Крім того, мушинські майстри 

використовували світле тло для апостолів у чині моління, інколи компонували 

фігури на тлі мальованих арок із колонами. Подібні прийоми малярства 

бачимо, зокрема, на «Молінні» близько 1640-х рр. із церкви в Матисовій, на 

«Молінні» 1662 р. з церкви в Перегонині [426, с. 200—201, 260]. Апостолів 

цих «Молінь» також намальовано на двох суцільних дошках, а написи імен 

уміщено на тлі. Манера малярства творів своєрідна: з притаманною 

мушинським майстрам деформацією фігур, різною величиною кистей рук в 

одного персонажа. Якщо звернутися до давніших пам’яток, що подібні лінійні 

прийоми трактування фігур, такий самий колорит бачимо на іконах апостолів 

кінця XVII — початку XVII cт ст. з чину Моління церкви в Тур’ї, які виконані 

майстром кола «автора ікони Переображення з Яблунева» (НМЛ і-1646, 

і-1647).  

На підставі характерної манери малярства з майстром Тимотеєм 

пов’язуємо ікону на полотні з парним зображенням св. Юрія Змієборця та 

св. Теодора Змієборця (Тирона), яка походить із церкви в Гуньківцях (іл. 5.1.4) 

[205, c.  1058]. Лики воїнів (особливо св. Теодора, зображення якого збережено 

краще) виконано в такій самій манері, що й на «Молінні» 1673 р. Лик 

св. Теодора має характерно завужений донизу овал, тут спостерігаємо 

ідентичну манеру малювати очі з високо піднятими тонкими бровами 

правильної півокруглої форми, подібно нарисовано волосся, підкреслене по 

контуру темнішою рвучкою лінією, так само дивно потрактовано вуха, 

однакова графіка літер у підписах. Загалом на цій іконі доволі майстерно 

виконано зображення вершників і їхніх коней, уміло передано ракурси та рух. 

Обрамлення з декором, як на іконі з Гуньківців, бачимо також на церковній 
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хоругві (на жаль, дуже понищеній) із образами Христа і св. Параскеви (?) зі 

збірки НМЛ (походження твору не відоме) [246, с. 194—195]. Можливо, вона 

також належала авторству маляра Тимотея.  

Почерк майстра Тимотея з Риботичів виявляє малярство полотнища, на 

якому представлено празниковий, молільний і пророчий ряди іконостаса (іл. 

3.1.24). У картотеці НМЛ записано, що місце походження полотна не відоме, 

втім зазначено, що на його звороті є етикетки з написами «LembergStadt» і 

«Nieznajowa». Очевидно, ікона походить із церкви в селі Незнайовій, яке було 

розташоване 8 км на захід від Котані (тепер не існує), звідки було привезено 

«Моління» 1673 р. авторства маляра Тимотея. Локація сіл підтверджує, що 

майстер працював у тій місцевості. Пам’ятка з Незнайової є видовженим по 

горизонталі полотнищем (розмір 132х633 см), на якому намальовано три 

верхні ряди іконостаса: празниковий, молільний і пророчий. Ікона, на жаль, 

має значні втрати фарбового шару, внаслідок чого деякі частини композиції 

знищені. 

На маляра Тимотея як автора полотнища з Незнайової вказують 

своєрідні лики апостолів із завуженою нижньою частиною, характерно 

графічно промальовані риси, великі кисті рук із довгими рівними пальцями, 

типово змодельовані складки вбрання. На обох пам’ятках (на «Молінні» 

1673 р. та на полотні з Незнайової) так само потрактовано пропорції постатей 

апостолів, їхні ракурси, положення рук, тотожним є колорит, як також і те, що 

фігури апостолів відділені одна від одної мальованими колонками з декором. 

На обох творах однаково намальовано апостола, якого на «Молінні» 1673 р. 

зображено крайнім праворуч із написом «Пилип», і євангелістів, котрих на 

іконі з Котані підписано як Луку й Івана (на обох творах в Івана край гіматія 

характерно завернено за пасок) (іл. 5.1.2, 5.1.3). Відповідно до датованого 

«Моління» з Котані ікону з Незнайової відносимо до 1660—1670-х рр. 

До почерку майстра Тимотея наближене малярство ще однієї пам’ятки. 

Це ікона «Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт», що походить із церкви 

Архангела Михаїла в Шандрівці (Турківський р-н, Львівська обл.) (НМЛ 
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і-3156). Ікона, очевидно, намісна з іконостаса. У картотеці НМЛ її вписано з 

датою «1677 р.» (на творі цієї дати немає), що відповідає стилістиці малюнка й 

часу праці Тимотея. Ікону намальовано на дошці, більш прецизійно, ніж 

перелічені твори, які пов’язуємо з Тимотеєм. На ній також бачимо характерну 

рвучку темну лінію, якою модельовано лики та волосся, такий самий рисунок 

кистей рук. Декор на тлі ікони з Шандрівця виконано у вигляді скісної сітки, в 

яку вписано чотирипелюсткову квітку. Такий декор характерний для давніших 

творів — зламу XVI і XVII ст. — згаданого кола автора ікони 

«Переображення» з Яблунева так само, як і графічне лінійне малярство. Нам 

достеменно не відомо жодної намісної ікони маляра Тимотея, з якою можна 

було б порівняти пам’ятку з Шандрівця, однак думаємо, що вона може 

належати його авторству. 

На підставі дослідження творів доходимо висновку, що риботицький 

маляр Тимотей спеціалізувався на виконанні апостольських «Молінь» і 

загалом іконостасів. Порівнюючи обидва «Моління», припускаємо, що в 

центрі пам’ятки 1673 р. був подібний уклад Триморфону з ангелами, як на 

«Молінні» з Незнайової. «Моління» 1673 р. роботи майстра Тимотея та його 

шваґра виконано ще за старими взірцями, не відомими за іншими творами 

риботицької стилістики. Такого типу «Моління» без різьблених обрамлень, як 

і «Моління» на полотні, було, звичайно, значно дешевше, ніж популярне в 

молодших риботицьких майстрів «Моління» у складних рамах із різьбою та 

срібленням. Саме такі багаті іконостаси домінують у збереженій спадщині 

майстрів риботицького осередку 1680—1750-х рр. Творчість маляра Тимотея з 

Риботичів відкриває малознану сторінку діяльності риботицьких майстрів. 

Вона свідчить про те, що прийоми малярства, стилістика творів, підхід до 

виконання іконостаса в риботицьких майстрів 1650—1670-х рр. різнилися від 

тих, які бачимо у творах пізнішого часу, що, власне, репрезентують окреслене 

в літературі риботицьке малярство. У його роботах бачимо зв’язок з лінійним 

графічним малярством, яке презентують низка ікон кінця XVI — початку XVII 

ст. майстрів, що їх відносять до кола «автора ікони Переображення з 
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Яблунева». Розглядаючи ці два «Моління», можемо констатувати, що майстер 

Тимотей із Риботичів не був високопрофесійним ікономалярем. У спадщині 

риботицького малярства віднаходимо ікони вправніших авторів, як-от 

згаданого маляра Якова, який працював у 1675—1694 рр., а також збережені 

твори анонімних майстрів 1680—1710-х рр. значно вищого фахового рівня. 

Припускаємо, що творчість Тимотея демонструє один із напрямів 

риботицького малярства середини XVII ст. Який вигляд мали твори інших 

риботицьких майстрів-сучасників маляра Тимотея, чиї імена знаємо з 

документів, на жаль, не відомо. Ще один дуже важливий факт, який доніс до 

нас підписний твір Тимотея, — це те, що риботицькі майстри працювали 

колективно. 

Творчість майстра Якова (Яцентія) з Риботичів відома від 1675 р.: у 

той час він виконав велику ікону «Страсті Христові» до церкви Св. Дмитрія у 

Волі Вижній (іл. 4.4.50). Пам’ятку намальовано у стриманій кольоровій гамі, з 

домінуванням природних пігментів, тонким фарбовим шаром, фігури 

зображено ніби поспіхом. Кожну сцену на іконі детально підписано, підписи 

пояснюють зображення і допомагають в ідентифікації. Варто зазначити, що 

багатосюжетні композиції, як-от «Страсті Господні», та цокольні ікони 

риботицькі майстри опрацьовували переважно не так деталізовано, як ікони 

намісного чи молільного рядів іконостаса, в яких бачимо ретельніше тональне 

моделювання, гравіювання та сріблення на тлі (іл. 4.4.50, 5.1.5).  

З досліджуваним майстром Яковом з Риботичів пов’язуємо три невеликі 

ікони, що також походять з церкви Св. Дмитрія у Волі Вижній. На одній 

зображено пустельника Онуфрія (іл. 5.1.7), на другій — св. Антонія і Теодосія 

Печерських (іл. 5.1.6), на третій — сцену каменування св. Стефана (іл. 5.1.8). 

Остання пам’ятка має рідкісну для ікони форму ромба. Правим боком 

пам’ятку прикріплено до довгого дерев’яного держака, який виступає зверху і 

знизу поза ікону. Всі три твори різних розмірів: ікона «св. Онуфрій» — 

85х60 см, ікона «св. Антоній та Теодосій Печерські» найбільша — 89х91 см, а 

пам’ятка зі сценою каменування св. Стефана — 78(123)х63 см. Ікони мають 
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однакове обрамлення з вирізаним декором у формі невеликих прямокутників, 

між якими вміщено трикутники. Ікону «Каменування св. Стефана» обрамлено 

лише зверху. Пам’ятки не містять авторського підпису майстра, проте 

об’єднані спільною малярською манерою. Бачимо характерний для почерку 

майстра Якова спосіб виконання ликів. Маляр використовував локальну світлу 

карнацію піскового відтінку, темною тонкою лінією наводив риси, 

підкреслюючи чорним верхні повіки і брови. Невеликі вуста нарисовано 

графічно темно-вохристим відтінком. Досить ретельно тонкими лініями 

промальовано волосся та бороди. Така манера виконання ликів нагадує 

тогочасне сакральне гаптування, де лики виконано за допомогою подібних 

прийомів, хоч іншими технічними засобами. Тло на іконі зі зображеннями 

св. Антонія та Теодосія Печерських червоно-вохристе, що створює 

декоративний ефект. Згодом червоно-оранжевий колір став улюбленим для 

риботицьких майстрів. На пределі зі святими монахами бачимо характерне для 

пізніших ікон риботицької стилістики відтворення пейзажу, який відтак набув 

ще декоративнішого трактування. Ікона «Каменування св. Стефана» 

відрізняється від інших двох світлим тлом і більш графічним вирішенням. Її 

композиція багатофігурна, динамічна.  

Матеріали візитацій не інформують про розташування цих ікон у церкві 

Св. Дмитрія. Іконостас дерев’яної церкви у Волі Вижній візитатор описав 

1761 р.: «Деісус дуже підлий на простій підлій тяблі підло відмальований, під 

тим три (!) образи: один Спасителя, другий Богородиці, третій Параскеви 

великомучениці і четвертий св. Миколая — всі дуже підлі» [19, с. 54]. Згідно з 

цим описом у церкві не було храмового намісного образу, а були намісні ікони 

влкм. Параскеви та св. Миколая. Означення «дуже підлі» могло стосуватися 

знищених ікон і зле намальованих [19, с. 51]. Як ми зазначили вище, в деяких 

інших церквах цього деканату візитатор зазначав, що вони мають ікони 

«простої риботицької роботи» [19, сс. 38, 61, 68]. Якої роботи були згадані в 

матеріалах візитацій намісні ікони церкви у Волі Вижній, не відомо. 

Привертає увагу також визначення «проста підла тябла», на якій було 
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намальовано чин моління, ймовірно, виконаний на взірець «Моління» 1673 р. 

риботицького маляра Тимотея: без глибокого різьбленого обрамлення з 

поліхромією та срібленням. У 1760-х рр. така «тябла» могла видаватися не 

ефектною. 
Наступні твори, які пов’язуємо з майстром Яковом, розміщені в церкві у 

Святковій Малій, їх виконано в один час і датовано 1687 р. Це апостольський 

ряд іконостаса (5.1.9—5.1.12) та велика ікона Страшного суду (іл. 4.4.57) на 

стіні нави. Структура молільного та празникового рядів іконостаса 

вирізняється ренесансно-маньєристичними рисами, на обрамленнях 

використано накладні бонії, колонки мають плоскорізьблені мотиви 

виноградної галузки з гронами, на карнизах — різьблений мотив «волового 

ока». Деякі елементи обрамлень і різьби посріблено й тоновано під золото, 

декоративні деталі покрито кольоровими лаками. Написи над апостолами 

виразні, каліграфічні, їх виконано білилом на темному сіро-синьому тлі. Такі 

написи на карнизах іконостаса практикували також інші західноукраїнські 

майстри. Порівняно зі згаданими іконами з Волі Вижньої та зі «Страшним 

судом» 1687 р. маляра Якова, його іконам чину моління притаманні 

живописність, насичений колорит і тональне моделювання. Апостолів 

Вартоломея й Андрія наділено маньєристичними рисами, особливо вони 

помітні у Вартоломея, чию постать «вигнуто» в сильному S-подібному русі: 

торс розвернено вліво, а ноги — праворуч, апостола зображено ніби у 

стрімкому крокуванні.  

Як згадано, у церкві Архангела Михаїла в сусідній Святковій Великій є 

ікона Страшного суду, яка за малярським почерком також виказує руку 

майстра Якова з Риботичів (іл. 4.4.58). Очевидно, твори Якова були 

популярними в цій місцевості. Ще одну велику свою працю він виконав у 1688

—1691 рр. до церкви сусіднього села Котані (5.1.13—5.1.26). Як ми вже 

зазначали, підпис «Яцентій» є на обрамленні намісної ікони Богородиці. З 

іконостаса котанської церкви вціліли чотири намісні ікони, оправлені у 

глибокі рами з поліхромією та різьбою [471]. На внутрішній частині рами 
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графічно намальовано (почергово) голівки ангелів і квітки зі золоченням, 

срібленням та зеленим кольором німбів і пелюсток. Подібний спосіб 

декорування обрамлення використовував у той час також жовківський майстер 

І. Руткович. 

Намісні та цокольні ікони Котанського іконостаса виконано в однаковій 

манері, живописно, з тональним моделюванням постатей, так, як апостоли у 

Святковій Малій. Працюючи над іконами до іконостаса в Котані, Яків проявив 

себе як добрий богослов і талановий ікономаляр, оскільки на обрамленнях до 

намісних ікон помістив богослужбові тексти, що стосуються зображень, а на 

двох цокольних іконах — портрети реальних осіб. На декоративному карнизі 

верхнього обрамлення намісної ікони Христа в овальному картуші написано 

тропар празника Перенесення Нерукотворного образу Спаса з Едеси до 

Константинополя: «[пречистому твоему wбразу покланяємся благий] 

просяще прощенэљ согрэшенїй нших хсе бже: волею бо блго изволил єси ити 

на кртъ: да избави[ши] яже». У лівій частині цокольної ікони до намісного 

образу Христа намальовано портрет померлого Якова Баволяка, якого 

показано як молодого чоловіка з оселедцем і з невеликими вусами, вдягненого 

в темнозелений кунтуш. У правій частині композиції — сцена Різдва 

Христового (іл. 5.1.17). Вгорі над образом померлого написано великий 

епітафійний текст, з якого дізнаємося, що він був котанським шолтисом, 

убитий на ярмарку в Змигороді на день св. Якова: «со стыми упокои х$е б$е д$шу 

раба своєго иљкова идеже єму нэст болезни ни печали ни воздыханїя, но 

жынь безконечнаљ: котрого то їякова баволљка забивъ замордовавъ до 

мозку обухом незбожныи чловекъ грыць южчакъ з боднарьки невиннэ в 

мэстэ змигородэ подчас љръмарку на љкуба року бож ахпи».  

На картуші обрамлення ікони Богородиці вгорі читаємо молитву з 

Молебня до Богородиці: «под твою млсть прыбэгаєм бце дво млтвъ нших 

не презры во скорбех но †бэд избави нас єдина чыстаљ и блгословеннаљ». 

Також нетиповою є іконографія предели до ікони Богородиці цього іконостаса 

(іл. 5.1.18). У нижній частині бачимо святих Йоакима й Анну, які стоять 
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навколішках. Біля св. Анни зображено дівчинку, на голові якої квітчастий 

віночок зі стрічками, а на шиї гердан. Її постать підписано: «цорка их анна 

[с]тефанова». Отже, це — дочка фундаторів ікони, Стефана та Тетяни 

Ярощаків. Образ св. Йоакима, ймовірно, наділено портретними рисами 

фундатора ікони. У центрі верхньої частини композиції предели у фігурному 

картуші представлено сцену Благовіщення Богородиці (іл. 5.1.18). Ця предела 

єдина з чотирьох збереглася у вигляді неширокої тумби, на боковій правій 

частині якої намальовано у повен зріст св. Антонія Печерського (іл. 5.1.19). 

Храмова намісна ікона св. Козьми та Дем’яна котанського іконостаса 

представляє лікарів традиційно стоячи у повен зріст із скриньками для ліків в 

руках (іл. 5.1.16). Святих зображено на тлі умовного краєвиду, який майстер 

Яків ретельно промалював. У правій частині композиції бачимо триверху 

дерев’яну церкву, внизу посередині — ріку з містком, у якій плавають лебеді. 

За рікою — місто з високими вежами будівель і гористий краєвид. Як дослідив 

Я. Ґємза, місток і місто з ратушем, зображені між цілителями, представляють 

види тогочасного Перемишля, які намальовано за гравюрою майстрів В. Блау 

та Я. Блау (V. Blaeu, J. Blaeu) «Перемишль — славне руське місто» (Premislia 

celebris Russiae civitas), виданою в Амстердамі у 1640—1655 рр., а дерев’яна 

церква лемківського типу з високою вежею в західній частині над бабинцем 

відтворює тодішній котанський храм, до якого було виконано цю храмову 

ікону [426, с. 226—228]. Таку увагу до виконання пейзажу спостерігаємо у 

місцевому іконописі від середини XVII ст. Подібний складний детально 

промальований краєвид є на іконі Страсті Христові 1640-х рр. майстра Іллі 

Колчинського з церкви у Фльоринці (НМЛ) [342, с. 110]. На картуші вгорі на 

обрамленні над іконою котанського іконостасу уміщено напис молитви до 

святих лікарів: «стыи бесребници и чудотворци козма и дамианне посэтите 

насъ во болэзнех наших, туне приясте туне и дадите нам».  

Композиції усіх чотирьох предел котанського іконостасу є різними, що 

рідко трапляється у тогочасних іконостасах (іл. 5.1.17—5.1.21). Окрім того на 



 321

двох із них бачимо портретні зображення епітафійно-вотивного змісту, що 

також є рідкісним для такого типу пам’яток, особливо риботицьких малярів. 

Малярство північних дияконських врат цього ансамблю також належить 

авторству Якова. Попри значні втрати фарбового шару у верхній половині 

зображення, помітно активне моделювання світлою лінією складок вбрання та 

деталей обладунків архістратига Михаїла, що разом із червонуватим плащем, 

який розвівається надає динаміку зображенню (іл. 5.1.22). Образ архістратига 

Михаїла у повен зріст мали північні дияконські врата в іконостасах львівської, 

жовківських та волинських майстрів другої половини XVII cт., що засвідчує, 

що риботицький маляр Яків був у контексті цих тенденцій. 

За розповідями місцевих мешканців, після виселення українського 

населення відбулися певні зміни в облаштуванні обох святковських церков, а 

також храмів у Котані, Крампній, Дешниці та Воловці. Деякі речі перенесли з 

однієї церкви в іншу. Всі церкви цієї місцевості, згідно з візитаціями 1760—

1780-х рр., мали іконостаси й вівтарі з іконами, які або збереглися частково, 

або не вціліли зовсім. Зокрема, в церкві Св. Дмитрія в Дешниці були у 

святилищі «цимборій з образом Покрову Богородиці», «Деісус із заслоною і 

цілий іконостас гарної роботи», «на боці образ Христа», «на бабинці каплиця з 

вівтарем св. Миколая» [9, сс. 1, 32]. У церкві Св. Козьми і Дем’яна у Крампній 

був «у вівтарі образ Христа в кивоті», «Деісус з апостолами сницарської і 

малярської роботи під тим чотири намісні образи» [8, с. 16], «бічні вівтарі 

один старий Богородиці, другий св. Миколая», «хоругов три нових, решту 

старих» [9, сс. 1, 32]. У церкві Св. Козьми і Дем’яна в Котані згідно з 

візитацією 1744 р. був «вівтар з образом Зняття з хреста» і «вівтар менший 

зліва з образом Покрову Богородиці», дві хоругви і процесійний хрест [6, с. 

61].  

У 1960-х рр. у церкві Св. Дмитрія у Дешниці були ікони молільного 

ряду, ймовірно, котанського іконостасу. У 1999 р. дві дошки з апостолами були 

забрані до ДМР, де зберігаються (іл. 5.1.24), місце знаходження інших ікон 

цього Моління не відоме. У 1960-х рр. у церкві було зроблено фото ікон цього 
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Моління, зокрема, центральної з образом Христа Архієрея на престолі та 

Богородиці і св. Івана Хрестителя обабіч (іл. 5.1.25, 5.1.26). За малярською 

манерою апостоли цього Моління близькі до Моління зі Святкової Малої. Для 

часу створення ікони, образ Христа Архієрея був новаторським в українських 

іконостасах. Це також засвідчує, що майстер Яків добре знався на «новинках» 

іконографії. Скажімо, майстер Іван Руткович такий прийом іконографії не 

використовував. Маньєристичні постави апостолів в обох Моліннях, що їх 

пов’язуємо з Яковом подібні. Однаково зображені апостоли Павло та Іван. 

Подібним є моделювання складок одягу, ракурси фігур, жести рук, малюнок 

ликів, кистей, стіп апостолів. Таким чином це Моління також авторства 

майстра Якова, походить найімовірніше з Котанського іконостасу. Ці ікони 

разом з намісними та цокольними становлять цілість у мистецькому 

виконанні. 

У церкві в Дешниці збереглися також п’ять невеликих картушів із 

декоративною різьбою, які, ймовірно, належали до пророчого ряду 

Котанського іконостаса, втім зображення в них повністю замальовано. 

Картуші вмонтовано до головного вівтаря церкви, над іконою Розп’яття 

Господнього. Заразом частиною конструкції головного та двох бічних вівтарів 

є стулки трьох царських врат, закріплені як бічні крила до образів. Одні з них, 

можливо, також походять із котанського ансамблю. 

Окрім того, в церкві Св. Дмитрія у Дешниці нині можна побачити ікону 

«Тайна вечеря» (іл. 5.1.23), первинно, очевидно, теж із Котанського 

іконостаса, з празникового ряду. Ікона містить фрагмент вкладного тексту, 

продовження якого, напевно, було написано на празникових іконах, які не 

збережено: «сей соборъ с$тых ап$лъ, из празнїками из пророками, далъ 

соwружыти ра$ бжэй». З огляду на цей напис уважаємо, що іконостас із 

празниковим, апостольським і пророчим рядами було намальовано як один 

ансамбль, а три верхні яруси мали одного фундатора. Тепер ікону «Тайна 

вечеря» вмонтовано у храмі в Дешниці праворуч у наві , під 

дарохранильницею 1694 р., на якій стоїть авторський підпис досліджуваного 
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майстра Якова (на пам’ятці вказано «Яцентій») (іл. 3.2.1). Як свідчить підпис 

майстер Яків зробив усю дарохранильницю сам, включно з малярськими, 

столярськими й різьбярськими роботами. Малюнок образу Страждального 

Христа у ній не вирізняється високим фаховим рівнем. Пам’ятка намальована 

на полотні у темному сірувато-коричневому колориті у реалістичних прийомах 

трактування фігури, відмінних від згаданих творів майстра Якова. Полотно зі 

зображенням набито на дошку. Найімовірніше, що автором ікони на 

дарохранильниці був інший майстер або ж маляр Яків скопіював образ Христа 

з якогось взірця. На бокових планках обрамлення до образу графічно 

нарисовано рослинний орнамент із досить реалістично потрактованими 

квітками, який позолочено та посріблено і поверх полаковано. Подібний 

спосіб виконання декору бачимо на обрамленнях намісних ікон Котанського 

іконостаса майстра Якова. Дарохранильницю вважаємо найпізнішим відомим 

твором, який можна пов’язати з іменем маляра Якова (Яцентія) з Риботичів. 

Утім, до якої церкви належала пам’ятка не відомо. Р. Біскупський указав, що 

дарохранильниця походить із церкви у Воловці, але не зазначив джерела 

інформації [401, с. 356—357]. Із парохіяльних записів відомо, що до Дешниці 

твір потрапив у 1960-х рр. із церкви у Святковій.   

Ікони Котанського іконостаса та згаданий вище процесійний хрест 1689 

р. (іл. 3.4.1) є найповнішим збереженим ансамблем авторства Якова із 

Риботичів. Тут майстер відійшов від графічної манери малярства, яку 

репрезентують ікона «Страшний суд» 1687 р. та ікони 1675 р. з Волі Вижньої. 

Такий ансамбль неможливо було намалювати швидко, звідси і тривалий час 

роботи — чотири роки. Зазначимо, що охарактеризовані твори маляра 

Тимотея з Риботичів, напевно, було виконано набагато швидше, про що 

свідчать прийоми малярства. Окрім того, обрамлення ікон Котанського 

ікононостаса має складну конструкцію. Тут багато різьблених деталей, 

накладних декоративних елементів, карнизів. На краях верхніх частин 

обрамлення з написами закомпоновано об’ємно різьблені голівки ангелів, 

поліхромовані по левкасі, що є «візитною карткою» творів молодших 
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риботицьких майстрів. У майстра Якова ангели мають своєрідний типаж 

ликів, обрамлених тонкими подовгуватими крилами. Загалом такий спосіб 

декорування іконостаса, як і колонки та карнизи, було запозичено з вівтарів 

римо-католицьких храмів. Звідти також перейнято темне тло горизонтальних 

обрамлювальних елементів ярусів, яке найбільше придатне до компонування 

білих написів. 

Уважаємо, що досліджуваний майстер Яків є автором ікони «Богородиця 

Одигітрія з похвалою» 1680-х рр., яка міститься в намісному ряді іконостаса 

церкви Св. Козьми і Дем’яна в селі Бортному розташованому неподалік Котані 

та Святкової Великої [377, с. 225—227]. Це ще раз підтверджує, що Яків 

багато працював для храмів тієї околиці в 1680 — першій половині 1690-х рр. 

На іконі з Бортного бачимо такі самі рисунок і спосіб моделювання фігур 

Богородиці та Ісуса, як на намісній іконі 1689 р. з Котані, що вказує на 

спільного автора. Пам’ятка з Бортного — єдина відома нам ікона Богородиці з 

похвалою у творчості риботицьких майстрів. Вона засвідчує, що старші 

майстри риботицького осередку знали цю давню, шановану на місцевому 

ґрунті іконографію. Ще одна ікона Богородиці у варіанті чудотворної ікони з 

Лоп’янки, має почерк майстра Якова з Риботичів. Пам’ятка походить із церкви 

в Новосілках Козицьких (МЗЛ SZR-772). Понизу зображення на рамі ікони, 

подібно як на іконах Котанського іконостаса, написано вкладний текст, з якого 

довідуємося, що твір купив Іван Гам’як із дружиною Марією. 

До почерку майстра Якова близькі ікони чотирьох апостолів із чину 

Моління з іконостасу не відомої церкви в околицях Свидника (іл. 5.1.27, 

5.1.28). Це близько до згаданих лемківських церков, для яких маляр працював. 

Двох апостолів, котрі були у правій частині «Моління», намальовано на 

окремих дошках, а двох апостолів із лівої частини — на суцільній, між ними 

маляр залишив незаґрунтоване поле, на яке було накладено обрамлення. Обох 

апостолів із правої частини «Моління» зображено з книгами в руках. За 

іконографією один із них — це або єв. Лука, або єв. Марко, а другий — 

ап. Яків. На суцільній дошці лівої частини «Моління» ліворуч представлено 
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молодого безбородого апостола зі згортком — це, очевидно, або Тома, або 

Пилип. За ним — сивий апостол, також зі згортком у руках. Припускаємо, що 

це — Вартоломей. У лівій частині «Моління» іконостаса церкви у Святковій 

Малій, автором якого є маляр Яків, крайніми ліворуч зображено апостолів 

Тому та Вартоломея, котрі за іконографією подібні до апостолів на іконі з 

околиць Свидника, хоча ракурси зображень різні. Маляр використав складні 

маньєристичні ракурси фігур, розвернувши торс у протилежний від руху 

напрямок, характерно намалював складки одягу та риси ликів. На обох 

Моліннях подібним є різьблене півкругле обрамлення над зображенням. 

Попри спільну авторську манеру цих «Молінь», варто зазначити, що зображені 

апостоли відрізняються постановками фігур. Маляр не використовував 

трафаретів, тому в кожної постаті на цих «Моліннях» інше положення рук, 

неоднакові ракурс фігури та драпування гіматія.  

Пишучи про твори майстра Якова з Риботичів треба згадати стінопис на 

тему Страстей Христових на північній стіні нави церкви Архангела Михаїла з 

Габури побудованої на початку XVII ст., перенесеної у 1740—1744 рр. до 

Малої Поляни, де вона посвячена 1759 р. св. Миколаю (орієнтовно тоді ж 

риботицькі майстри (майстер) створили до неї три верхні яруси іконостасу, що 

в ній на сьогодні знаходяться), а у 1935 р. — до Градца Кралового. Стінопис 

зберігся фрагментарно (іл. 5.1.29). За графічною манерою малярства, 

трактуванням фігур, особливо ликів, він близький до ікони «Страсті» 1675 р. з 

Волі Вижньої авторства риботицького маляра Якова. На цій підставі стінопис 

із Габури можемо пов’язати з творчістю риботицьких майстрів. Зазначимо, що 

село Габура (тепер — на території Словаччини) сусідить із Волею Вижньою 

(тепер — на території Польщі), тож цілком можливо, що маляр Яків міг бути 

причетним до цих розписів. У візитації 1878 р. церкви в Габурі записано, що в 

ній був антимінс 1678 р. перемиського єпископа Антонія Винницького [74, с. 

2]. Час створення антимінсу може вказувати і на орієнтовний період 

виконання розписів, що збігається з часом праці Якова для церкви у Волі 

Вижній (1675 р.). 
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Час праці Якова з Риботичів — за датованими пам’ятками це 1675—

1694 рр. — є, так би мовити, перехідним періодом у стилістиці малярства 

риботицьких майстрів. Яків використав ті стильові прийоми, які відтак набули 

поширення у творчості майстрів із Риботичів на зламі XVII і XVIII ст., але 

його твори мають також риси ікономалярства 1660—1670-х рр., що не 

простежуються у спадщині риботицьких майстрів 1690-х рр. і пізніших 

малярів. 

Спираючись на твори та на архівні нотатки, можемо зробити висновок, 

що Яків був одним із тих провідних майстрів, із котрими слід пов’язати 

розвиток діяльності риботицького осередку церковного мистецтва. Якщо 

порівнювати ранні твори Якова 1670-х рр. з творчістю майстра Тимотея, то 

побачимо деякі спільні прийоми виконання зображення, що полягають у 

графічності. Майстер Тимотей, припускаємо, був старшим маляром цього 

осередку, ніж Яків. На прикладі молільних чинів маляра Якова й особливо 

ікон з Котані бачимо, що він розгорнув свою творчість у напрямку 

активнішого моделювання фігур, нових прийомів трактування краєвиду, 

декорування обрамлень і конструкції іконостаса. Такими прийомами він 

нагадує анонімного автора намісних ікон 1689 р. в церкві Св. Дмитрія в 

Чорній та іконостаса з Устя Руського на Лемківщині [426, сс. 240—247, 254], 

котрий також мав індивідуальну манеру малярства з вираженою орієнтацією 

на здобутки майстрів нідерландського маньєризму. Водночас у цих 

іконостасах бачимо спільні тенденції виконання обрамлення до ікон. Це 

свідчить про сприйняття нових форм елементів церковного облаштування на 

місцевому ґрунті. 

Переважна більшість пам’яток риботицької стилістики є анонімною, 

тому їхніх авторів доводиться означувати за найбільш прикметними творами. 

Оскільки маляр Тимотей і маляр Яків доволі різнилися прийомами малярства, 

ідентифікувати старших майстрів риботицького осередку, що працювали у той 

час є доволі складно. Огляд спадщини анонімніх майстрів, котрих за 

стилістикою малярства можна пов’язати з риботицьким осередком, 
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розпочинаємо з автора ікони Різдва Христового з церкви у Гломчі (іл. 5.1.30) 

та ікони св. Сави Освященного з житієм з церкви у Волі Корінецькій (іл. 

4.3.44, 5.1.31). Цей майстер вправно передавав пропорції постатей, характерно 

малював лики з темною карнацією, але м’яко тонально модельовані, у 

чоловіків бачимо подовгуватий овал ликів та пишні бороди. На його іконах 

ретельно промальовано краєвид на тлі та житійні сцени (на іконі св. Сави). Час 

праці майстра визначаємо на 1660—1680-ті рр. Орієнтиром датування є ікона 

«Нерукотворний образ» з Янківців 1664 р. (іл. 5.1.32), що є найдавнішим нам 

відомим датованим твором з рисами стилістики риботицьких майстрів. На цій 

пам’ятці такий же малюнок очей та вигин тонких брів Спаса та ангелів, як на 

згаданих творах з Гломчі та Волі Корінецької. Ікона «Нерукотворний образ» 

відрізняється характером шрифта, який тут менше каліграфічний. Окрім цих 

творів, інших, подібної манери малярства, що можна було б пов’язати з цим 

майстром нам не відомо. Прийомами трактування архітектури та краєвиду він 

близький до майстра Якова з Риботичів та майстра ікони «Собору Пресвятої 

Богородиці» останньої третини XVII cт. з Трушевичів, про якого піде мова 

далі.  

Розглянувши художні особливості творів майстра Якова з Риботичів, 

можемо пов’язати з риботицьким осередком анонімного маляра, якого ми 

окреслили на підставі його показової роботи як майстер ікони «Собор 

Пресвятої Богородиці» останньої третини XVII cт. з Трушевичів (іл. 5.1.33). 
Зважаючи на стилістику малюнка та іконографію припускаємо, що час праці 

цього майстра припадає на 1680-ті рр. Подібні прикмети малярства має 

цокольна ікона «Богородиця Втілення» 1688 р. з церкви у Бусовиську [77, 

табл. ХХХ, іл. 9], що підтверджує запропоноване датування. У почерку автора 

ікони з Трушевичів помітні спільні прийоми з малярством ікони св. Козьми і 

Дем’яна 1691 р. з Котані риботицького маляра Якова. Це дозволяє припустити, 

що автор ікони «Собор Пресвятої Богородиці» з Трушевичів також належав до 

риботицького осередку або був із ним пов’язаний і працював приблизно в той 

самий час. Близька манера почерку автора ікони «Собор Пресвятої 
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Богородиці» з Трушевичів до творів майстра Якова з Риботичів привела до 

твердження, що Яків намалював цю ікону [342, с. 159]. На нашу думку ця 

атрибуція помилкова, оскільки майстер Яків мав характерний спосіб малювати 

лики, що відрізняється від творів автора ікони Собору Пресвятої Богородиці з 

Трушевичів, його почерк «м’якший» у порівнянні з іконами цього анонімного 

майстра.  

Твори майстра ікони «Собор Пресвятої Богородиці» останньої третини 

XVII cт. з Трушевичів становлять одну з давніших кількісно доволі велику 

групу пам’яток, яким притаманні риси стилістики риботицьких майстрів 

(власне маляра Якова). Окрім згаданої ікони з Трушевичів, яка є храмовою 

(можливо, належала до намісного ряду іконостаса) в місцевій церкві Собору 

Богородиці, з цим автором пов’язуємо понад десяток творів, а також ікони на 

медальйонах і на одвірках царських врат іконостаса в Кожанах (іл. 3.1.51). Це 

ікона Богородиці Одигітрії — Нев’янучий Цвіт з церкви у Кожухівцях (іл. 

5.1.35), чудотворна ікона Богородиці Одигітрії з Пацлава, що в катедрі УГКЦ в 

Перемишлі, ікона Богородиці Елеуси — Нев’янучий Цвіт намісна з іконостасу 

церкви в Малій Лінині (іл. 4.2.7), ікона св. Козьми і Дем’яна з церкви у 

Балутянці (іл. 5.1.36), ікона св. Параскеви з церкви у Вереміні (іл. 4.3.67), 

ікона св. Миколая з церкви у Вітрилові (іл. 4.3.3.), ікона св. Миколая 

(походження невідоме) (іл. 5.1.37), медальйони з пророками Ароном, 

Гедеоном, Соломоном з церкви в Трушевичах (іл.  5.1.34), ікона Христа 

Пантократора з церкви у Сельці (іл. 4.1.2) та дві майже однотипні ікони 

Христа, одна походить з церкви в Конюшій (іл. 5.1.38), інша не має відомого 

походження (іл. 5.1.39), ікона Христос і самарянка з церкви у Порохнику (іл. 

4.4.38), Триморфон із чину Моління з церкви у Стібні (іл. 4.1.13) та одвірок 

царських врат з образом св. Івана Золотоустого (?) з церкви в Коритниках (іл. 

5.1.40). Подібні прийоми малярства та іконографії бачимо на іконі 

Триморфону з Моління з церкви у Губичах (іл. 5.1.41). Визначаючи почерк 

майстра, ми спиралися передусім на характер рисунку (трактування рис ликів 



 329

і малюнка кистей) та на прийоми моделювання тканини вбрання, що 

об’єднують перелічені твори. 

Ікону «Собор Пресвятої Богородиці» з Трушевичів, ікони Богородиці 

Одигітрії, що походять із Кожухівців і Пацлава, ікону св. Параскеви з 

Вереміні, три ікони Христа Пантократора й ікону св. Козьми та Дем’яна з 

Балутянки виконано на високому фаховому рівні з ретельним відтворенням 

деталей. Маляр майстерно змоделював складки одягу, на голові з-під мафоріїв 

Богородиці та св. Параскеви і над горловиною з-під хітона Спаса виглядає 

хвилястий край тонкої вуальної тканини. На іконі з Трушевичів уміло 

намальовано тонку матерію сорочки Ісуса, Його показано ніби оголеним. 

Ретельність малюнка тут простежуємо в усіх деталях композиції: в зображенні 

посудин у руках волхвів, у декорі їхніх посріблених лат, у відтворенні трав на 

поземі, лещадок стилізованої скелі з темним отвором печери за стаєнкою, вола 

та осла під дахом будівлі. Маляр випрацював своєрідний почерк малюнка 

ликів персонажів, зображаючи їх із великими, широко посадженими 

підкресленими очима, з дещо завуженою нижньою частиною під вилицями, 

характерно малюючи вуста і невеликі кисті рук. Лики персонажів світлі, 

практично білі з малими легко наведеними рум’янцями, риси окреслено 

темною лінією, яка місцями переходить у тінь, а де-не-де зникає, об’єм м’яко 

модельований плавними півтонами. Варто також зазначити, що ікона з 

Трушевичів має прямокутну форму, її рама з майстерною рельєфною різьбою 

зі середини — маньєристичного характеру. Ікона з Кожухівців — прямокутна, 

проте малярську площину закомпоновано у восьмигранник, на кутах 

вирізьблено п’ятипелюсткові квіти, характерні для риботицьких ікон, 

особливо останніх десятиліть XVII ст. Таку саму восьмигранну форму 

внутрішнього обрамлення бачимо в ікони «Христос Пантократор» із церкви в 

Конюші. На верхніх кутах площини рами тут на темно-синьому тлі вміщено 

стилізові різьблені листки. Відзначимо, що восьмигранна форма ікон 

трапляється в іконах намісного ярусу іконостасів XVII ст. Зокрема таку форму 

мають намісні ікони Христа і Богородиці другої половині XVII ст. 
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любачівського іконостасу, перенесеного до катедри УГКЦ в Перемишлі. На 

обрамленні ікони св. Миколая, що в збірці НМК намальовано на синьо-

синьому тлі тонкою білою лінією арабескоподібний мотив, притаманний 

творам середини XVII ст. Рама ікони з Вереміні цього самого майстра вже 

більш типова для риботицьких майстрів пізнішого часу. Вона прямокутна, а на 

її внутрішніх боках на червоному тлі білилом виконано декор «під мармур». 

Загалом ікони, які пов’язуємо з цим майстром, різняться обрамленням. На 

пізніших творах риботицьких майстрів бачимо стандартні рами, помітно, що 

процес їхнього виконання налагодився. 

На творах автора ікони «Собор Пресвятої Богородиці» останньої 

третини XVII cт. з Трушевичів однаково майстерно виконано гравіювання на 

тлі. Для гравіювання майстер використав дрібний лускоподібний мотив зі 

стилізованими листками та пагонами, мотиви яких перейнято з коштовних 

тканин. На іконах із Кожухівців, Вереміня та Балутянки риси ликів 

намальовані ніби олівцем, тонкою темною лінією різної товщини. Прецизійно 

намальовані три ікони Христа Пантократора та Триморфон зі Стібна, який 

виділяється особливо контрастним малюнком та темними тінями. Ікона 

«Христос і самарянка» з Порохника намальована напівпрозорим фарбовим 

шаром, що типово для цокольних ікон риботицьких майстрів. Отож, деякі 

ікони, що пов’язуємо з цим майстром на ликах та відкритих частинах тіла 

намальовані графічно, напівпрозорим фарбовим шаром (Богородиця Одигітрія 

з Кожухівець, св. Козьма і Дем’ян з Балутянки, св. Параскева з Вереміня), 

деякі мають більше тонального моделювання (ікони Христа з Конюшої, 

Сельця та ікона Христа невідомого походження, Триморфон зі Стібна).  

Зображення на медальйонах і на одвірках царських врат іконостасу 

церкви в Кожанах, ікону пророків із Трушевичів та ікону Різдва Богородиці з 

Кечківців (ШМБ), які, припускаємо, намалював цей майстер, виконано 

схематичніше, графічніше. Утім, у цих творах застосовано однакові прийоми 

виконання ликів. На всіх іконах — подібний малюнок очей, завужена нижня 

частина ликів, характерне моделювання волосся, що дає підстави приписати ці 
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твори одному і тому самому авторові. Форма компонування медальйонів з 

пророками, характер декоративної різьби з ренесансними мотивами є 

типовими для давніших іконостасів. Ікона пророків та ікона «Собор 

Богородиці» з Трушевичів, очевидно, походять із одного іконостаса. 

Подібними до манери майстра є дві намісні ікони з церкви в Лещавці: 

«Богородиця Одигітрія» та «Христос Пантократор», які тепер містяться в 

іконостасі церкви у Вільхівці на Лемківщині (іл. 5.1.42, 5.1.43) та дві намісні 

ікони Богородиці Одигітрії та Христа Пантократора того ж автора, що з 

церкви у Яблуниці Руській [77, табл. ХХХ, іл. 11—15] (іл. 5.1.44, 5.1.45). 

Царські врата з Яблуниці Руської були посріблені 1691 р., про що написано у 

вкладному тексті [77, табл. ХХХ, іл. 11—15; 162, с. 27; 378, с. 118—119] 

відповідно до якого і намісні ікони можна датувати тим часом. Ця дата є ще 

одним орієнтиром щодо визначення періоду праці майстра. Перелічені ікони 

виконано на високому фаховому рівні, пропорції фігур правильні, особливо 

вправно намальовано лики з легким моделюванням, м’якими рум’янцями та 

рефлексами, так що подекуди з-під фарбового шару проглядає авторський 

рисунок, який маляр наніс тонким пензлем, а потім змінив (у нижній частині 

лику на іконі Христа Пантократора). Лики тут мають «порцеляновий» ефект, 

характерний для творів європейських, зокрема італійських, художників 

ренесансу. Трактування рис ликів цих ікон знаходить аналоги в почерку 

майстра ікони «Собор Богородиці» з Трушевичів, однак тут питання авторства 

залишається відкритим. На іконі Богородиці Одигітрії з Лещавки Дитя Ісуса 

зображено в оранжевому гіматії з дрібним ретельно промальованим 

візерунком, Спас ніби спирається лівою рукою на коліна, але така поза 

видається дещо неприродною. На іконі з Кожухівців Ісусову руку намальовано 

в подібному положенні, проте тут Він тримає сферу. На обох іконах так само 

виконано складки на білому хітоні Ісуса. Ідентичний характер має 

гравійований орнамент на тлі. На внутрішньому боці рам ікон із Лещавки 

чорною лінією нарисовано декор. Подібно декорував рами до намісних ікон 



 332

Котанського іконостаса маляр Яків із Риботичів, де також використано 

кольорове лакування. 

Досліджуючи твори автора ікони «Собор Пресвятої Богородиці» з 

Трушевичів, варто звернути увагу ще на шість ікон, близьких до його почерку, 

які, на нашу думку, виконав інший майстер. Це — «В’їзд Господній до 

Єрусалима» з церкви в Нинові Горішньому (тепер — с. Долішнє) (іл. 5.1.46), 

Успіння Богородиці (походження невідоме) (іл. 4.4.9), «Се Чоловік» у церкві в 

Доброславі (іл. 5.1.48), ікона пророків Якова та Манасії з іконостаса 

(походження невідоме) (іл. 5.1.47), ікона Різдва Христового [369, іл. 78] у 

варіанті поклону пастухів (походження невідоме; НМЛ) та невелика ікона 

Благовіщення Богородиці (походження невідоме) (іл. 4.4.1). Творам властиві 

аналогічні прийоми моделювання постатей, у чоловіків такий самий малюнок 

ликів, дещо завужених у нижній частині, так само нарисовано кисті рук, 

схожий колорит і виконання пейзажів. Перелічені ікони графічніші, 

контрастніше передано світло-тінь на ликах, трохи по-іншому модельовано 

носи та очі. Ікони «Успіння Богородиці» та «В’їзд Христа до Єрусалима» вгорі 

мають півокругле завершення. Композиція ікони «В’їзд Христа до Єрусалима» 

видовжена по вертикалі, що загалом не типово для цієї сцени. Одначе тут 

майстер управно впорався зі завданням: всі частини зображення врівноважені, 

а малюнок доволі майстерний. На другому плані представлено епізод із 

ламанням вербових галузок. Такі другопланові жанрові композиції, характерні 

для творчості риботицьких майстрів, бачимо на іконі «Христос і самарянка» з 

Порохника, на якій використано нечастий для цієї сцени мотив із жінкою, 

котра біжить до міста сповістити про те, що напророкував їй Христос. 

Подібну другопланову жанрову сцену представлено на іконі «Різдво 

Христове» невідомого походження з НМЛ. Ця ікона також важлива для 

дослідження тогочасної творчості риботицьких майстрів. Загалом її манера 

малярства близька до почерку майстрів із малярського осередку в Судовій 

Вишні, втім риси ликів такі самі, як на іконі «В’їзд Христа до Єрусалима» з 

Нинова Горішнього та на інших творах, які пов’язуємо з цим майстром. Ікону 
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виконано в графічній манері. Від описаних вище творів пам’ятка відрізняється 

темною карнацією з невеликими висвітленнями. Темний санкир на постатях 

цієї ікони може свідчити, що вона є давнішою у спадщині цього майстра, хоча 

діапазону його творчої діяльності ми не знаємо, бо на жодній із ікон, які з ним 

пов’язуємо, не вказано дати виконання. На іконі «Різдво Христове» принципи 

композиції типові для риботицьких малярів. Тут у глибині на другому плані 

графічно показано динамічну сцену побиття немовлят воїнами Ірода. Фігури 

воїнів, жінок і дітей представлено у значно зменшеному масштабі щодо осіб 

першого плану, одначе можна розгледіти воїна, який наколов немовля на спис, 

і жінок, охоплених розпачем. Так само, як на іконі «Собор Богородиці» з 

Трушевичів, зображено осла, що дивиться вгору, та драбину в отворі стаєнки. 

Подібно потрактовано умовні лещадка скелі. 

Прийоми декорування рами ікони «Се Чоловік», що в церкві у 

Доброславі, відрізняються від характерних аналогів риботицьких майстрів 

кінця XVII та першої половини XVIII ст. На колонах рами на чорному тлі 

золоченням виконано маньєристичний декор у вигляді акантової галузки з 

листками. На завершенні обрамлення — ажурний декор (зберігся праворуч; 

зліва — різьба другої половини XVIII ст.), по середині — медальйон зі 

серафимом, увінчаний декоративною різьбою-галузкою, симетричною щодо 

центру. Зазначимо, що такі медальйони на завершенні обрамлення ікон набули 

популярності на пізніших творах риботицьких майстрів, а от колони з часом 

вирішували інакше. Декоративні ажурні різьблені мотиви виноградної галузки 

навколо ікони знову ж таки характерні для середини XVII cт. 

Дві інші ікони — пророків Якова та Манасії та «Благовіщення 

Богородиці», що пов’язуємо з цим майстром виконані більш схематично. 

Фігури пророків показані доколінно в дещо штивних поставах. Медальйони 

з’єднані між собою обрамленням у вигляді перевернутої цифри «8», з обох 

боків мають декоративну різьбу, подібну, як на медальйонах з Трушевичів. 

Обрамлення медальйонів швидше нагадує ковчег ікон, аніж накладну раму. 

Ікона «Благовіщення» оправлена в просту прямокутну раму з профілюванням, 
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яку бачимо також на іконі з Порохника. За стилістикою малярства твори обох 

майстрів відносимо до 1670—1690-х рр. Незважаючи на те, що твори цих 

авторів мають риси риботицької стилістики, все ж неможливо з упевненістю 

сказати, що самі майстри належали до риботицького осередку. Як уже було 

згадано, в 1660-х рр. працювали риботицькі малярі Михайло, Рибінік і 

єромонах Ісая Герасимович, у 1670—1680-х рр. — майстри Василій 

Сидорович та Іванко Домбровський. Але творів з їхніми підписами не 

виявлено. 

Ще один майстер, котрий працював одночасно з автором ікони «Собор 

Богородиці» з Трушевичів, відомий за згаданою цокольною іконою 

«Перенесення мощів св. Миколая», датованою 1682 р, яка походить із церкви 

у дзвіниці у Добрій Шляхетській (іл. 5.1.49). За цією пам’яткою його 

окреслюємо як автор ікони Перенесення мощів св. Миколая 1682 р. з Доброї 

Шляхетської. Як ми вже зазначали, на іконі у вкладному тексті записано, що її 

«поставлено» завдяки єреєві Симеону, пресвітерові риботицькому, та місцевим 

міщанам. У випадку подібного запису на іконі «Св. Миколай» 1713 р. з 

Нижньої Писаної (у вкладному тексті вказано, що ікону «виставив раб Божий 

Яків, міщанин риботицький») ми припустили, що він стосується автора твору. 

Тому тут постає питання: чи, бува, єрей Симеон сам не займався 

ікономалярством? 

Інших творів із написом імені автора ікони «Перенесення мощів св. 

Миколая» 1682 р. з Доброї Шляхетської не відомо. Крім характерної 

стилістики, вкладний текст дозволяє пов’язати його творчість із риботицьким 

осередком. Із церкви у двіниці в Добрій Шляхетській цьому майстрові 

належать також намісна ікона «св. Миколай з житієм» (4.3.1), ікона 

«Нерукотворний образ» (іл. 5.1.50), цокольна ікона «св. Антоній та Теодосій 

Печерські» (іл. 3.1.30). Ці твори вирізняються характерною манерою 

малярства ликів із доволі темною, як для риботицьких малярів, охристо-

рожевою карнацією. У святих невеликі очі, риси ликів загалом здрібнені, 
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специфічно потрактовано декор на вбранні, фігури в міру стрункі, графічно 

промальовано архітектуру, малюнок цього майстра дещо «сухуватий». 

З автором ікони «Перенесення мощів св. Миколая» 1682 р. пов’язуємо 

чудотворну ікону Ліської Богородиці (іл. 5.1.51) [249]. На іконі — ті самі 

прийоми виконання ликів, невеликі округлі очі в Богородиці та в Ісуса, 

загалом майстерний рисунок, прецизійне виконання дрібного візерунка на 

мафорії. Ще одна група творів цього майстра — це три намісні ікони та дві 

цокольні до них в іконостасі церкви у Кожанах (іл. 5.1.52, 3.1.27, 4.2.19). На 

підставі датованої 1682 р. ікони з Доброї Шляхетської намісні й цокольні ікони 

в Кожанах можемо датувати приблизно тим самим часом. Як ми вже 

згадували, медальйони й одвірки царських врат у цій церкві виконав інший 

майстер, а саме автор ікони «Собор Богородиці» з Трушевичів. Отже, 

припускаємо, що ці майстри працювали спільно. Тут виникає питання: чи 

майстерну різьбу царських врат із мотивом виноградної галузки, яка виростає 

з пащі рибоподібної істоти, до цього іконостаса також виконав автор, котрий 

намалював одвірки? Загалом композиція та мотиви тих царських врат 

характерні для середини XVII ст., що водночас свідчить про те, що обидва 

майстри спиралися на традиції ікономалярства попередніх десятиліть. На 

обрамленні цокольних ікон на темному сіро-синьому тлі тонкою білою лінією 

нарисовано декоративні мотиви, характер і спосіб виконання яких також 

типові для середини XVII ст. На пізніших творах риботицьких майстрів такого 

декору не трапляється. 

Авторові ікони «Перенесення мощів св. Миколая» 1682 р. з Доброї 

Шляхетської можуть також належати ікона «Св. Параскева» невідомого 

походження, яка зберігається в ІМСі (іл. 4.3.66) та ікона Богородиці Одигітрії 

— Нев’янучий Цвіт із Жогатина (іл. 4.2.2). Пам’ятки мають подібні прийоми 

малярства, як на богородичних іконах цього майстра, які він виконав до церков 

у Кожанах і Ліську. Близька манера малярства спонукає пов’язати з ним також 

ікону «Поклін волхвів» невідомого походження (іл. 4.4.22). На її звороті 

написано: «obraz z r. 1750 z cerkwi unickiej, odnowiony r. 1900 x Wincenty Ma 
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Podlewski. Odnowil przeor Michal Kruk z Przeworska» (з пол.: «Образ 1750 р. з 

унійної церкви, відновлений 1900 р. о. Вінцентій Подлевський. Відновив 

преор Михайло Крук із Переворська»). Жодної оригінальної дати на іконі не 

виявлено, тому за написом, який залишив на звороті, очевидно, «відновлювач» 

пам’ятки Михайло Крук, складно прийняти датування ікони за достовірне. 

Первинний малюнок та іконографія вказують на давніший час виконання 

твору — в останні десятиліття XVII cт. У подібній манері намальовано також 

зображення на церковній скарбонці (іл. 3.2.33). 

Інший, також анонімний майстер, чиїм роботам властива виражена 

стилістика риботицького малярства, працював у 1680—1700-х рр., що вдалося 

визначити за датованими творами. Йому належить доволі велика група ікон, 

серед яких «Моління» 1690 р. з церкви в Рушельчичах (іл. 5.1.53, 5.1.54), тому 

пропонуємо його ідентифікувати як «автор чину Моління 1690 р. з 

Рушельчичів» [217]. Окрім чину Моління з іконостаса церкви у Рушельчичах 

збереглася ікона Тайної вечері (іл. 5.1.55) та одна ікона пророків (іл. 3.1.107) 

авторства цього самого майстра. Тепер ці ікони є в іконостасі діючої церкви у 

Вільхівцю на Лемківщині. На іконах апостолів написано вкладний текст: 

«року а$х$ч$ мэΣ$ца априлљ дня к$ Σиі апоΣтоли далъ зробити ра б$жій ма#ей 

точ[ап] и брацтво дубецкое за †пущеніє грэховъ своихъ». Містечко 

Дубецько розташоване недалеко від Рушельчичів. Можливо, іконостас 

первинно належав дубецькій церкві або з певних причин дубецьке церковне 

братство долучилося до створення іконостаса в Рушельчичах. Цей іконостас 

зафіксовано в рушельчицькій церкві на фото 1958 р., коли празникові ікони ще 

були на своєму місці (фотоархів МЗЛ). Центральну ікону чину моління, 

«Тайну вечерю», празникові ікони Різдва Христового (варіант поклону 

волхвів) і Вознесіння Господнього, картуш із пророками Давидом і Мойсеєм з 

іконостаса, ікону св. Миколая, а також ікону «Воскресіння» з церкви в 

Рушельчичах у 1963—1964 рр. перевезли до МЗЛ (МЗЛ SZR-563, 558, 564, 

565, 567, 577, 572). Ікона св. Миколая належать іншому автору, вона виконана 

пізніше, ніж «Моління», «Тайна вечеря» та пророки 1690 р. Решту 
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празникових ікон із цього іконостаса втрачено впродовж 1958—1963 рр., їхні 

чорно-білі світлини є у фотоархіві МЗЛ. Як свідчить стилістика виконання 

празникових ікон, їх створено в той самий час, що і «Моління». Загалом це 

один із найдавніших датованих іконостасів типової риботицької стилістики, на 

жаль, анонімного автора. Деякі ікони 1690 р. з Рушельчичів вирізняються 

деталями рисунку. На лівій іконі апостолів із «Моління» оригінально — 

практично зі спини, а лик у профіль — зображено ап. Марка. Подібно 

намальовано і сивого апостола на першому плані ікони «Тайна вечеря»: він 

сидить, звернений праворуч, повернувши голову в протилежний бік. Цю 

іконографію майстер запозичив з гравюри в Євангелії львівського друку 1644 

р. Отже, тут, як і на іконах маляра Якова, бачимо маньєристичні прийоми 

трактування фігур. Омофор Христа Архієрея на «Молінні» посріблений, зі 

зображеннями серафимів, крила яких і декор омофора виконано кольоровим 

лакуванням. На торцях книги Спаса чорною тонкою лінією нарисовано 

рослинний візерунок. Цьому ж маляру належить ікона «Воскресіння 

Господнє», що тепер у церкві в Вільхівцю. 

Нижньою межею визначення часу праці цього маляра є датована 1680-

ми рр. (останню літеру дати втрачено) цокольна ікона апостолів Петра та 

Павла з церкві у Стібні, яка має вкладний текст на обрамленні: «Σеи w/бразъ 

далъ ма/лювати / Σ  праци / своеи и/wанъ худи / ижи/ною сво/[є]ю за †/

пущенї/[е грэ]ховъ / своих / рокь [бжого] [ах]п$[…]» (іл. 5.1.56). Манера 

малярства свідчить, що тому самому майстрові належить ікона «св. Дмитрій», 

яка, очевидно, була намісною храмовою в іконостасі церкви у Стібні (іл. 

5.1.57). Твором цього автора також може бути ще одна пам’ятка з подібною 

манерою малярства — це мініатюра з образом єв. Марка, датована 1683 р., у 

рукописному Євангелії 1583 р. (іл. 5.1.58). Це — єдина мініатюра у цілій книзі. 

Зазвичай мініатюр було чотири, на початку тексту кожного з євангелістів. 

Перед текстом Євангелій від Луки та Івана також, очевидно, було вміщено 

мініатюри, проте ці аркуші рукопису з невідомих причин вирізали. Дата біля 

мініатюри з єв. Марком підтверджує, що маляр, котрий її виконав, працював 
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на початку 1680-х рр. Почерк автора впізнаваний завдяки своєрідній манері 

малювати широкі лики з характерним прорізом очей і подовгуватими 

слізниками (видається, що очі завузько посаджені), з високо піднятими 

тонкими бровами, з округлими підкресленими ніздрями, повними червоними 

вустами та широкою шиєю. Лики мають світлу карнацію, майже білі з легко 

нанесеними рум’янцями, як на творах майстра ікони «Собор Богородиці» з 

Трушевичів. Убрання святих майстер інколи декорував невеликими квітками, 

пелюстки й серединки яких намальовано крапками. Складки вбрання маляр 

моделював лаконічно, проте вправно, експресивними широкими темними 

лініями. Звернімо увагу також на каліграфічне написання літер на іконах цього 

автора. Це особливо помітно на намісних іконах Христа Пантократора, де в 

розгорненій книзі бачимо декоративний ініціал, виконаний кіноварно-

червоною барвою (ікони з Баличів (іл. 5.1.62) та Лодини (іл. 5.1.63)). Ікони 

Триморфону з «Моління» та окремі ікони не з цього чину («Собор архангела 

Михаїла» зі Соколової Волі (іл. 4.3.108)) оправлено у глибокі рами, що типово 

для кінця XVII cт. Рами помальовано в активні червоно-оранжеві та зелені 

кольори, рельєфну різьбу на внутрішніх боках рам посріблено і тоновано 

оліфою під золото. На рамі ікони «Триморфон» 1690 р. з Рушельчичів кольори 

стриманіші, ніж на інших іконах, а колони рами декоровано так, як на іконі 

«Се Чоловік» 1680-х рр. у Доброславі. Тут орнамент, що складається з мотиву 

виноградної лози, гладкий посріблений, тло тоноване у фіолетовий колір. 

На підставі манери малярства з автором ікон чину моління 1690 р. з 

Рушельчичів можна пов’язати доволі велику групу творів із різних церков. 

Описану манеру малярства мають ікона «Богородиця Елеуса» невідомого 

походження (з пізнішим перемалюванням) (іл. 4.2.10), Триморфон з чину 

Моління, Тайна вечеря та празники з іконостасу церкви у Войтковій (іл. 5.1.59, 

5.1.60), три ікони з церкви в Лодині: «св. Іван Сучавський», «Христос 

Пантократор» та «Богородиця Елеуса», дві останні, очевидно, намісні з 

іконостасу (іл. 4.3.80, 5.1.61, 5.1.63), ікона «св. Дмитрій» з церкви св. Дмитрія 

в Жогатині (іл. 4.3.114), ікона «св. Миколай» з Березова (іл. 5.1.65), дві ікони з 



 339

церкви у Баличах: намісна Христа Пантократора (іл. 5.1.63) й цокольна до неї 

з образами св. ап. Петра і Павла, що виконані подібно, як на іконі зі Стібна (іл. 

5.1.64). Таку саму манеру малюнку ликів мають: ікони св. Миколая з 

Риботичів (іл. 2.1.14), св. Сави з церкви в околицях Перемишля (іл. 4.3.45), св. 

Миколая з Розток Долішніх (іл. 4.3.6), ікона Богородиці — Матері Милосердя 

з церкви у Гломчі (іл. 4.2.58), ікона св. Параскеви з Угерців (іл. 4.3.70), ікона 

Собору архангела Михаїла з церкви в Гуречку (іл. 5.1.66), ікони Богородиці 

Елеуси, Благовіщення Богородиці та Різдва Богородиці з церкви у Вереміні (іл. 

4.2.8, 5.1.67, 5.1.68), чотири апостоли з іконостасу невідомої церкви (іл. 

5.1.69), ймовірно, ікона Христа на престолі з чину Моління (ікона зі значними 

втратами малярства (МНАС № 1359).  

Таким самим почерком намальовано ікони, що походять із церкви в 

Улючі. Про їхнє походження з цього храму є запис у вкладному тексті на іконі 

св. Андрія: «апостоле с$тый анъдрею моли милостиваго б$а да грэховъ 

wΣтавьленїе подат дшам нашимъ» (зліва), «иΣпиΣаΣљ wбразы чотыа храм 

бл$говэщенїє Σ$тоипрчтои до села улича рабу божиєму андрею колодэеви за 

[†]пущенїє грэховь» (праворуч) (іл. 5.1.74). З цього напису довідуємося, що в 

Улючі була церква Благовіщення Богородиці, про яку більше ніякої інформації 

не виявлено [280; 392]. З тексту випливає, що було кілька ікон, виконаних до 

цієї церкви в Улючі на замовлення Андрія Колодія. Окрім неї збереглася ікона 

Успіння Богородиці (іл. 5.1.75) та два картуші з пророками (ІМС). Близьку 

манеру мають чотири цокольні ікони «св. Миколай», «св. Іван Хреститель», 

«св. Антоній і Теодосій Печерські» та «св. ап. Петро і Павло», ймовірно, з 

цього ж іконостасу в Улючі, що міг знаходитися в каплиці на хорах церкви св. 

Миколая (іл. 3.1.32). Ці пам’ятки виконано у трохи іншій манері, ніж цокольні 

ікони верховних апостолів 1680-х рр. зі Стібна та з Баличів, твори 

відрізняються і кольоровою гамою, втім їх теж можна розглядати в контексті 

праці цього автора. Можливо, до його спадщини належить сьогодні частково 

перемальована ікона з околиць Перемишля, на якій зображено сцену 

Перенесення мощів св. Миколая (іл. 4.3.26). 
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Ще одні ікони апостолів мають почерк автора чину Моління 1690 р. з 

Рушельчичів. Це в іконостасі церкви в Шеметківцях (іл. 3.1.98). Один із них, 

яким намальовано двох апостолів у лівій частині: Тому та Вартоломея — і 

чотирьох у правій: Павла, Івана, Симона й Пилипа, — належить 

досліджуваному малярові. Угорі на центральній іконі чину моління написано 

вкладний текст, одначе без дати: ««w панъдократоръ їс$ хс$ сию роботу далъ 

зробити рабъ божий wлекъса бэлыи изъ женою своею марію за †пущеніе 

грэховъ своихъ». У цьому написі вжито давнє означення образу Спаса 

«Пантократор», що на інших іконах риботицьких майстрів нам не траплялося. 

Окрім того, почерк цього майстра мають ікони апостолів із чину моління 

з церкви у Владичій (збереглися права частина «Моління» і три дуже знищені 

ікони з лівої частини (іл. 5.1.76). Триморфон із чину моління та ікони 

празників із церкви у Владичій за манерою малярства належать авторству 

риботицького майстра Івана Крулицького. Тож можна дійти висновку про те, 

що ці майстри співпрацювали. Одними з найпізніших робіт автора ікон чину 

моління 1690 р. з Рушельчичів уважаємо одвірки царських врат в іконостасі 

церкви в Доброславі (іл. 5.1.77). На них бачимо таку саму манеру рисунку 

ликів, одначе з мінімальним тональним моделюванням (ікони святителів 

зазнали реставраційного поновлення). Зважаючи на час побудови церкви в 

Доброславі — 1705 р., — логічно припустити, що малярство на одвірках 

виконано приблизно тоді само (в разі, якщо їх не перенесли з давнішого 

храму). Інші ікони в цьому іконостасі також є риботицької стилістики, проте 

пізнішого часу. Подібний лик Спаса, як на творах цього автора, намальовано 

на іконі «Се Чоловік» із датою «1706» («аjs») для церкви в Бодружалі (іл. 

3.2.22) Ця ікона — наймолодша з нам відомих датованих робіт, які можна 

пов’язати з автором чину моління 1690 р. з Рушельчичів. Отже, з огляду на це 

стверджуємо, що майстер працював у першому десятилітті XVIII ст., загалом 

не міняючи характеру свого почерку. Хронологію праці майстра простежуємо 

від 1680 до 1700-х рр. Найповнішим вцілілим комплексом його роботи є 

фрагменти іконостаса 1690 р. з Рушельчичів. Імені маляра не встановлено, бо 
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не відомо жодного його підписного твору, ні документальної згадки, що 

стосувалася б досліджуваних пам’яток. Відповідно до географічного 

розташування місць походження творів, більшість церков належала до 

Перемиської єпархії, втім деякі пам’ятки, як от-комплекс ікон із церкви в 

Шеметківцях, у Владичій, ікони з Доброслави та Бодружаля, виявляють, що в 

першому десятилітті XVІII ст. маляр працював і в околицях Свидника. 

Інший авторський почерк бачимо на іконах «Христос Пантократор», 

«Богородиця Елеуса», «Собор архістратига Михаїла» кінця XVII cт. з церкви в 

Тарнавці (іл. 5.1.78—5.1.80). Творів цього маляра нам відомо не багато. Окрім 

згаданих, також ікони «архістратиг Михаїл», «Христос Пантократор» та 

«Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт», що в церкві в Трочанах (іл. 5.1.81, 

5.1.82, 4.2.9), намісні ікони «Христос» і «Богородиця Елеуса — Нев’янучий 

Цвіт» з церкви в Бабичах (іл. 5.1.83), центральна ікона чину Моління з церкви 

в Баличах (іл. 4.1.14), двобічна ікона з церкви у Берегах (іл. 3.3.22). Ймовірно з 

ним слід також пов’язати чудотворну ікону Богородиці Елеуси, що в церкві в 

Шашовій, яка, на жаль, на ликах має майже повну втрату малярства. Майстер 

характерно малював лики з тонкими наче стиснутими устами і невеликим 

підборіддям, фарбовий шар його творів доволі пастозний, кольори насичені. 

Пам’ятки вирізняються також каліграфією, що нетипова для риботицьких 

майстрів. Літери у написі на книзі Христа, чіткі, рівні, без характерних 

заокруглень та виносних елементів, що притаманні шрифтам цих малярів. 

Творчість риботицького маляра Івана Крулицького показова для цього 

осередку, бо є підставою віднести до його кола велику групу інших творів, які 

намальовано подібно [206]. Як вказано вище, про манеру малярства 

риботицького маляра І. Крулицького ми знаємо на підставі ним підписаних і 

датованих 1701 р. ікон іконостасу з церкви у Чертежі [442, іл. 95—96] (іл. 

3.1.2, 5.1.84—5.1.90).  

Намісні ікони цього іконостаса намальовано темперою, проте поверх 

лакування автор поправив лики олією. Це спричинило труднощі під час 

реставрації ікон, оскільки в ХІХ та ХХ ст. вони двічі зазнали повного 
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перемалювання олією, внаслідок чого первинну іконографію було змінено. У 

реставраторів, котрі усували перемалювання, виникла проблема зі 

збереженням тонкого авторського олійного шару на ликах і відкритих 

частинах тіла [509, с. 55—56]. Нині три намісні ікони: «Христос», 

«Богородиця», «Св. Миколай із житієм», розкриті з-під перемалювань, однак 

із деякими залишками їхніх слідів та з реставраційними тонуваннями, що 

утруднює ідентифікацію манери малярства Івана Крулицького. Дванадцять 

ікон празникового ряду і «Тайна вечеря», яка була в центрі ярусу, все ще 

залишаються повністю перемальованими. З цього іконостаса збереглись у 

доброму стані та без перемалювань дві цокольні ікони «Св. ап. Петро і Павло» 

та «Св. Антоній і Теодосій Печерські» до намісних Христа і Богородиці, а 

також одвірки царських врат із образами св. Василія Великого та св. Івана 

Золотоустого (у нижній частині ікону св. Івана Золотоустого обрізано) (іл. 

5.1.86, 5.1.87, 5.1.90). У верхній частині на склепінні одвірків був півфігурний 

образ Богородиці Втілення або Оранти (збережений частково), по боках на 

синьо-сірому тлі — персоніфіковані Сонце та Місяць й білі зірки (іл. 5.1.89).  

На підставі дослідження манери малярства неперемальованих 

цокольних ікон та ікон святителів можна пов’язати з цим майстром низку 

пам’яток із інших музейних збірок. Зображення на пределах і одвірках 

іконостаса з церкви в Чертежі виконано у світлому колориті, графічно, 

фарбовий шар тонкий, напівпрозорий. Карнація світла, практично біла, що 

притаманно іконам риботицьких майстрів того часу, риси ликів наведено 

графічно темною лінією, на щоках святих бачимо невеликі рум’янці. У святих-

чоловіків короткі брови, інколи підняті на переніссі. Овал облич видовжений, 

волосся графічно промальовано тонкими лініями, вбрання подано локальними 

плямами, з лаконічним моделюванням складок широкою темною лінією. На 

одязі Христа, Богородиці та святителів характерний для риботицьких майстрів 

того часу декоративний рослинний візерунок, що імітує мотиви привізних 

коштовних тканин. На намісних іконах із Чертежа, які виконав І. Крулицький, 

ці мотиви не перемальовано. Тут на світло-вохристому хітоні Христа лінійно 
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нарисовано білі трипелюсткові квіти на тонких стеблах із невеликими 

листками. На світло-блакитному гіматії Спаса щільно накреслено по 

горизонталі тонкі білі риски, що нагадують популярне в той час репсове 

ткання, поверх яких у три кольори: синій, червоно-оранжевий і вохристий — 

нанесено рослинний декор, що імітує візерунки привізних коштовних східних 

тканин. У такий самий спосіб виконано мафорій Богородиці, який на іконі з 

Чертежа намальовано не традиційним, зокрема і для ікон риботицьких 

майстрів, пурпуровим кольором, а світло-блакитним із декором. На мафорії на 

плечі Богородиці — стилізована посріблена й тонована під золото зірка, 

вписана в коло. Тло цокольних ікон світле, на одвірках — кольорове. Шрифт, 

яким написано вкладний текст і текст у книзі Христа, каліграфічний, із 

характерними потовщеннями та заокругленнями, має декоративну заголовну 

літеру. Текст на книзі вирізняється особливою графікою літер, зокрема 

невеликої літери «У», вписаної в «О». 

У церкві в Рихвальді на Лемківщині зберігся бічний вівтар 1700—1710-

х рр. із іконою св. Миколая з житієм (іл. 3.1.123), яка за іконографією та 

манерою малярства така ж, як намісна ікона з Чертежа (іл. 5.1.88). Це дозволяє 

її також пов’язати з І. Крулицьким. Йому ж належить ікона Богородиці Елеуси, 

що над іконою св. Миколая у цьому вівтарі. 

Збереглося доволі багато творів, пов’язаних, на нашу думку, з цим 

маляром, на яких чіткими білими літерами понизу зображення написано рік 

виконання. Завдяки цьому вдалося простежити певну хронологію творчості 

Івана Крулицького. Інших пам’яток із підписом майстра ми не виявили. Таку 

саму манеру малярства, що й на іконах із Чертежа, бачимо на датованій 

1703 р. іконі «Страсті Христові» із церкви в Крайній коло Риботичів (іл. 

5.1.91), яку  відносимо до спадщини І. Крулицького. Ікона Страстей має 

нетрадиційну композицію. Для цього твору майстер використав дошку з 

трифігурного апостольського «Моління». Відповідно три сцени страстей: 

бичування, зняття з хреста, коронування терновим вінком — намальовано у 
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вертикальному форматі та розділено півколонками. Угорі зображення має 

напівкругле завершення. 

Ще одна датована пам’ятка , автором якої вважаємо Івана 

Крулицького, — це ікона Покрову Богородиці, створена 1707 р. (іл. 4.2.46). 

Вона, ймовірно, походить із церкви з околиць Перемишля. У цьому випадку на 

авторство І. Крулицького вказують манера малярства ликів і каліграфія 

шрифта. Наступного, 1708 р. було виконано двобічно мальований хрест із 

церкви Архангела Михаїла в Лосьому (іл. 3.4.8), малярство якого має ту ж 

манеру, що й інші твори І. Крулицького. З його авторством пов’язуємо також 

ікону св. Миколая, яку датовано 1709 р. Дату написано літерами «а$j$@$» внизу 

ліворуч біля фігури святителя. Цю ікону, яка, ймовірно, первинно була 

намісною в іконостасі, можна побачити в церкві Св. Параскеви у Старій Солі 

(іл. 5.1.92). Вона має ті ж прикмети малярства, що характеризують зображення 

святих-чоловіків на інших іконах майстра. Характерно ніби під лінійку 

нарисовано ніс із переніссям, що так само симетрично рівно розширюється до 

брів, бачимо таку ж манеру малювати тіні, тонкі короткі брови зведені на 

переніссі.  

Ще один твір, малярство якого має почерк Івана Крулицького — це чин 

Моління з іконостаса церкви Св. Миколая в Дусівцях коло Перемишля (іл. 

3.1.22, 3.1.103). Моління має дату 1680 р., написану чорними цифрами понизу 

фігури св. Івана Хрестителя та на рамі під Спасом на престолі. Ця дата не є 

авторська, — І. Крулицький й інші риботицькі майстри не писали дат 

арабськими цифрами, й каліграфія тут інша, ніж на творах І. Крулицького, 

вона виразно пізніша за часом, однак, може вказувати на рік виконання 

пам’ятки, який міг бути в інскрипції на іконостасі. На час дослідження 

Моління не було реставрованим. Ця дата є давнішою від відомих творів, що їх 

пов’язуємо з І. Крулицьким (вони всі відносяться до першого десятиліття 

XVIII ст.), однак припустимою, щоби вважати цю пам’ятку роботою І. 

Крулицького. Помітно, що лики Христа і св. Івана Хрестителя на «Молінні» з 

Дусівців такі самі, як на інших іконах, які пов’язуємо з цим майстром. Отже, 
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дата на «Молінні» могла б пересунути час праці І. Крулицького на початок 

1680-х рр. 

Зазначимо, що Богородицю та св. Івана Хрестителя у Триморфоні цього 

чину моління намальовано на широких боковинах глибокої рами. Верх 

зображення Христа на престолі завершено у формі трифолія. На склепінні 

рами й на її зовнішній частині — плоскорізьблений рослинний орнамент і дві 

накладені п’ятипелюсткові квітки. На колонах рами — плоскорізьблений 

мотив виноградної лози. Угорі рама має трапецієподібне завершення з 

карнизами по обидва боки, проте тут не використано мотиву «розірваного 

фронтону», популярного в пізніших обрамленнях риботицьких майстрів. 

Ідентичну раму має «Моління» в іконостасі у церкві Воскресіння Господнього 

у Старій Солі на Старосамбірщині, одначе цей іконостас було повністю 

перемальовано олією і перезолочено наприкінці ХХ ст. Таке саме вирішення 

центральної ікони чину моління з образами Богородиці та св. Івана на 

боковинах глибокої рами бачимо в іконостасі церкви у Вовчому 

(Турківський р-н, Львівська обл.), але ікони й різьбу цього іконостаса також 

було суцільно перемальовано [381, с. 686]. Окрім структури та різьби 

обрамлень, характер малярства апостолів з символами євангелистів на поземі, 

молодий ап. єв. Іван, також свідчать, що Моління у Старій Солі могло 

належати, як і весь іконостас, риботицькому майстрові. У центральній іконі 

цього Моління така ж глибока рама, на бокових сторонах якої є арка 

замальована у локальний колір, де колись, очевидно, були постаті Богородиці 

та св. Івана. Тепер їх у цьому чині Моління взагалі немає. І також, що 

характерно, ярус з іконами апостолів ледь піднятий під кутом до центру так, 

як на Молінні з Дусівців. Як ми зауважили вище, у візитації церкви в Дусівцях 

відзначено, що «Деісус і образи намісні є риботицького мальовання» [13, с. 

158]. Намісних ікон з цієї церкви нам не відомо. Збереглася ікона Покрову 

Богородиці з празникового ярусу церкви в Дусівцях (Музей в Ярославі, 

Польща), на нашу думку іншого риботицького маляра, який працював у 

близькій до І. Крулицького манері. Як це практикували риботицькі майстри у 
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невеликого розміру сюжетних сценах, вона намальована більше незграбно у 

порівнянні з Молінням, але напевно, первісно входила до цього ж ансамблю.  

Манеру малярства Івана Крулицького простежуємо на низці ікон, що 

походять із різних церков на території України (Львівська область), Польщі 

(Підкарпатське воєводство) та Східної Словаччини (Свидницький округ, 

Пряшівський край). З церкви у Владичій було збережено центральну ікону 

чину моління з іконостаса (іл. 5.1.95), яка має почерк маляра Івана 

Крулицького, а також його авторства чотири ікони з празникового ряду цього 

ансамблю, на яких представлено сцени Різдва Богородиці, Введення 

Богородиці до храму, Успіння Богородиці та Переображення Христа (іл. 

5.1.96). Ікони апостолів і пророків цього чину намалював автор «Моління» 

1690 р. з Рушельчичів. Отже,  ці малярі співпрацювали. В іконостасі з 

Владичої спостерігаємо більш типовий для майстрів того часу спосіб 

виконання ікон, які кожен автор хоч і малював індивідуально, проте працював 

у подібній манері малярства єдиного ансамблю. 

Авторству І. Крулицького слід приписати велике полотнище з молільним 

і пророчим ярусами, яке було верхньою частиною іконостаса церкви в Рунині 

(іл. 3.1.25). Зображення на полотнищі виконано графічно в більш стриманому 

колориті, порівняно з іншими творами цього майстра, мальованими на дошці. 

Утім манера малярства ликів і фігур загалом виказує його руку. В цьому чині 

моління намальовано колони з декором «під мармур», апостолів уписано в 

арки, — майстри в таких «іконостасах» імітували декоративні мотиви 

різьблених деталей. Велике, однотипне за композицією полотнище вивішено в 

церкві у Тополі (набите на хори). Воно зазнало майже повної втрати 

авторського малярства, проте фрагменти зображення, що вціліли вказують, що 

цей твір також може бути авторства І. Крулицького. Малюнок архангела 

Михаїла на іконі з церкви в Потоках (іл. 4.3.100) свідчить, що ця пам’ятка 

також належить цьому майстрові. 

Ще дві пам’ятки мають риси малярства Івана Крулицького. Це — 

цокольні ікони «Благовіщення Богородиці» та «Св. ап. Петро і Павло» (іл. 
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3.1.29) з іконостаса церкви Різдва Богородиці у Посаді Ліській. Фото ікон 

разом із загальним вигладом іконостаса виконав у 1920-х рр . 

Я. Константинович  [77, табл. ХХХа, іл. 5—7]. На іконі верховних апостолів 

фігури потрактовано так само, як на цокольній іконі з Чертежа. На обох творах 

характерно зображено ап. Петра, однаково модельовано складки вбрання, 

показано деталі композиції, зокрема ключ. З Ліська походить цокольна ікона 

«Введення Богородиці до храму», що також належить пензлю І. Крулицького 

(іл. 5.1.97).    

Таку саму манеру трактування персонажів і особливості композиції, як 

на іконі «Благовіщення» з Посади Ліської, бачимо на цокольних іконах 

«Введення Богородиці до храму» та «Перенесення мощів св. Миколая» з 

іконостаса церкви Різдва Богородиці в Ліскуватому (іл. 3.1.33). Обидві церкви, 

з яких походять досліджувані цокольні ікони посвячені Різдву Богородиці, і, як 

бачимо, І. Крулицький на цокольних іконах малював богородичні свята 

Введення у храм та Благовіщення. На світлині іконостаса в Посаді Ліській 

видно, що ікона «Благовіщення» була під намісною іконою Богородиці. На 

жаль, двох крайніх цокольних ікон (як і намісних та ікон верхніх ярусів) цього 

іконостаса фото не охоплює, тому не відомо, чи вони також були авторства І. 

Крулицького. Спільний рисунок ликів, волосся, пластичне моделювання, 

малюнок пейзажу ікон з Ліскуватого, а також характерна графіка шрифта, що 

бачимо у підписі сцени Введення Богородиці, дозволяє їх пов’язати з І. 

Крулицьким і, відповідно, датувати початком XVIII ст.  

Почерк І. Крулицького мають також ікони «Св. Іван Хреститель» і 

«Пієта» (обидві — невідомого походження). Вони, очевидно, належали одній 

церкві, про що свідчить характер обрамлення та розмір пам’яток. Ікони 

виконано в характерній для майстра графічній манері, з темними тінями над 

повіками (іл. 4.3.50, 4.2.29). Почерк І. Крулицького має низка окремих ікон з 

різних ансамблів та церков. Це ікона «Старозавітна Трійця» з церкви у 

Смільній (іл. 4.1.36), ікона «Успіння Богородиці» з церкви у Радловичах (іл. 

5.1.98), невелика ікона «Христос Пантократор» з церкви у Красові (іл. 4.1.5), 
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ікона «св. Василій Великий» з церкви у Ванівці (іл. 5.1.99), на двох іконах 

св. Івана Сучавського: одна з них із церкви у Вереміні, друга невідомого 

походження (іл. 4.3.82). Щодо ікон св. Івана Сучавського, слід зазначити, що, 

як свідчать збережені твори, серед риботицьких майстрів Іван Крулицький був 

одним із перших, хто звернувся до образу цього мученика. 

У такій самій манері малярства виконано дві ікони Успіння 

Богородиці — з церкви у Кривому (іл. 4.4.11) та з невідомої церкви на 

Львівщині (іл. 5.1.100), дві ікони св. Миколая — з церкви в Ролеві (іл. 5.1.101) 

та з церкви в Конюшій (іл. 4.3.11), ікони св. Миколая (МЗЛ SZR-1278) та 

Перенесення мощів св. Миколая з Волі Корінецької (іл. 4.3.27), ікону 

«Богородиця Одигітрія» зі Львівщини (збірка о. З. Хоркавого) [373, іл. 5], 

двобічну ікону «Христос Пантократор / Богородиця Одигітрія» з церкви в 

Грушатичах (іл. 3.3.26), ікону св. Василія, точного походження якої не відомо 

(іл. 4.3.125). На підставі встановленої творчої активності майстра ці твори 

датуємо 1680—1700-ми рр. 

Дві ікони — «Христос Пантократор» (іл. 4.1.9) і «Богородиця Одигітрія» 

(іл. 4.2.15), очевидно, намісні з іконостаса — походять із церкви Св. Параскеви 

у Тисовиці. Їх намальовано тонким прозорим фарбовим шаром. На творах 

простежуємо подібні прийоми моделювання ликів. На іконі Богородиці на 

мафорії зображено такі самі стилізовані зірки в колі, як на намісній іконі з 

Чертежа. Одначе ці пам’ятки не мають характерної графіки та видовжених 

овалів ликів, що притаманно почерку І. Крулицького. Близькими до манери 

малярства цих ікон є дві пам’ятки з церкви в Сушиці Великій (іл. 5.1.93, 

5.1.94). 

Перелічені ікони, які пов’язуємо з майстром І. Крулицьким, об’єднують 

характерна графічна «сухувата» манера малярства, підкреслено темні тіні над і 

під очима та над підборіддям, тонкі правильні брови, у чоловіків зведені на 

переніссі (це додає ликам виразу смутку), вишукана каліграфія, світлі 

розбілені кольори, крім активного оранжевого, що вабить око. З 

іконографічних особливостей — сфера в руках Дитяти Христа. На намісній 
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іконі з Чертежа на сфері намальовано краєвид, що унікально для риботицьких 

і загалом для українських майстрів. На мафорії, на чолі й на плечі Богородиці, 

маляр помістив сріблисте коло, в яке вписав стилізовану зірку. Прототип 

манери малярства І. Крулицького бачимо на творах згаданого автора ікони 

«Поклін волхвів» із церкви у Гломчі (іл. 5.1.30.), який подібно малював 

видовжений овал ликів, бороду та волосся в чоловіків.  

Звернімо увагу на характер декоративного обрамлення ікон І. 

Крулицького. На більшості творів воно доволі скромне порівняно з іконами 

риботицьких майстрів пізнішого часу. І. Крулицький використовував 

трапецієподібну форму верху обрамлення з карнизами з боків, але на його 

творах немає об’ємних голівок ангелів. На внутрішньому боці рам — 

плоскорізьблені орнаменти, іноді доволі складні, як на центральній іконі 

«Моління» з Дусівців. «Візитною карткою» декоративних різьблених мотивів 

творів І. Крулицького є п’яти- чи шестипелюсткова квітка. Деякі ікони його 

авторства оправлено у прості прямокутні рами, внутрішній край яких 

помальовано у смуги різного кольору, утвореними дрібним лінійним 

штрихуванням. 

Як ми вже зазначали, авторська манера І. Крулицького та характер 

декоративного обрамлення його ікон виказують, що майстер спирався на 

здобутки ікономалярства кінця XVII ст. Творчість І. Крулицького, ікономаляра 

з міста Риботичів, становить один із епізодів діяльності цього великого 

осередку майстрів українського іконопису 1670—1760-х рр. За датованими 

творами, які пов’язуємо з цим майстром, робимо висновок, що І. Крулицький 

працював в активний період діяльності риботицького осередку, коли 

професійне виконання було на доволі високому фаховому рівні. Попри 

використання спільних прорисів, що типово для майстрів із Риботичів, І. 

Крулицький мав індивідуальний авторський почерк, що дозволяє виділити 

доробок майстра серед творів інших риботицьких малярів і збагнути роль 

конкретного автора в діяльності цього осередку. Порівняно з маляром Яковом 

із Риботичів, усі виявлені твори якого походять із близько розташованих сіл на 
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Лемківщині, географія творів Івана Крулицького доволі широка: околиці 

Риботичів, Сянока, Свидника, Ліська, Устрик, Самбора, Старого Самбора та 

навіть Львова (одна ікона з церкви у Красові поблизу Львова). 

Ще один майстер, котрий вирізняється своїм почерком серед інших 

авторів, працював на зламі XVII — XVIII ст., про що свідчать його датовані 

твори. Цього майстра ідентифікуємо як автор намісних ікон Христа та 

Успіння Богородиці з церкви у Шептичах. Ці ікони були, очевидно, намісними 

в іконостасі місцевої церкви Успіння Богородиці (іл. 5.1.102, 5.1.103). Окрім 

них, до спадщини цього автора залічуємо двобічну ікону «Богородиця — Мати 

Милосердя / св. Миколай», походження якої не відоме (іл. 3.3.21) [221]. Туж 

манеру малярства має намісна ікона «Богородиця Одигітрія» з іконостаса 

церкви в Руденці (іл. 4.2.24), ікона «Богородиця Одигітрія» з церкви в Дарі (іл. 

4.2.25), дві ікони із празникового ряду — «Благовіщення Богородиці» та «В’їзд 

до Єрусалима» — іконостаса церкви на Старосамбірщині (іл. 5.1.105) [160, с. 

174—175]), ікона «Св. Іван Сучавський» із невідомої церкви (іл. 4.3.85) та 

ікона цього святого, що в церкві в Трочанах (іл. 4.3.83), ікони апостолів із чину 

моління з іконостаса церкви в Медиці (МЗЛ), ікона «Покров Богородиці» з 

Великої Сушиці (іл. 4.2.50), ікона «Пієта» 1704 р. з церкви у Березові (іл. 

4.2.28). Як ми вже згадували, в інвентарі 1733 р. записано, що в обох 

парафіяльних сушицьких церквах були іконостаси риботицької роботи (в 

церкві Покладення поясу, крім намісних ікон, які виконали нериботицькі 

майстри). У монастирській церкві були «апостоли», намальовані 1715 р. в 

Риботичах, про що інформує запис на одвірку царських врат (ікон апостолів не 

віднайдено). Іконостаси до всіх трьох сушицьких церков виготовили 

риботицькі майстри, тому логічно вважати, що ікона Покрову, яку пов’язуємо 

з автором намісних ікон з Шептичів також належать руці риботицького 

маляра. 

Той самий почерк малярства, як в автора намісних ікон із Шептичів, 

мають невелика ікона «Богородиця Одигітрія» невідомого походження (іл. 

5.1.104), ікона «Св. Миколай» із церкви в околицях Перемишля (іл. 4.3.7), 
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ікони апостолів Петра й Павла та Триморфон із чину моління зі 

Старосамбірщини (приватна збірка) [160, с. 165—166]. 

Твори автора ікон із Шептичів вирізяються прецизійністю малюнка, 

увагою до деталей. Маляр характерно відтворював пишне кучеряве волосся, 

мереживо, що визирає з-під хітона Спаса та з-під туніки Богородиці, вільними 

соковитими мазками моделював лики постатей. Однаковим є виконання рис, 

волосся, рук персонажів. Майстер своєрідно підкреслював темною лінією 

кутики вуст і верхні повіки очей, малював чорні брови, які не мають чіткої 

правильної округлої форми. У св. Миколая брови густі й немов нависають над 

очима. На закритій книзі святителя промальовано сріблисті застібки. Постаті 

на багатофігурних іконах автор трактував лаконічніше, ніж на однофігурних, 

про що свідчить ікона «Успіння Богородиці» з Шептичів, яку, на відміну від 

ікони Христа, намальовано більш схематично. На іконі Успіння незначне 

моделювання ликів, фарбовий шар тонкий, напівпрозорий. На цій пам’ятці, як 

і на образі св. Миколая двобічної ікони, бачимо характерний для цього 

майстра прийом графічного виконання окремих частин рисунку, як-от півфігур 

Христа і Богородиці біля св. Миколая на двобічній іконі та півфігур апостолів 

на хмарах на іконі Успіння (на ликах маляр виконав лише рисунок по левкасі, 

деякі площини вбрання локально заклав кольором без моделювання, а деякі 

залишив без кольору). На цих іконах помічаємо також своєрідне виконання 

тіней на ликах, які підкреслюють овал. На іконі «Пієта» 1704 р. з Березова до 

основного зображення, яке оправлено в раму з ажурною різьбою, посрібленою 

по левкасі й поверх тонованою під золото, прикріплено восьмигранний 

картуш зі сценою Воскресіння Господнього. Сцену в картуші намальовано 

досить умовно, напівпрозоро та без тонального моделювання. Як ми вже 

зазначали, поєднання на одному творі таких, на перший погляд, різних 

прийомів малярської манери характерне для творчості риботицьких майстрів 

зламу XVII — XVIII cт., котрі інколи детально промальовували основне 

зображення, використовуючи півтони, а інколи залишали ніби підмальовок до 

ікони.  
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Досліджуючи творчість автора намісних ікон Христа й Успіння 

Богородиці з церкви у Шептичах, звернімо увагу на кольорову заставку зі 

Старозавітною Трійцею в рукописних Акафістах 1699 р. (іл. 5.1.106), манера 

малюнка якої тотожна з манерою малярства перелічених ікон цього майстра. 

На заставці в Акафістах центральну постать ангела показано з хрещатим 

німбом і з абревіатурою імені Спаса. Фігуру Авраама підписано. Винятково, 

на німбах двох ангелів, що сидять збоку, написано: «ар мих» і «арх гав», — 

чого не трапляється в іконографії Старозавітної Трійці, адже постаті не 

співвідносяться з ангелами, а з особами Пресвятої Трійці, які рівні між собою. 

У вкладному тексті рукопису вказано, що «року божїя а$х$ч$#$ списа сїю кнїжїцу 

глаголемую акафист списа [пре$та$льшисљ(?)] рабь б$жїй тимофте љкїмљк 

свљщенному їєрею їлии пресвитерови товарненскому брату своєму». З цього 

напису довідуємося, що Акафісти написав Тимотей Яким’як для свого брата 

о. Іллі, який був парохом у Товарній (Старосамбірський р-н, Львівська обл.; 

церква Покрову Пресвятої Богородиці). Село Товарна розташоване недалеко 

від Риботичів, на межі колишніх Старосільського та Нижанковицького 

деканатів. Це засвідчує походження переписувача з цього регіону. Виникає 

питання, хто є автором мініатюри: чи переписувач рукопису, чи якийсь інший 

майстер? Якщо припустити, що мініатюру намалював Тимотей Яким’як, то з 

його особою можна пов’язати виконання перелічених ікон. Зв’язок 

переписувача з Риботичами джерела не підтверджують. 

У близькій манері до автора намісних ікон з Шептичів, припускаємо, 

іншим майстром намальовано дві двобічні ікони: одна, датована 169(5?) р., 

походить із дарохранильниці з церкви у Гнилій (іл. 3.2.3); друга є епітафією 

Стефана Комарницького, який помер 1697 р. (іл. 3.3.33). Спільною є також 

іконографія Старозавітної Трійці на дарохранильниці 169(5?) р. з Гнилої та на 

мініатюрі з Акафістів 1699 р.: на обох творах не зображено Сари. Лики на 

іконах цього автора намальовано ніби поспіхом: майстер рисує тільки верхню 

повіку та зіниці. Той самий почерк, що на двобічних іконах помітно на іконі 

«Різдво Богородиці» з однойменної церкви у Зарайську (ЛНГМ Ж-5638) та на 
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цокольній іконі «Христос і самарянка» з Березова (іл. 4.4.39), яка вирізняється 

майстерним малюнком і ретельним відтворенням краєвиду з річкою. На цій 

пам’ятці бачимо дещо інакше виконання обрамлення, ніж зазвичай на 

цокольних іконах, які пов’язуємо з риботицькими майстрами. Унизу бокові 

виступальні елементи обрамлення вирізьблено у вигляді лап із пазурами. Цей 

спосіб декорування був популярний у той час в оформленні речей домашнього 

вжитку (ніжки у столиках), в церковному мистецтві майстри його також 

використовували (до прикладу стійки у великих свічниках-ставниках).  

Ще один авторський почерк вирізняє низку ікон, які походять із різних 

місцевостей. До спадщини цього анонімного автора відносимо унікальні за 

іконографією ікони «Різдва Христового з історією дитинства» (іл. 4.4.25—

4.4.29), які за творами інших майстрів не відомі. За цими пам’ятками 

пропонуємо окреслити майстра як автор ікон «Різдва Христового з історією 

дитинства». У тій самій манері виконано ікони «Введення Богородиці до 

храму» з Тиряви Сільної (іл. 5.1.107), «Св. Юрій Змієборець» із Мичківців (іл. 

4.3.91), «Благовіщення Богородиці» з Янківців (іл. 4.4.2), дві ікони 

«Богородиця — Мати Милосердя» (походження обох не відоме; іл. 4.2.54, 

4.2.56), «Богородиця з Дитям Ісусом» у церкві в Трочанах (іл. 5.1.73), і три 

ікони «Тайна вечеря» — з Ліскуватого (іл. 5.1.108), невідомого походження (іл. 

3.1.95) та 1701 р. з Коростенка (іл. 5.1.109). «Тайна вечеря» з Коростенка з усіх 

нам відомих ікон цієї манери малярства має вкладний текст і рік виконання: 

«[сеи] wбразь далъ змаловати рабъ б $жіи їwан горљчько шолтыс 

користенскій із женовъ своевь / рокоу бжіљ а$j$а м$ца априлљ днљ в$і». З 

огляду на рік, указаний у вкладному тексті, можемо датувати перелічені твори 

кінцем XVII — початком XVIII cт. У схожій манері, ймовірно, рукою того 

самого автора, намальовано ікону «Успіння Богородиці», походження якої не 

відоме (іл. 4.4.10) та ікону «Різдво Богородиці» з Баличів (НМЛ і-242). Почерк 

майстра подібний до творів Івана Крулицького. Щодо Ліскуватого, то там 

обидва майстри малювали ікони до однієї церкви: дві цокольні ікони з 
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Ліскуватого (іл. 3.1.33), проаналізовані вище, пов’язуємо з І. Крулицьким, а 

ікону Тайної вечері (іл. 5.1.108) — з досліджуваним анонімним автором. 

Наприкінці XVII — на початку XVIII ст. працював ще один майстер із 

доволі виразною індивідуальною манерою, якого за показовим комплексом 

ікон із датою окреслюємо як «автор намісних ікон іконостасу 1698 р. з 

Устиянови» [238]. Ікони походять із іконостаса місцевої церкви Св. матері 

Параскеви (МНАС). На цокольній іконі Трьох Святителів уміщено вкладний 

текст і дату 1698 р.: «купивъ тои wбраз рабъ б$жы василїй драбъковичъ из 

женою Σвоєю анною за †пущенїє грэховъ року божого а$х$ч$и а wбновленъ 

аwпs» (іл. 5.1.111). Іконостас, як свідчить манера малярства, виконували різні 

майстри , котрих , на підставі характерної стилістики , вважаємо 

представниками риботицького осередку. Цокольні ікони «Три святителі», 

«Благовіщення Йоакимові й Анні» (іл. 5.1.112), а також намісні 

«Св. Параскева» (іл. 4.3.68), «св. Василій Великий» (іл. 5.1.110), «Христос 

Пантократор» і «Богородиця Елеуса» у варіанті чудотворної ікони з Лоп’янки 

(дві останні — з частковим перемалюванням 1885 р. [30, арк. 1зв]), й ікони 

архідияконів Стефана та Лаврентія, яких зображено на одвірках дияконських 

врат (іл. 3.1.72) намалював у спільній манері, очевидно, один майстер, котрий 

залишив напис. Дещо іншу манеру малярства має ікона «Св. Василій 

Великий» із одвірків царських врат (іл. 4.3.127), однак, її, ймовірно, теж 

виконав цей майстер. У МНАСі зберігається також «Апостольське моління» з 

цього іконостаса, яке, на нашу думку, було створено пізніше — орієнтовно в 

1710—1720-х рр. — за авторства іншого майстра, котрий намалював також 

ікону Тайної вечері й празники (іл. 5.2.25, 5.2.26). Цей майстер працював у 

близькій манері до автора намісних ікон, тому, напевно, з ним співпрацював 

або у нього вчився. З цього ансамблю збереглися також царські врата (МНАС 

№ 2740), на яких вирізьблено сюжет Древа Єсеєвого, типовий для 

риботицьких іконостасів того часу, але малярство на медальйонах та на 

нижній частині врат, де мав бути Єсей не збереглося. До середовища 

риботицьких майстрів автора намісних ікон іконостасу 1698 р. з Устиянови 
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віднесено на підставі характерної стилістики малярства, зокрема, близькості 

його почерку до творів риботицького майстра Івана Крулицького. На жаль, 

жодної пам’ятки чи документа, де було б зазначене ім’я автора досліджуваних 

ікон, не виявлено. 

Малярство двох намісних ікон з Устиянови є високого фахового рівня. 

Майстер створив надзвичайно виразний образ св. Параскеви, ікона якої є 

одним із наймайстерніших творів цього осередку. Лик св. Параскеви — світлої 

карнації з рум’янцями, легко та м’яко модельований півтінями, що додає йому 

об’єму; очі великі й виразні, з темними зіницями з бліками та промальованими 

віями, які створюють ефект «живого погляду»; брови тонкі, правильної 

форми, що характерно для цього майстра. На вустах св. Параскеви легкий 

усміх. З-під світлої туніки святої на горловині виглядає край білої 

напівпрозорої рясованої сорочки, зібраний тонкою стрічкою, яку зав’язано на 

бант. На активному червоно-оранжевому мафорії делікатною білою лінією 

намальовано тюльпаноподібні квіти на стеблах із листками. 

Майстер намісних ікон іконостаса 1698 р. з Устиянови розвинув традиції 

малярства, які бачимо на іконах автора «Перенесення мощів св. Миколая» 

1682 р. з Доброї Шляхетської (іл. 3.1.30, 4.3.1). Можна спостерегти, що 

досліджуваний майстер своєрідно малював лики, з дещо здрібленими, але 

правильними рисами, червоними вустами та рум’янцями; волосся святих має 

пишні делікатно прорисовані кучері; на білому одязі святителів на цокольних 

іконах нарисовано дрібні чорні хрестики. Ікони автора вирізняються також 

каліграфічними написами з літерами дещо квадратної форми, з пунктуацією 

між словами, з надрядковими знаками та декоруванням у середині літери «О». 

На підставі манери малярства з автором намісних ікон 1698 р. іконостаса 

з Устиянови пов’язуємо також низку творів із різних місцевостей. Таку саму 

манеру малярства, як на цокольній іконі «Три святителі» 1698 р. з Устиянови, 

бачимо на двох пределах «Явління Христа св. Петрові, патріарху 

Александрійському» (іл. 4.1.19) та «Святий Дмитрій благословляє Нестора на 

бій» із іконостаса церкви в Порохнику (іл. 5.1.113), на іконі «Покладення 
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Христа до гробу» невідомого походження (іл. 3.2.28), на двобічній іконі зі 

сценою Благовіщення Богородиці та на звороті зі сценою каменування 

св. Стефана, що походить із церкви в Янківцях (іл. 3.3.23), на процесійному 

хресті з церкви в Безміховій (іл. 3.4.5), на двох празникових іконах «Введення 

Богородиці до храму» та «Хрещення Господнє» з церкви у Бориславці коло 

Риботичів (іл. 5.1.114), на намісній іконі «Воздвиження Чесного Хреста» (іл. 

4.4.40) і на двох цокольних іконах — зі сценами житія св. Костянтина й 

віднайдення хреста Господнього та з верховними апостолами (іл. 3.1.30) [77, 

табл. ХХХа, іл. 3, 4], — які походять із церкви у дзвіниці в Добрій 

Шляхетській. Таку саму манеру малярства мають медальйон зі сценою 

Коронування Богородиці з невідомої церкви на Львівщині (іл. 4.2.66), ікона 

«Богородиця Одигітрія» з церкви в околицях Перемишля (іл. 4.2.3), ікони «Ап. 

Петро і Павло» (іл. 4.3.62) та «Св. Миколай» (іл. 4.3.9) із церкви у Вовковиї, 

ікони апостолів із чину моління з церкви в Урожі (іл. 5.1.115), ікона «Св. Іван 

Сучавський» — із церкви в Макуневі (іл. 4.3.81), ікони «Христос 

Пантократор» із церков у Владичій (іл. 4.1.6), в Угерцях (іл. 4.1.4) і Рівні (іл. 

5.1.116), Триморфон із «Моління» з церкви в Журавині (іл. 5.1.117) та 
Триморфон з іконостасу церкви в Голоску (тепер — Львів) (ЛНГМ Ж-4787/1), 

складна за іконографією ікона Переображення з образами Богородиці й 

архістратига Михаїла (походження не відоме; іл. 4.4.30), ікона «Св. Миколай» 

із церкви у Старій Солі (іл. 5.1.118), ікона «Богородиця Одигітрія» з церкви в 

Рудавці (іл. 4.2.17), ікона Покрову Богородиці (походження не відоме; іл. 

4.2.47). На останній із перелічених іконі зображено короля з короткими 

піднятими догори вусами на взірець французької моди початку XVIII ст. Отже, 

це зображення може бути підказкою до датування ікони Покрову 1700—1710-

ми рр. 

Подібний почерк, як на намісних іконах із Устиянови, є на чотирьох, 

очевидно, також намісних іконах: «Христос Пантократор» із церкви в Ліщинах 

(іл. 4.1.1), «Св. Миколай» із церкви в Порохнику (іл. 4.3.4), «Св. Миколай з 

житієм» з Грабівниці (приватна колекція), «Св. Миколай» невідомого 
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походження (іл. 4.3.5) та на процесійному хресті з Ліщин (іл. 3.4.6). Ці ікони 

та хрест вирізняються майстерним рисунком. На іконах з Ліщин та Порохника 

фарбовий шар тонкий прозорий. На лику Спаса фарбовий шар покладено як 

підмальовок зі слідами затікання фарби. Св. Миколая зображено, за давньою 

традицією, в поліставріоні, а не у візерунчастому фелоні. Ікону Христа 

оправлено в раму з боніями, яка більш характерна для творів середини 

XVII ст. Рисунком ликів ці пам’ятки близькі до намісних ікон 1698 р. з 

Устиянови, особливо до ікони св. Василія (іл. 5.1.110). 

Також, імовірно, з цим автором слід пов’язати ікону «Св. Василій» із 

околиць Олешиць, яку було намальовано на одвірках царських врат (НМПЗП 

MPH-1442), ікону «Христос у чаші» невідомого походження, намальовану 

1708 р. (іл. 3.2.24) та три ікони з церкви у Варі: «Св. Миколай» (іл. 5.1.120), 

«Богородиця Одигітрія» (іл. 5.1.119) і «Пророк Ілля» (іл. 4.3.56). Припускаємо, 

що досліджуваний майстер виконав також ікону «Спас — Виноградна Лоза» з 

Вари (пам’ятка має реставраційні поновлення; іл. 4.1.28). Дату виконання 

цього твору, яку написано після вкладного тексту, сьогодні неможливо 

відчитати. Утім, давніше це вдалося зробити дослідникові Р. Біскупському, 

який відчитав її як 1715 р. [397, с. 13, іл. 6]. Дати на іконах «Христос у чаші» 

та «Спас — Виноградна Лоза» з Вари відповідні стилістиці малярства ікон і 

гіпотетичному періоду творчості цього майстра. Таким чином час його праці 

можемо розширити на 1700—1710-ті рр. Пам’ятки з Устиянови є 

найдавнішими датованими іконами у творчій спадщині майстра, а ікони 1715 

р. з церкви у Варі, які з ним пов’язуємо, — наймолодшими. 

На фото іконостаса в церкві в Журавині, звідки походить Триморфон 

досліджуваного автора (іл. 5.1.117), помітно, що на карнизі над намісними 

іконами є дата — 1708 р., — яка може відповідати часу створення цієї 

пам’ятки. Окрім того, на іконостасі в Журавині двічі було написано ім’я 

майстра Андрія Торчинського. На світлині видно, що намісні ікони Христа і 

Богородиці виконано в різній манері. Якщо прийняти, що автором ікони 

Богородиці є Андрій Торчинський, то з ним гіпотетично можна пов’язати 
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ікону Триморфону і, відповідно, решту досліджуваних творів. Утім, помітні 

значні розбіжності каліграфії написів і тематики та стилістики малярства 

цокольних ікон цього іконостаса з манерою виконання Триморфона з НМЛ й 

написів на іконах, які пов’язуємо з автором намісних ікон із Устиянови і 

загалом з риботицькими майстрами. На жаль, ікон з цього іконостаса не 

збережено. На фото помітно, що в центрі молільного ряду іконостаса в 

Журавині була інша ікона, а не Триморфон зі збірки НМЛ. Нез’ясованим 

залишається і питання походження маляра Андрія Торчинського. Інших його 

підписних робіт нам не відомо. Прізвище чи прізвисько Торчинський можна 

пов’язати зі селом Торчиновичами, що на Старосамбірщині, за 45 км від 

Риботичів. Поминання маляра Якова Торчиновського знаходимо в пом’янику 

Добромильського монастиря [49, арк. 30]. Очевидно, Яків Торчиновський і 

Андрій Торчинський належали до однієї родини, в якій були ікономалярі. Чи 

майстер Андрій Торчинський мав якийсь стосунок до риботицького осередку, 

також не відомо. 

Застосовані на цокольних іконах із Устиянови прийоми малярства 

простежуємо на низці творів, переважно подібних за розташуванням. Це, 

зокрема, на цокольній іконі «Св. Антоній і Теодосій Печерські» невідомого 

походження, датованій також 1698 р. (іл. 4.3.29), на фрагментарно збереженій 

цокольній іконі «Три святителі» з церкви в Рудавці (іл. 4.3.123), на цокольній 

іконі св. ап. Петра і Павла, яка походить із церкви у Волі Корінецькій (НМПЗП 

MPD-102). Остання з перелічених ікон має понизу залишки вкладного тексту, 

в якому прочитується ім’я Іван — найімовірніше, так називався фундатор 

твору. У близькій до цієї манері малярства виконано ікону «Зняття з хреста» з 

околиць Перемишля (іл. 5.1.121) та цокольну ікону з образами ап. Петра і 

Павла, яка походить із Ліскуватого (іл. 3.1.33). Подібні за композицією і 

способом малярства ікони «Св. Катерина» (іл. 5.1.71) та «Св. Дмитрій» (іл. 

5.1.70) із церков у Кожухівцях і Бодружалі. 

Інший автор, однак у близькій манері, намалював дві цокольні ікони з 

Великополя: одна з них із рідкісною іконографією архістратига Михаїла, який 
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руйнує Содом і Гоморру (твір зберігся без обрамлення) (іл. 5.1.124), друга зі 

сценою Поклону волхвів (іл. 5.1.123), — ікону «Св. Юрій Змієборець» із 

церкви у Підлісках (іл. 4.3.90) і цокольну ікону з образами св. Антонія та 

Теодосія Печерських, що походить, імовірно, з Любачівщини (іл. 5.1.122). На 

цокольній іконі є вкладний текст: «дала тои wбраз wправити вΣтрукътуру 

раба бж$иљ wгафїљ ткачиха за †пущенїе грэх[…]». Окрім імені фундаторки, 

з тексту також довідуємося, що потрібні були окремі кошти на «структуру» — 

раму з різьбленими елементами та зі срібленням. Спільними для перелічених 

ікон є холоднавий колорит із використанням смарагдово-сірого, розбіленого 

синього та рожевувато-оранжевого відтінків; тонкий, напівпрозорий фарбовий 

шар; бліді лики, для яких на цокольних іконах майстер використав левкас як 

основу для карнації. На досліджуваних творах характерно нарисовано очі, що 

особливо помітно, коли погляд зображуваного опущено додолу; зіниці великі, 

темні. Вважаємо, що ікони належать руці одного автора. 

Подібну манеру малярства, як в автора цокольних ікон із Великополя, 

має вже згадувана пам’ятка з Перемишля — мальований полотняний антимінс 

(іл. 3.4.29), із підписом Холмського єпископа Якова Івана Суші, датований 

167(7?) р. Цей антимінс є орієнтиром для визначення часу виконання інших 

окреслених творів цього майстра, які, відповідно, пропонуємо датувати в 

межах 1670—1680-х рр. Зазначимо також, що почерк автора цих ікон дещо 

нагадує манеру вишенського маляра Яцка, який працював у 1670-х рр. [160, іл. 

61], одначе Яцкова манера більш графічна, а його твори вирізняються темним 

колоритом, що притаманно іконам вишенського осередку загалом. На підставі 

датованого антимінса 167(7?) р. припускаємо, що автор цокольних ікон із 

Великополя був старшим колегою майстра намісних ікон із Устиянови, котрий 

працював пізніше — у 1690—1710-х рр. 

Досліджуючи іконостас із церкви в Устиянові, який уважаємо показовою 

пам’яткою риботицького малярства, слід звернути увагу на низку творів, що 

продовжують традиції його намісних ікон і є ніби перехідним етапом до ікон 

чину моління й «Тайної вечері» цього іконостаса. Ці пам’ятки водночас 
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демонструють близьку спорідненість зі згаданими іконами близько 1715 р. з 

церкви у Варі та з іконою «Воздвиження» з Доброї Шляхетської. Це ікони 

апостолів із чину Моління з церкви в Тиневичах (іл. 5.1.125), за якими 

окреслюємо їх анонімного маляра як автор чину Моління з церкви в 
Тиневичах. Цим майстром, ймовірно, намальовані також ікони Тайної вечері та 

празників з іконостасу церкви в Тиневичах (МЗЛ). Церква в Тиневичах була 

збудована у 1700 р. [20, арк. 17]. Це є орієнтиром до датування творів 1700-ми 

рр. Таку саму манеру малярства мають ікони чину Моління та «Тайна вечеря, 

що в іконостасі церкви в Семенівці [232, іл. 556], а також празники з 

іконостасу цієї ж церкви (іл. 3.1.81). Церкву в Семенівці збудували 1718 р., а 

дияконські врата її давнішого іконостаса було виконано 1725 р., про що 

йдеться у вкладному тексті. Там також написано, що їх справив місцевий 

столяр, тобто врата роботи нериботицького майстра. Час побудови церкви та 

виконання дияконських врат допомагає приблизно визначити, коли було 

намальовано три верхні яруси іконостаса — між 1718—1725 рр. Цей період 

указує на орієнтовний час праці автора ікон чину моління з церкви в 

Тиневичах — 1700—1720-ті рр. Тому самому майстрові належить малярство 

Божого гробу (ЛНГМ Ж-4136—4140), ікони «Страсті Христові» (іл. 4.4.54) та 

ікони «Св. Онуфрій» (іл. 4.3.37) зі семенівської церкви. 

Той самий маляр, припускаємо, виконав ікону «Трилика Пресвята 

Трійця» з Перемищини (іл. 4.1.39), ікону «Христос в чаші» з церкви у Довжиці 

(іл. 4.1.21), ікону «Вознесіння Господнє» з Баличів (іл. 5.1.126), ікону «Поклін 

вохвів» з церкви в Угерцях (іл. 4.4.23), центральну ікону чину моління з 

невідомої церкви на Львівщині (ЛНГМ Ж-6522), ікону «Переображення 

Господнє» з Перемищини (іл. 5.1.127), на якій фігури апостолів, особливо лик 

св. Івана, намальовано майстерно, об’ємно, з рефлексами та бліками. Схожий 

рисунок ликів є на цокольній іконі «св. Антоній та Теодосій Печерські» з 

церкви в Дубровиці (іл. 4.3.30). Однак тут малярство схематичніше. 

Подібні прийоми малярства має низка інших ікон, одначе вони і дещо 

відрізняються від почерку майстра ікон апостолів із церкви в Тиневичах, тому 
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тут складно говорити про одного автора. Це — ікона «Богородиця 

Замилування — Нев’янучий Цвіт» із церкви в Жогатині (іл. 4.2.12), така сама 

ікона в іконостасі церкви в Тополі (іл. 5.1.128), ікона «Богородиця Елеуса» зі 

Шептичів (іл. 4.2.23), ікона «св. Дмитрій» з околиць Бардієва та Свидника (іл. 

5.1.130), ікона «Христос Пантократор», що в церкві у Лукові-Венеції (іл. 

5.1.129) та ікона «архистратиг Михаїл», що в церкві в Брежанах (іл. 4.3.101). 

Ці ікони вирізняються впливом мистецтва бароко, що помітно у виконанні 

ликів. 

Зазначимо, що ікони апостолів із церкви в Тиневичах за іконографією та 

манерою малярства перегукуються з іконами апостолів із чину моління з 

церкви в Урожі (іл. 5.1.115). Однак апостолів із тиневицької церкви 

намальовано більш експресивно, що особливо помітно у виконанні складок 

убрання. Тому вважаємо, що ікони апостолів із церков у Тиневичах і в Урожі 

виконали різні майстри. На прикладі окреслених груп ікон, які мають близькі 

прийоми малярства, на нашу думку, можна простежити діяльність малярів, 

котрі працювали в одному середовищі й могли походити з однієї родини. 

У спадщині цих авторів виявляємо три складні за іконографією та 

богословською символікою пам’ятки, аналогів яких за іншими творами 

риботицького осередку не відомо. Це — «Переображення з Богородицею та 

архістратигом Михаїлом» невідомого походження, «Спас — Виноградна Лоза» 

з Вари і «Трилика Пресвята Трійця» з Перемищини. Ці ікони свідчать про 

непересічні особистості авторів і про їхню ерудованість у богословській 

символіці. На жаль, жодної пам’ятки з підписом майстра не виявлено. Але 

мимоволі виникає питання, чи не міг бути одним із цих авторів згаданий у 

судовому документі 1701 р. риботицький маляр Іван Гребенник Паславський? 

Як ми вже зазначали, він, очевидно, був родичем місцевого пароха о. Симеона 

Паславського. Також як указано, твори автора намісних ікон 1698 р. з 

Устиянови прийомами малярства пов’язані з групою ікон майстра 

«Перенесення мощів св. Миколая» 1682 р. з Доброї Шляхетської, до якої мав 

стосунок згаданий єрей. 



 362

Перелічені твори, передусім автора намісних ікон 1698 р. з Устиянови, 

загалом вирізняються вправним виконанням. Порівняно з іконами з Вари та з 

намісними з Устиянови, для творів автора чину моління з церкви в Тиневичах 

характерні більша живописність, експресивність, вільність мазка в 

моделюванні ликів і складок тканин, пастозніший фарбовий шар. Лики — 

світлої рожевуватої карнації з охристо-червоними рум’янцями, активно 

модельовані, з бліками й рефлексами. Особливо типовим є рисунок рис ликів 

зі своєрідним розрізом великих очей із коричнево-чорними зіницями з 

виразними бліками, що створюють ефект «вологого» ока, з темними тінями 

над повіками, з підкресленими вигнутими бровами, однаково виконано 

волосся, бороди та вуса. Типова деталь малюнка ликів святих чоловіків, яка 

пов’язує обох малярів, — штрихами виділяти носогубні складки, графічно 

наводити перенісся. Літери каліграфічні з характерними засічками. 

На іконах автора чину моління з церкви в Тиневичах та автора ікони 

Богородиці Елеуси з Жогатина лики модельовано пастозними мазками, так, що 

проступають сліди пензля. Доволі контрастно передано також складки 

тканини вбрання, що видно на іконах апостолів з Тиневичів та на іконі 

Богородиці Елеуси з Жогатина. На іконі з Жогатина на ликах Богородиці з 

Дитям Ісусом легкий усміх. На іконі «Христос у чаші» з Довжиці, де Спаса 

показано з кривавими ранами, а Богородицю — з мечем у грудях, Марія та 

св. Іван Богослов ледь усміхаються. Колорит зображення насичений, світлий, 

кольори відкриті, основні барви — червоно-оранжева та світла синьо-сіра, 

використано практично білий тон левкасу. Загалом на цих творах у 

трактуванні фігур помічаємо барокову експресію, що, на нашу думку, вказує 

на те, що вони намальовані у 1710—1720-х рр. 

На підставі наведених вище текстів на іконах і архівних джерел 

гіпотетично ідентифіковано почерк риботицького маляра Якова Свідерчака, 

який працював у 1710-х рр. На іконі «Св. Миколай» із Нижньої Писаної 

написано, що її виставив Яків, міщанин риботицький, у 1713 р. [153]. Цього 

Якова можна ідентифікувати як маляра Якова Свідерчака, згаданого в реєстрі 
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жителів Риботичів 1714 р. Ікону св. Миколая (іл. 5.1.131) виконано на 

високому фаховому рівні. Вона вирізняється силуетом постаті святителя, 

манерою малюнка лику (лик має часткові втрати верхнього шару малярства), 

багатими орнаментами на архієрейських ризах і на атрибутах єпископа. 

Детально нарисовано символічне зображення Голготи з написами на оправі 

Євангелія. Цокольну ікону «Св. Антоній і Теодосій Печерські» з Нижньої 

Писаної авторства, припускаємо, того самого майстра (обидві ікони дещо 

різняться характером шрифта) намальовано простіше (іл. 5.1.132). З церкви в 

Нижній Писаній походить також ікона Богородиці Одигітрії, оправлена у 

глибоку раму, на наверші з медальйоном, в якому графічно зображено 

півфігуру Богородиці Втілення (іл. 5.1.133). Твір має значні реставраційні 

втручання на ликах, що ускладнює атрибуцію, та все-таки можемо 

припустити, що його автором є той самий майстер. Ікону «Нерукотворний 

образ», що в церкві у Брежанах коло Пряшева (іл. 5.1.135), й ікону 

«Богородиця Елеуса» з церкви в околицях Бардієва (іл. 5.1.134) також 

позначено почерком того самого маляра, гіпотетично Якова Свідерчака. Ікону 

«Св. Антоній і Теодосій Печерські» 1711 р., яка походить зі Старої Солі [291, 

с. 66], та, на нашу думку, теж належить його пензлю, намальовано подібно до 

ікон цих святих із церкви в Нижній Писаній, однак, на відміну від них, вона 

має темнішу вохристу карнацію, що загалом рідко трапляється в риботицьких 

майстрів того часу (іл. 5.1.137). Подібну темну карнацію і прийоми малярства 

лику та одежі має ікона св. Миколая з Кечківців (іл. 5.1.138).  

Почерк цього маляра, гіпотетично Якова Свідерчака, впізнаємо і на іконі 

«Богородиця Одигітрія» з церкви в Гирові (іл. 5.1.136). Ця пам’ятка теж 

важлива для нашого дослідження. На ній бачимо характерний нерівний овал 

лику Ісуса, своєрідно потрактовані риси, такий самий спосіб драпування 

мафорія Марії на правому плечі, який спадає хвильками. Ікона з Гирови має 

внизу вкладний текст, який через утрати фарбового шару прочитується дуже 

фрагментарно. Напис розпочинається з року виконання: «року бжого аj[...]», — 

далі, в центрі — втрата напису, тоді у правій частині вгорі в першому рядку 
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читаємо ім’я, ймовірно, фундатора: «гаврило». У другому рядку під іменем 

написано: « […] грэховъ своихъ», — і в останньому, третьому рядку: «[…]р 

риботицкїй», — що, очевидно, стосується маляра. Р. Біскупський цього тексту 

також відчитати не зміг [398, сс. 162, 173]. Напис на іконі підтверджує наше 

твердження про те, що її автором й інших, що мають ту ж манеру малярства, є 

риботицький майстер й гіпотезу, що напис імені Яків на іконі з Нижньої 

Писаної відноситься до автора ікони, а не фундатора. 

Ще три ікони, очевидно, з південної частини Лемківщини за почерком 

виказують руку досліджуваного автора. Вони не мають зазначеного місця 

походження, зберігаються у ШМБ, тож на цій підставі вважаємо, що ікони 

походять із того самого регіону, що й пам’ятки з Нижньої Писаної. Ці три, 

очевидно, намісні ікони могли належати до одного іконостаса: «Христос 

Пантократор», «Богородиця Одигітрія» та «Св. Дмитрій» (іл. 5.1.139—

5.1.141). За характером малярства вони спорідені з іконою «Св. Миколай» із 

Нижньої Писаної. Подібно виконано лики з характерно підведеною нижньою 

повікою, своєрідний розріз очей. Упадає в око дещо незвичний для 

риботицьких майстрів овал лику Богородиці з тонкими стисненими вустами. 

На вбраннях Христа і Богородиці намальовано білі жоржиноподібні квітки на 

тонкому стеблі з невеликими листками. Ідентичний декор бачимо на іконі 

«Богородиця Одигітрія» з Нижньої Писаної. Той самий почерк малярства має 

ікона «Пророк Ілля» невідомого походження зі збірки ІФКМ (походження 

невідоме; іл. 4.3.57). 

З цим майстром, імовірно, слід пов’язати двобічно мальований 

процесійний хрест зі Шариського Щавника (іл. 3.4.12). Ще чотири пам’ятки 

спорідненої манери малярства надійшли з церкви Переображення Господнього 

в Солині: ікони Богородиці Одигітрії, св. Миколая, св. Дмитрія та св. Василія 

Великого (іл. 4.3.116, 5.1.142—5.1.143). Лики святих тут виконано в такій 

самій манері, як на іконі з Нижньої Писаної, одначе малярство простіше. 

Отже, якщо прийняти, що ім’я Яків, указане на іконі «Св. Миколай» із 

Нижньої Писаної, стосується її автора, то можемо скласти з цим іменем 
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прізвище Свідерчак. Принаймні інскрипція на цій іконі та на іконі 

«Богородиця Одигітрія» з Гирови, намальованій у такій самій манері, 

засвідчує їх пов’язання з Риботичами. Ікони, які приписуємо цьому авторові, 

виконано у стилістиці риботицького малярства. Тож зважаючи на те, що 

найбільше творів цього майстра виявлено в церквах Мукачівської єпархії в 

околицях Свидника та Пряшева, робимо висновок про поширення діяльності 

риботицького осередку на цю територію. Ікона «Св. Миколай» із Нижньої 

Писаної — єдина з нам відомих із цього регіону, напис на якій інформує, що 

вона пов’язана з Риботичами. На можливе авторство Якова Свідерчака вказує 

інскрипція на іконі зі Старої Солі. Позаяк цю ікону дала змалювати Настасія 

Свідорська, логічно припустити, що вона замовила її в найближчого родича-

маляра. Як було зазначено, з цим прізвищем у реєстрі Риботичів 1714 р. 

фігурує лишень один маляр — Яків Свідерчак. Час виконання ікон із Нижньої 

Писаної (1713 р.) і зі Старої Солі (1711 р. підтверджує гіпотезу, що автором 

названих творів був маляр Яків Свідерчак. Таким чином ідентифіковано 

почерк ще одного риботицького майстра, котрий працював у 1710-х рр. У 

реєстрі Риботичів 1726 р. прізвища маляра Якова Свідерчака не знаходимо, з 

чого можна виснувати, що його на той час уже не було серед живих або що він 

виїхав з містечка. Зазначимо також, що порівняно зі спадщиною його старших 

колег майстра Якова — автора ікони «Страсті» 1675 р. з Волі Вижньої, та 

Івана Крулицького, творів Якова Свідерчака атрибутовано небагато. Більшість 

із них походить із південної частини Лемківщини. Підсумовуючи малярську 

манеру Якова Свідерчака, зауважимо, що, попри спільні стилістичні й 

іконографічні прийоми його творів із творами інших тогочасних малярів 

риботицького осередку, цей майстер вирізняється способом малювати овал і 

риси обличчя з тонкими правильними бровами в жінок та в молодих чоловіків 

і з характерною вертикальною рискою на переніссі у старших чоловіків. На 

деяких творах він доволі вправно мінімальними засобами моделює об’єм 

голів, як-от на іконах зі Старої Солі та з церкви в околицях Бардієва, 
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реалістично передає рожевувату карнацію кінчиків пальців і носа (ікона з 

церкви в околицях Бардієва). 

Зазначимо, що якщо розглядати перелічені твори риботицьких майстрів 

1700—1710-х рр. у контексті українського іконопису того часу, то подібні 

тенденції малярства помітимо в групі ікон 1720—1740-х рр. приблизно такого 

самого рівня майстерності. У літературі їх пов’язують із острозькою, чи, 

загальніше, волинською майстернею [264, с. 34—36; 340, с. 18—21; 215]. 

Малярі цієї майстерні малюючи ікони Спас — Виноградна Лоза, що у цих 

майстрів були особливо популярними та мали авторське виконання [215, с. 93

—96; 340, с. 18—21], також показували Христа усміхненого, не зважаючи на 

Його пробитий бік, терновий вінок на голові та рани від цвяхів. На сьогодні, 

наскільки нам відомо не виявлено жодного твору з підписом малярів цього 

волинського осередку попри те, що самих ікон збереглося доволі багато, серед 

них є кілька творів з датою та вкладними текстами. 

Підсумовуючи огляд художніх особливостей і авторських почерків 

анонімних майстрів риботицького осередку, котрі працювали в 1670—1710-

х роках, звернемо увагу також на художні й технічні особливості виконання 

дошки, тла та обрамлення. Зазначимо, що більшість із розглянутих ікон має 

однакові прийоми виконання дошки, тла на зображенні, декоративних рам і 

різьблених елементів декору. Дошка ікони прямокутна, вгорі зображення 

завершується півколом. Збереглося кілька ікон останньої чверті XVII cт. 

восьмигранної форми, відтак у творах риботицьких майстрів пізнішого часу 

така форма дошки практично не трапляється. 

Ікони намісного ряду, більшість настінних ікон та ікони з 

дарохранильниць у середньому мають більш-менш однакові розміри — в 

межах 100х70 чи 90х60 см. Дошки тонкі (1,5—2 см), з хвойних порід дерева 

або з липи, зі звороту закріплені однією або двома врізаними шпугами. На 

цокольних іконах переважно немає шпуг. Наскільки вдалося простежити, 

риботицькі майстри не накладали паволоки на цілу дошку, а лише на стики 

дощок. Угорі дошка намісних ікон, Триморфону з чину моління та інших 
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подібного розміру може мати трапецієподібну форму. На дошці є підрамне 

поле, яке переважно не має ґрунту, або ґрунтоване частково. Його ширина 

залежить від способу обрамлення. Малярське поле вгорі має зазвичай 

півкругле підковоподібне завершення. На краю малярського поля накладено 

тонку різьблену планку, переважно з декором у вигляді волового ока чи 

флемованих доріжок, посріблену по левкасі й тоновану під золото. Вгорі на 

кутах на локальному тлі прикріплено різьблені посріблені по левкасу рослинні 

декоративні мотиви. Дошку ікони зісподу вкладали в раму і монтували до неї 

тиблями через отвори в підрамному полі. На деяких іконах рами були тонкі у 

вигляді простої планки з профілюванням, на деяких — прямокутні, неширокі, 

з профілюванням на торці, з внутрішнього боку помальовані в локальний 

колір, поверх якого почергово різними кольорами (і білим) нанесено 

діагональне штрихування смугами. 

Як дослідили фахівці відділу реставрації НМЛ, риботицькі майстри 

використовували крейдяний левкас із домішками глини та гіпсу і глютиновий 

клей. Майстри працювали в техніці клейової темпери (на основі глютинового 

клею) або застосовували олійне в’язиво. Для червоної барви брали свинцевий 

сурик і кіновар, для синьої — смальту, індиго, азурит, для жовтої — 

аурипігмент і вохру природного походження, для зелені — малахіт та 

глауконіт. Традиційно для часу їхньої діяльності малювали свинцевими 

білилами, а для чорного пігменту використовували сажу. 

Тло на іконах риботицьких майстрів здебільшого посріблене (інколи 

трапляється золочене) з гравійованим повторюваним візерунком. У декорі в 

гравіюванні на тлі домінують рослинні орнаменти. На творах 1680—1690-

х рр. вони чіткі, вписані в рапортну сітку, на іконах пізнішого часу 

орнаментальні мотиви збільшуються за розміром. Інколи візерунки декору тла 

не мають рапортної сітки, а довільно заповнюють його площину або 

розміщені симетрично відносно його правої та лівої частин. У гравіюванні 

переважають стилізовані галузки з листям і дрібний зигзагоподібний орнамент 

у вигляді «риб’ячої луски» поміж ними. Сріблення на тлі часто тоноване 
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оліфою під золото. Німби гладкі, також посріблені й тоновані під золото, 

обведені двома гравійованими лініями. Сріблення, іноді зі «золотим» 

тонуванням, бачимо і на зображенні, зокрема в елементах обладунків святих 

воїнів та на зброї, на оправах книг у руках Христа чи святих, на хрестах, 

коронах, митрі, на облямівках одягу. Поверх сріблення на цих елементах 

темною лінією нанесено рисунок. Як ми вже зазначали, на цокольних іконах і 

на іконах пророчого ряду іконостаса тло зазвичай не сріблили, воно було 

світлого кольору.  

Риботицькі майстри любили прикрашати свої ікони глибокими 

різьбленими рамами зі срібленням і навіть із круглою пластикою [203]. Такі 

рами можна побачити на іконах намісного ряду, на настінних іконах, іконах із 

головного та пристінних вівтарів, із жертовників і на центральній іконі чину 

моління. Обрамлення на іконах риботицьких майстрів також пройшли певну 

еволюцію. Як було зазначено, «апостоли» 1673 р. маляра Тимотея і подібні 

Моління іконостасів 1600—1680-х рр. майстрів мушинського осередку, й ікон 

апостолів інших авторів, котрі працювали в першій половині XVII cт. на 

Лемківщині, не мають глибоких обрамлень. В обрамленні ікон Котанського 

іконостаса 1688—1691 рр. риботицького майстра Якова помічаємо 

ренесансно-маньєристичні тенденції. Рами його намісних ікон не надто 

глибокі та без розірваних фронтонів, як в іконах риботицьких майстрів 

пізнішого часу. Як відзначено, подібні рами, як у Котанському іконостасі 

майстра Якова з Риботичів, є також у деяких тогочасних творах інших малярів, 

котрі не належали до риботицького осередку. В такі рами оправлено, 

наприклад, намісні ікони в іконостасі 1689 р. церкви в Чорній і намісні ікони 

іконостаса 1680-х рр. того самого анонімного автора, які можна оглянути в 

церкві в Усті Руському на Лемківщині [426, сс. 240, 243]. В іконостасі в Усті 

Руському восьмигранні картуші з пророками і обрамлення центральної ікони 

чину моління з розірваним фронтоном подібні до деяких ікон пророків 

риботицьких майстрів. 
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Від 1690-х рр. декоративне обрамлення та різьба становлять частину 

цілого твору. На іконах риботицьких майстрів бачимо глибокі рами вгорі 

трапецієподібної форми. Зверху з боків з’являється скромний мотив 

розірваних карнизів. Рами декоративно розмальовані по левкасі. Домінують 

червоно-оранжевий колір і сріблення. Колони рам з боків можуть бути ажурно 

різьблені мотивом виноградної галузки, трапляються також суцільні 

бочкоподібної форми колони з повздовжніми рівчаками. Капітелі та верх 

карнизу рам мають ажурне різьблення зі срібленням, тонованим оліфою під 

золото. Характерний елемент обрамлень ікон риботицьких майстрів у 1690—

1700-х рр. — невелика, часто п’ятипелюсткова посріблена й тонована під 

золото квітка, яку розміщено зверху на рамі над кожною з колон. Під верхнім 

карнизом на тлі рами накладено три ажурно різьблені посріблені декоративні 

елементи з білатерального мотиву в’юнистої галузки. Подібні мотиви, а також 

акантоподібна галузка, що в’ється, є на внутрішньому боці рам, який 

помальовано в зеленавий чи червоно-оранжевий колір. 

На початку XVIII cт. силует рам ускладнюють розірваний фронтон і 

карнизи, що характерно для ікон періоду бароко. Угорі до рами могли кріпити 

ажурно різьблений посріблений декор у вигляді переплетеної галузки. Рами 

глибокі (приблизно 20 см), з боків із накладними колонами. На деяких іконах 

першої половини XVIII cт. колони видовженої бочкоподібної форми, яку 

підкреслюють вертикальні різьблені смуги. Колони такої форми було легше 

виготовити, ніж складні ажурно різьблені з мотивом виноградної галузки з 

гронами. Рами помальовано у два, а то і більше кольорів: червоно-оранжевий, 

темний сіро-синій, зеленавий. Підкладом для колон є чорний або темний сіро-

синій відтінок. На цих рамах також наявна ажурна різьба — переважно 

стилізовані листки або пальмети. Для оздоблення рам майстри 

використовували накладні ажурно різьблені елементи у вигляді квіток, зірок 

чи переплетеного стебла з невеликими листками. В обрамленнях ікон 

риботицьких майстрів першої половини XVIII cт. з’являються накладені 

об’ємно різьблені та помальовані по левкасі голівки ангелів із крилами, що 
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стають «візитною карткою» творів цього осередку. Такі скульптурні 

вирішення ангелів, як і саму структуру рам, риботицькі майстри запозичили з 

римо-католицького мистецтва, досить вдало адаптувавши їх до своїх творів. 

Відомо, що VII Вселенський собор 787 р. заборонив використання круглої 

пластики у храмах, але на початку XVIII ст. вона з’явилася в українських 

церквах [175, с. 82]. 

Як було зазначено, вперше такі голівки ангелів з нам відомих творів 

риботицьких малярів з’явилися на намісних іконах Котанського іконостаса 

1688—1691 рр. майстра Якова. Тут ці елементи потрактовано скромніше, ніж 

на пізніших іконах риботицьких майстрів — першої половини XVIII cт., — де 

ангельські голівки мають по-бароковому округлі лики світлої карнації з 

пухкими підрум’яненими щоками, розмальовані по левкасі рисами з певним 

виразом (іл. 572). На одному творі можуть бути два або й чотири такі ангели. 

Орієнтовно від 1710-х рр. угорі до обрамлення на бокових карнизах ікон 

риботицькі майстри могли закріплювати вирізані по силуету стилізовані 

вазони з квітами, кольорово розмальовані по левкасі, а по центрі 

обрамлення — невеликий медальйон із білатеральною ажурною різьбою, 

відомий також на давніших рамах, або медальйон зі сяйвом у вигляді 

променів. У медальйоні часто графічно малювали серафима. Загалом такі 

пишні барокового типу рами свідчать про те, що майстри-іконописці 

співпрацювали з різьбярами, котрі могли належати до цього осередку або й 

самі займалися столярством і різьбярством, що підтверджують авторські 

інскрипції та архівні нотатки. 

Обстеження датованих ікон майстрів із Риботичів і вивчення художніх 

особливостей пам’яток спонукає зробити певні висновки щодо еволюції 

стилістики малярства риботицького осередку. Твори риботицького маляра 

Тимотея 1670-х рр. виконано у стриманому колориті, їх практично не 

декоровано або хіба мінімально. На «Молінні» 1673 р. немає гравіювання та 

сріблення тла. Проти творів Тимотея збережені ікони маляра Якова з 

Риботичів більш декоративні, проте в зіставленні з іконами пізніших майстрів 
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цього осередку стриманіші щодо орнаментів і колориту обрамлень. На творах 

цього майстра немає декору на вбранні святих. Мінімальний декор на одязі 

використовував анонімний автор ікони «Собор Богородиці» з Трушевичів, 

який працював приблизно тоді само, коли й Яків — в останній третині 

XVII cт. 

Як свідчать пам’ятки, наприкінці XVII ст. у творчості риботицьких 

майстрів загалом посилилася декоративність. Окрім орнаментів, твори 

риботицьких майстрів набули декоративності також через площинне 

трактування елементів убрання, які намальовано в насичених чистих 

локальних кольорах. Від кінця XVII cт. майстри охоче малювали декоративні 

орнаментальні тканини на одежі святих, що демонструють твори анонімного 

автора намісних ікон 1698 р. з Устиянови та риботицького маляра Івана 

Крулицького. На підризнику св. Миколая, на туніках св. Параскев, на сакосі чи 

гіматії Христа бачимо квіткові мотиви тогочасних дорогих взористих тканин 

східного походження. Орнамент може бути нанесено вохристо-сріблистим 

кольором, що імітує коштовні брокатні тканини, заткані металевою золотою та 

срібною нитками. Не раз на хітоні Спаса й на мафорії Богородиці білою лінією 

(або у два кольори — білим і червоним) графічно намальовано декор у вигляді 

невеликої п’ятипелюсткової квітки або квітки півонії з листками на стеблах. 

На облямівці вбрання білу лінію підкреслено крапками — «перловим» 

декором. З-під хітона Спаса та мафорія Богородиці на горловині може 

визирати край тонкої вуальної тканини, часто з мереживом, яку тонкою 

червонавою стрічкою інколи зав’язано на бант. Загалом цей прийом, а також 

декорування одягу святих орнаментами коштовних тканин не були новими в 

українському ікономалярстві. Їх використовували львівські майстри-

іконописці ще від 1620-х рр., що бачимо, зокрема, на вбранні святих Параскев 

в іконостасі 1640-х рр. П’ятницької церкви у Львові. 

У виконанні ікон риботицькі майстри загалом надавали перевагу 

звучним відкритим барвам і світлому колориту. Основним кольором був 

активний червоно-оранжевий або цеглястий, який гармоніював із холодними 
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синьо-зеленавим і сіро-блакитним відтінками. На намісних іконах Христа і 

Богородиці кольори більш приглушені, ніж на інших іконах. Поруч із 

описаною манерою малярства є твори риботицької стилістики, які мають 

графічніші прийоми виконання. У них менш звучний колорит, більше 

вохристих відтінків, наявна чорна лінія, яка окреслює зображення. Часто ці 

прийоми застосовано до ікон 1670—1680-х рр. із цокольного ряду іконостасів 

та ікон «Страсті Господні» і «Страшний суд». Взагалі кольорові площини 

трактовано локально, декоративно, з незначним тонуванням по формі. На 

намісних іконах більше тонування, на празниках і пределах — менше. 

Наприкінці XVII ст. лики святих світлішають, на щоках бачимо доволі 

активні рум’янці, брови підкреслені, правильної форми, уста повні червоні. 

Лики Христа і святих чоловіків видовжені; жінки повновиді, з більш 

округлими ликами. Для зображень святих-чоловіків характерні підняті на 

переніссі брови, що надає виразу смутку. У св. Миколая чи святих старшого 

віку (пророк Ілля), а також в монахів (св. Сава Освячений, св. Антоній і 

Теодосій Печерські), підкреслено складки чола.  

На творах риботицьких майстрів кінця 1680—1710-х рр. бачимо 

характерну манеру написання літер. Написи виконували чорним кольором. 

Заголовні літери тексту Євангелія на розгорненій книзі у Христа чи святителів 

могли бути більшого розміру, часто їх писали червоно-оранжевим кольором і 

декорували невеликим орнаментом. Майстри любили виводити грецьку літеру 

«Σ». Загалом літери тексту виразні, мають характерні неширокі декоративні 

засічки, в одній літері різна товщина ліній. Майстри використовували лігатури 

та виносні літери, титла. У середині літери «О» інколи малювали графічний 

декор. Зчаста написи становлять один із декоративних елементів твору. Втім 

на деяких іконах — переважно тих, що містять багато написів, — бачимо 

скоропис, як-от на іконі «Страшний суд» 1687 р., що в церкві у Святковій 

Малій, авторства майстра Якова з Риботичів, на іконах «Страсті Господні», на 

п’яти іконах «Різдво Христове з історією дитинства», на іконі «Св. Симеон 

Стовник» із церкви в Хотиці, деколи на малих празникових іконах. 
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У невеликих сюжетних сценах (празникових іконах) риботицькі майстри 

простими засобами передавали лінійну перспективу, масштаб першого та 

другого плану; в їхніх композиціях не бачимо глибокого тонального 

моделювання й повітряної перспективи, як, наприклад, на іконах львівських 

чи жовківських майстрів того часу. На іконах риботицької стилістики 

своєрідно трактовано пейзаж, що став важливим елементом композиції. 

Краєвид на творах цих майстрів також еволюціонував. На іконах риботицького 

майстра Якова, на творах автора ікони «Собор Богородиці» з Трушевичів і на 

близьких до неї за стилістикою та виконаних приблизно в один і той самий час 

(остання третина XVII ст.) пейзаж промальовано досить ретельно. 

Характерним є мотив одинокого дерева на пагорбі («Христос і самарянка» з 

Порохника (іл. 4.4.38), «Собор Богородиці» з Трушевичів (іл. 5.1.33). Дерево 

чи дерева старанно промальовано, пагорби — світлі, вохристі. На темно-

зеленому поземі світло-зеленим малювали невеликі кущики трав («Христос і 

самарянка» з Березова (іл. 4.4.39), «Св. Юрій Змієборець» із Підлісок (іл. 

4.3.90), «Собор Богородиці» з Трушевичів. Якщо композиція містить 

архітектурні елементи, то у вигляді міста з білими будівлями, що мають 

червонаві чи вохристо-червоні покрівлі. Споруди або гостроверхі, або їх 

поєднано з вежами; місто оточують мури. Таку архітектуру бачимо на іконах 

«Христос і самарянка» та «Святий Дмитрій благословляє Нестора на бій» з 

церкви в Порохнику (іл. 5.1.113), на іконі «Перенесення мощів св. Миколая» з 

церкви в Ліскуватому (іл. 3.1.33). 

Хмари в ногах у Христа також мають своєрідне вирішення. Уже на 

давніших іконах — 1680-х рр. — вони набули характерної кулькоподібної 

форми (мальовані зеленавими відтінками двох або трьох тонів) і стали 

декоративним елементом композиції. Таке вирішення хмар бачимо на іконі 

«Триморфон» зі Стібна останньої чверті XVII ст. (іл. 4.1.13). Також на цій 

пам’ятці помічаємо мальований декор, який імітує мармур, що його особливо 

полюбляли використовувати риботицькі майстри в першій половині XVIII ст. 

У 1680—1690-х рр. у групі ікон майстра ікон апостолів 1690 р. з Рушельчичів 
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пейзаж стає більш декоративним, аніж раніше, і потрактованим площинно. У 

той час для творів цієї стилістики поширено і типово представляти на 

пейзажному тлі білу червоноверху трибанну церкву з двораменними хрестами, 

під якими півмісяць. Часом із одного боку малювали триверху церкву, а з 

другого — будівлю базилікального типу з двосхилим дахом, огороджену 

мурами. Крім того, на першому плані (горизонтально) можна побачити 

невелику річку, інколи з містком. Як уже зазначено, припускали, що майстри 

мали на увазі конкретні споруди та реальний краєвид місцевості Риботичів із 

потоком Вігором [291, с. 67]. Такий пейзаж став «візитною карткою» пізніших 

творів інших риботицьких майстрів. 

Також треба зазначити, що одним із характерних прийомів цих майстрів 

у 1680—1710-х рр. було те, що деякі масштабно менші від основного 

зображення елементи композиції вони могли зображати графічно, майже без 

кольору чи з незначними кольоровими вкрапленнями, тобто їх залишали на 

етапі підмальовки. Часто в такий спосіб на іконах св. Миколая вирішено 

образи Христа і Богородиці, які віддають святителеві омофор та Євангеліє, чи 

у сцені Успіння Богородиці — образи апостолів, котрих на хмарах несуть 

ангели. Інколи на другому плані композиції Різдва Христового так зображено 

трьох волхвів на конях чи пастухів, котрі пасуть овець і кіз. 

Загалом, ікони 1670—1710-х рр. мають доволі високий рівень 

виконання, що свідчить про розвиток осередку. Ікони автора намісних ікон 

1698 р. з Устиянови можна поставити в ряд із найкращими творами 

українського іконопису того часу, що спростовує поширену навіть у фаховій 

літературі думку про те, що ікони риботицьких майстрів здебільшого були 

низькопрофесійними. Насправді серед творів 1670—1760-х рр., об’єднаних 

стилістикою риботицьких малярства та різьби, вирізняються пам’ятки різного 

професійного рівня виконання, що демонструють різне авторство й різні 

обставини розвитку осередку. У трактуванні ликів святих на намісних іконах 

із Устиянови бачимо відображення поширених серед професійних майстрів 
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(зокрема, львівського та жовківського осередків іконопису XVII ст.) 

ренесансних прийомів із прагненням передати ідеально красивий образ.  

5.2 Художні особливості творів і авторські манери риботицьких майстрів 

1720—1760-х рр. 

Огляд творів риботицьких майстрів 1720–1760-х рр. розпочинаємо з 

праць двох авторів. Ім’я одного знаємо за підписами на іконах, ім’я другого 

встановлено на основі архівної згадки. Цими майстрами є Іван Середиський і 

Федір Хронов’ят. Простеживши їхню манеру малярства, можемо 

ідентифікувати твори інших анонімних авторів, котрі працювали в тій самій 

стилістиці. 

Твори Івана Середиського маляра з Риботичів можна ідентифікувати на 

підставі двох пам’яток з його підписом, одна з них має дату виконання. Це — 

згадана двобічна ікона 1726 р. з церкви у Верхньому Дорожеві (іл. 5.2.1), що є 

орієнтиром для встановлення часу праці маляра [365, с. 47—48; 225]. Манера 

малярства свідчить, що Іванові Середиському належить також ікона 

Воздвиження Чесного Хреста, що знаходиться в цій же церкві [381, с. 288]. 

Ікона має пізніші поновлення, проте лику імператора Костянтина не 

перемальовано, і це — характерний для творів Івана Середиського типаж. 

Авторський підпис І. Середиського зафіксовано також на іконі Триморфону з 

чину моління у святилищі церкви в Завадці (іл. 5.2.2). 

З авторством І. Середиського пов’язуємо ікону «Благовіщення 

Богородиці», яку, за свідченням її вкладного тексту, було намальовано для 

церкви в Опаці (іл. 5.2.3). Ікону дав змалювати єрей Іван Середниський 

Саламович, пресвітер опацький: «аз єрей иванъ середнискїй саламовичъ 

презбытер wпацкій сwдавъ змалювати благовэщенїє пречстои б$цы. роман 

шускув дав золотих десятъ и синомъ своимъ иваномъ». Можливо, той 

опацький єрей був родичем маляра Івана Середиського. Ікона Благовіщення 

прикметна тим, що внизу, під ногами Марії, є невеликі зображення чоловіка з 

книгою, який стоїть навколішки, й жінки в молитві — очевидно, самого єрея 
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Івана та його дружини. Ікона має великий розмір, її закомпоновано в незвичну 

раму у вигляді двох арок — напевно, первинно також призначену для ікон 

чину моління. У подібну раму оправлено згадану ікону «Страсті» 1703 р. з 

Крайної авторства Івана Крулицького (іл. 5.1.91). Характер ликів архангела та 

Богородиці на іконі Благовіщення такий самий, як на двобічній іконі «Пієта / 

Св. Варвара» 1726 р. авторства І. Середиського. 

Досліджені ікони виявляють, що риботицький майстер Іван Середиський 

мав доволі характерний авторський почерк, який дозволяє ідентифікувати інші 

його роботи. Творам маляра, порівняно з іншими пам’ятками риботицьких 

майстрів, притаманна живописність. Він малює вільними соковитими 

мазками, часом використовує бліки. Постаті мають характерний тип ликів із 

виразними рисами, з великими підкресленими очима, темними зіницями, з 

правильної форми дугоподібними бровами та з пухкими виділеними вустами. 

У святих, намальованих у ракурсі 3/4, вуста й підборіддя часто характерно 

виступають уперед. Майстер своєрідно малював руки, темними тінями 

підкреслюючи їхній об’єм. Також в окремих постатях спостерігаємо 

специфічне порушення анатомії тіла. У загальних рисах творчість Івана 

Середиського належить до барокового напряму українського іконопису з 

підкресленою декоративністю, з насиченими звучними кольорами, де 

домінують червоно-оранжеві та сині відтінки, з орнаментами на одязі. Так 

виконано дві його підписані пам’ятки: Триморфон із чину моління та двобічну 

ікону, — а також ікону Благовіщення, іконографія якої по-бароковому 

експресивна. На прикладі двобічної ікони спостерігаємо, що на лицьовому 

боці твору маляр промалював зображення ретельніше, ніж на зворотному. На 

тлі образу Пієти бачимо просте гравіювання у вигляді променів сяйва, на 

звороті тло взагалі без сріблення та гравіювання, помальоване в локальний 

темний синьо-сірий колір. 

На підставі манери малярства цьому авторові можна приписати низку 

творів. Це — ікони св. Івана Хрестителя, Христа Пантократора та 

Нерукотворного образу (походження всіх не відоме) (іл. 5.2.4—5.2.6). На цих 
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іконах характерно для почерку І. Середиського виконано лики з великими 

підкресленими очима з глибокими темними зіницями, своєрідно намальовано 

вуста, рум’янці на щоках і темне кучеряве волосся. Відкриті частини тіла 

мають тональне моделювання, майстер використав темні зеленаві тіні, які 

притаманні його творам і які рідше спостерігаємо в інших авторів з Риботичів. 

До такої манери малярства належить двобічна ікона «Воскресіння 

Христа / Введення Богородиці до храму» з церкви Архангела Михаїла у 

Смільній (іл. 3.3.30). На другому боці ікони внизу продряпано цифри: «1797». 

З такою датою ікону внесено до картотеки НМЛ, проте цю доволі пізню дату 

спростовує манера малюнка обох боків. Сцену «Воскресіння» потрактовано в 

характерному для І. Середиського колориті, з притаманними для майстра 

деформацією постатей і манерою малюнка ликів. Лицьовий бік ікони зі 

сценою «Воскресіння» промальовано ретельніше, ніж зворотний, із більшим 

тональним моделюванням і з використанням сріблення, тонованого під золото. 

Сцену «Введення Богородиці до храму», представлену тут, виконано більш 

схематично, фарбовий шар напівпрозорий, менше тонального моделювання 

фігур, манера малюнка — графічна, з використанням активної чорної лінії в 

архітектурі та на обрамленні, без сріблення. Таку саму неоднакову манеру 

малюнка бачимо на згаданій двобічній іконі 1726 р. авторства І. Середиського. 

Варто зазначити, що на зворотному боці двобічної ікони, як на творі зі 

Смільної, також є дві врізані шпуги. Відомо ще одну двобічну пам’ятку 

авторства І. Середиського: з образами Христа Пантократора та чудотворної 

Богородиці Теребовлянської  (походження ікони не відоме) (іл. 3.3.29), — яку 

на підставі іконографії датуємо 1710-ми рр. (до 1718 р.). Манера малярства 

обох боків ікони однакова. Малюнок ликів, ангелів, які тримають корону 

Христа, каліграфія написів виказують почерк Івана Середиського. 

Іванові Середиському можна також приписати ікону Зняття з хреста з 

церкви Собору Богородиці в Сельці (іл. 5.2.7). Цю ікону намальовано досить 

схематично; пропорції фігур порушено, навіть деформовано; характерно для 

цього майстра потрактовано тіло Спаса зі сіруватою карнацією та пов’язку на 
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стегнах. Типовими є великі вуста на ликах усіх постатей. Фігури — без 

підписів. Ця пам’ятка також мальована двобічно. На звороті на локальному 

білому тлі на цілу площину іконного щита брунатним відтінком намальовано 

символічне зображення Голготи: посередині хрест, обабіч якого спис і 

тростина, внизу поховання Адама — череп і перехрещені кістки з написом 

«адмъ». З обох боків хреста закомпоновано пишну виноградну галузку — 

символ Євхаристії. Зображення вгорі на лицьовому боці закінчується у формі 

трифолія, на краю є накладна посріблена рамка з різьбою. Такий самий спосіб 

завершення мають також «Триморфон» зі Завадки та двобічна ікона «Пієта / 

Св. Варвара» авторства цього майстра. З огляду на іконографію обох боків 

можна вважати, що ікона зі Сельця слугувала дверцятами дарохранильниці 

[233, с. 36]. З церкви у Сельці походить також ікона Благовіщення Богородиці 

(іл. 5.2.8), яка також авторства досліджуваного майстра. За манерою малярства 

з І. Середиським слід пов’язати велику ікону «Страсті Христові» з церкви у 

Залокоті на Дрогобиччині (іл. 4.4.55). Ця ікона містила на краю обрамлення 

дату виконання та вкладний текст, яких тепер не прочитати. 

З Іваном Середиським пов’язуємо ікону св. Івана Богослова із 

Львівщини [160, іл. 134] та невелику ікону Богородиці Елеуси з церкви у 

Цетулі (обидві — в приватних колекціях; іл. 5.2.9). Авторство І. Середиського 

виявляють ікони апостолів з невідомої церкви на Старосамбірщині (приватні 

колекції) [160, іл. 107—111], що за малярською манерою близькі до 

Триморфону із Завадки. Цьому ж майстрові, ймовірно, належить авторство 

мальованої дарохранильниці з церкви Воздвиження Чесного Хреста в 

Дрогобичі зі складною іконографією на тему страстей і воскресіння Христа 

(іл. 3.2.4). Атрибуцію І. Середиському цього твору запропонувала Т. Думан 

[166], яка ввела пам’ятку в науковий обіг із датуванням останньою чвертю 

XVII ст. З огляду на виявлений датований твір І. Середиського час створення 

пам’ятки слід віднести до 1710—1720-х рр. Сцена Воскресіння Господнього, 

намальована у правій частині композиції дарохранильниці, повторює варіант 

іконографії, який представлено на згаданій двобічній іконі зі Смільної, що її 
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також приписуємо цьому авторові. У близькій манері до творів І. 

Середиського виконано церковну хоругву невідомого походження з образами 

Богородиці — Матері Милосердя та св. Івана Хрестителя, яка зберігається в 

НМЛ [472]. 

У літературі спадщині І. Середиського віднесені також шість ікон чину 

Моління з церкви в Урожі [336, сс. 29, 152], однак на підставі виконання ликів 

та загалом манери малюнку, пропорцій фігур, вважаємо, що вони іншого 

автора, про що зазначено вище. 

Отож, можна простежити, що твори риботицького майстра Івана 

Середиського виявлено в церквах переважно на території теперішніх 

Дрогобицького, Старосамбірського, Сколівського районів Львівської області. 

Творів із Лемківщини, які ми могли б пов’язати з цим маляром, нам не відомо. 

Автор, як і інші майстри цього осередку, користувався спільними прорисами. 

Іванові Середиському притаманний характерний авторський почерк, на 

окремих творах спостерігаємо виражену деформацію фігур. Однак особливо 

відповідальні замовлення, як-от «Триморфон» зі Завадки, виконано на доволі 

високому фаховому рівні, що свідчить про творчі можливості майстра. Так 

само вправно намальовано ікони апостолів зі Старосамбірщини. «Триморфон» 

зі Завадки має риси давнішого почерку риботицьких майстрів, тому цю ікону 

можна би зарахувати до ранніх творів цього маляра. Іван Середиський — 

наймолодший із відомих нам риботицьких малярів, чий підпис знаємо з ікон. 

На прикладі творчості Івана Середиського також можемо простежити 

певну спадковість манери малярства. Це помітно з низки ікон 1730—1750-

х рр., зокрема з творів анонімного маляра, котрому належать «Богородиця 

Замилування» з церкви у Бистрому (іл. 4.2.65), а також дві ікони з церкви у 

Котові (іл. 5.2.71, 5.2.72), одна з яких — св. Параскеви (зі значними 

реставраційними тонуваннями) має дату виконання 1748 р., що свідчить про 

пізніший час праці її автора. 

Твори маляра Федора (Теодора, Фейтка) Хронов’ята (Гренов’ята) з 

Риботичів гіпотетично ідентифіковано за архівним документом. Жодного 
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твору майстра з авторським підписом нам не відомо. На підставі витягу з 

цитованої вище судової справи 1733 р. можемо пов’язати з Федором 

Хронов’ятом ікону «Воскресіння Господнє», що в церкві Воскресіння у Старій 

Солі на Старосамбірщині (іл. 5.2.10). У цій справі йдеться про оплату роботи 

маляра. Там, зокрема, сказано, що «славетного» Теодора Гренов’ята з 

Риботичів 1732 р. було «сторговано» до виконання столярських і малярських 

робіт вівтаря і вівтар було «виставлено». Ікона «Воскресіння» в церкві у 

Старій Солі за стилістикою відповідає даті в судовій справі. За формою та за 

розмірами ця ікона могла належати дарохранильниці (вівтарю), проте не 

виключено, що могла входити й до намісного ряду іконостаса. Вона 

демонструє доволі типову малярську манеру риботицьких майстрів 1710—

1730-х рр., близьку до творів Івана Середиського, який працював приблизно в 

той самий час, що й Федір. 

Маляр Федір (Теодор) Хронов’ят з’являється в реєстрі містян Риботичів 

1726 р. З огляду на це час його діяльності можна точно визначити періодом 

1720—1730-х рр. Наскільки ці межі можливо продовжити в часі, не відомо. Як 

зазначено вище, при судовій справі 1733 р., тоді майстер мав дорослого сина 

Миколу, тому логічно припустити, що творчу діяльність Федір Хронов’ят 

розпочав у 1710-х рр., а то й раніше, — хоча в реєстрі мешканців м. Риботичів 

і прилеглих сіл Бориславки, Посади Риботицької та Кописна 1714 р. його не 

згадано. Утім, прізвище риботицького маляра Івана Середиського, від якого 

збереглися дві ікони з авторським підписом, узагалі не зафіксовано в жодному 

з цих реєстрів. Отже, ймовірно, до реєстрів вписували тільки людей, котрі 

саме на момент фіксації перебували в Риботичах, і тих, хто мав статус 

містянина. 

Незважаючи на потертий фарбовий шар, помітно, що ікону 

«Воскресіння Господнє» в церкві Воскресіння у Старій Солі виконано з 

перевагою сріблення й активного червоного на плащі Спаса, на хоругві, яку 

Він тримає, і на елементах убрання воїнів. На тлі бачимо сріблення, тоноване 

під золото. Посрібленими є також обладунки та зброя чотирьох воїнів. 
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Доповнюють червоний різні відтінки смарагдово-зеленого: від світлішого до 

темнішого, яким намальовано хмари й інші деталі композиції. Загалом такий 

колорит характерний для творів бароко. Проти майстра Івана Середиського 

Федір Хронов’ят видається вправнішим, хоча прийоми малярства в них 

спільні. На старосільській іконі «Воскресіння» Христа і воїнів показано в 

динамічних поставах, майстер досить управно передав складні ракурси 

наляканої сторожі та Христа, чию фігуру зображено у бароковому S-

подібному ракурсі. Наголосимо характерний типаж ликів на іконі 

Воскресіння: з доволі темною карнацією і з темним контуром, що переходить 

у тінь та в сірувату півтінь. Очі підкреслено темною лінією, брови чорні, 

широкі, зіниці виразні, темні. Також досить своєрідно майстер прорисував 

вуса й уста персонажів (у воїнів великі вуста виділено червоним), графічно 

окреслив анатомічні деталі торсу Христа. На цій іконі акцентовано обладунки 

та зброю воїнів, зокрема кожен зі щитів має свій декор. На тлі від фігури 

Спаса відходять рівні промені, від Його німба — зірчасті. Таке гравіювання 

типове для риботицьких ікон у той час, і його також використовував й Іван 

Середиський . Обрамлення ікони вгорі півкругле , з невеликими 

підковоподібними заломами, на внутрішному боці рами плоскорізьблений 

декор у вигляді переплетеної галузки. Як довідуємося з документа, раму та 

різьблення для вівтаря майстер також зробив сам. 

Звернімо увагу на те, що почерк автора ікони «Воскресіння» у 

старосільській церкві подібний до манери творів І. Крулицького. Це 

стосується рисунка лику Христа. Проте, зіставивши твори цих майстрів, 

помітимо, що І. Крулицький малював графічно, менш живописно, у світлому 

колориті, прозорим фарбовим шаром, а ще його персонажі мають характерно 

витягнуті овали ликів. 

Порівняння авторської манери малярства та декоративної різьби ікони 

«Воскресіння» у старосільській церкві дозволяє пов’язати з її автором — 

гіпотетично Федором Хронов’ятом — низку інших творів. Насамперед це 

зображення апостолів із чину моління з церкви в Ярославі (іл. 5.2.18) [232, іл. 
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589] та ікона «Тайна вечеря» з тієї ж церкви (МНАС) [232, іл. 590]. На 

прикладі ікон апостолів із Ярослава бачимо, що майстер також мав своєрідну 

манеру моделювати складки вбрання доволі дрібними активними лініями. 

Складками тканини він характерно виопуклював стегно та коліно, що добре 

помітно на фігурі євангеліста Луки. Лики апостолів, особливо молодого 

єв. Луки, який подібний до Христа, намальовано в тій самій манері, що й лик 

Спаса на іконі Воскресіння. Також зазначимо, що майстер упізнавано малював 

позем, який у нього умовно поділено на дві частини: нижню — темно-зелену, з 

кущиками трав, і верхню — світлу, блакитно-сріблясту, з характерними 

тонкими білими рисками. Рами ікон апостолів мають конструкції та 

різьблення на внутрішньому боці, подібні до тих, що на старосільській іконі 

Воскресіння. 

Манерою малярства Федора Хронов’ята позначено також ікони у 

глибокому обрамленні з різьбою, які походять із церкви Успіння Богородиці в 

Рудці (іл. 5.2.19, 5.2.20). Одна з цих ікон — «Спас — Виноградна Лоза», друга 

— «Переображення Господнє». На обох творах Спаса зображено так само, як 

на іконі з церкви у Старій Солі, а також однаковою є різьба на внутрішньому 

обрамленні ікон. Угорі до кожної рами прикріплено медальйон, унизу якого 

об’ємно різьблена голівка ангела. Відкритим залишається питання, чи цю 

різьбу майстер виконував сам. Зазначимо, що розмальовані голівки ангелів — 

це характерний прийом декору обрамлень риботицьких ікон у першій 

половині XVIII ст. і таких рам збереглося багато. Також прикметно, що село 

Рудка розташовано недалеко від Ярослава, звідки походять ті ікони апостолів, 

які пов’язуємо з цим майстром. Отже, він мав замовлення в окресленій 

околиці.  

Припускаємо, що майстер Федір виконав ікони празників і апостолів 

чину моління до іконостаса з церкви в Заболотцях, що також поблизу 

Ярослава (МЗЛ), однак ці ікони ще потребують реставрації. Досліджуючи ті 

«празники», які збереглися найкраще, помічаємо на них почерк цього майстра. 
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На іконі апостолів зі Заболотців позем вирішено подібно, як на іконах 

апостолів із Ярослава; подібним є і трактування вбрання. 

Почерк майстра Федора Хронов’ята виявляє і низка поодиноких ікон із 

різних музеїв і приватних колекцій. Це, зокрема, ікона «Тайна вечеря», що, 

ймовірно, була в церкві на Перемищині (іл. 5.2.15), дві ікони з одвірків 

царських врат іконостаса невідомої церкви, на яких зображено св. Василія 

Великого та св. Івана Золотоустого (іл. 5.2.21, 5.2.22). Ці ікони зберігаються у 

Земплінському музеї у Михайлівцях, тому, ймовірно, походять із церкви в тих 

околицях (точне походження творів не відоме). Ікони намальовано у графічній 

манері, лики виконано у спосіб, що вирізняє твори цього майстра. Таку саму 

манеру демонструє Триморфон із чину моління з іконостаса також, на жаль, 

невідомої церкви — найімовірніше, зі Старосамбірщини чи Самбірщини, бо 

ікону передали до НМЛ із музею «Бойківщина» в Самборі (іл. 5.2.12). Таку 

саму манеру малярства та іконографію мають ще два Триморфони з Моління. 

Один походить з іконостасу церкви у Грабівниці (іл. 5.2.13), інший — з 

іконостасу церкви в Стобенці (іл. 5.2.11). З церкви у Грабівниці походить 

також вирізана по силуету ікона св. Івана Богослова з групи пристоячих, 

очевидно, із завершення іконостасу, що також має почерк автора Триморфону 

з цієї церкви (іл. 5.2.14). Можна припустити, що до церкви у Грабівниці 

майстер Федір виконав якщо не увесь іконостас то його верхні яруси.  

У схожій манері, як у майстра Федора Хронов’ята, виконано цокольну 

ікону зі зображеннями св. Антонія і Теодосія Печерських, а між ними — 

св. Теодора зі змієм у руці. Ця ікона за походженням із Рушельчичів, а тепер у 

вільховецькій церкві (іл. 5.2.17). Рисунок і моделювання ликів дозволяють 

атрибутувати цей твір майстрові Федору Хронов’яту. Можливо, він мав за 

покровителя св. Теодора. Це стає додатковим аргументом на користь атрибуції 

ікони цьому майстрові. Це — унікальна іконографія, не відома за іншими 

творами. Таку саму іконографію (тільки без св. Теодора) та манеру виконання 

має цокольна ікона зі Сеняви біля Ярослава (МЗЛ) [232, іл. 312] — очевидно, 
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також авторства маляра Федора. З майстром Федором слід пов’язати ікону св. 

Миколая, що також з церкви у Рушельчичах (іл. 5.2.16).  

Ще кілька творів різного походження мають почерк Федора Хронов’ята. 

Це ікона «Христос Пантократор» із Жогатина [510, с. 273], ікона «св. Симеон 

Стовпник» з Хиринки (іл. 4.3.46), цокольна ікона «ап. Петро і Павло» 

невідомого походження (іл. 4.3.60), ікона «св. Миколай» з Берегів Долішніх 

(іл. 5.2.23), ікона «св. Миколай» з Кругеля Великого (іл. 5.2.24), ікона «св. 

Миколай» з церкви у Грозьовій (іл. 4.3.18), ікона «Пієта», ікона «Покров 

Богородиці» (обидві невідомого походження (іл. 4.2.34, 4.2.48), ікона 

«Богородиця — Мати Милосердя» з церкви в Костарівцях (іл. 4.2.60) (Лик 

Богородиці тут по бароковому округлий, світлої карнації з невеликими 

рум’янцями, велике підборіддя плавно переходить у широку шию), ікона «св. 

Дмитрій» з церкви у Старому М’якиші коло Ярослава (іл. 4.3.117), ікона 

«Собор архангела Михаїла» з церкви в Рівній (іл. 4.3.111) та дві ікони «Пієта» 

з церкви на Старосамбірщині (приватна колекція) та з Доброї Шляхетської (іл. 

4.2.33). Ймовірно, авторству Федора Хронов’ята належать також цокольні 

ікони архістратига Михаїла в церкві в Крайньому Чорному [232, іл. 44] та у 

церкві в Миролі [232, іл. 45]. Риси почерку цього майстра помітно на 

полотнищі з церкви у Праврівцях з чином Моління та з пророчим рядом (іл. 

3.1.26). Церкву в Праврівцях збудовано 1726 р., у візитації 1750 р. зазначено, 

що вона має верхні образи [в іконостасі. — Р. К.] на полотні [127, с. 114]. Тож 

полотнище слід датувати кінцем 1720—1730-ми рр., що співпадає з часом 

праці маляра.    

У подібній манері намальовано ікони апостолів з чину Моління з церкви 

в Полкинях коло Ярослава (збереглося п’ять ікон) (НМПЗП MPH-285, 

MPH-289), та ікону Триморфону, ймовірно, з Перемищини (в картотеці музею 

її походження не зафіксовано) (НМПЗП MPH-282). Виконання ликів на 

апостолах з Полкині м’ягше, не має темного контуру, активних контурів очей 

та зіниць, чим відрізняється від творів, які пов’язуємо з майстром Федором. У 

НМЛ є  фото іконостаса ще діючої церкви у Полкинях. На знімку помітно, що 
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низом празникового ряду було написано вкладний текст, одначе дати 

виконання на цьому фото не прочитуємо (фототека НМЛ 4724). Під знімком 

написано дату олівцем «ахл...», що є давнішим часом, ніж праця Ф. 

Хронов’ята й інших досліджуваних малярів. 

Близьку манеру малюнка до творів, що їх пов’язуємо з Ф. Хронов’ятом, 

мають ікона «Богородиця Елеуса» зі збірки МДСУ, походження якої окреслено 

загально: з Галичини (іл. 4.2.22) та така сама за іконографією ікона в церкві у 

Брежанах біля Пряшева [232, іл. 225]. Твори мають однаковий колорит, декор 

на вбранні та малюнок ликів (обидві пам’ятки значно поновлено під час 

реставрації). Ці твори можна гіпотетично приписати Ф. Хронов’ятові. У 

подібній манері намальовано ікони Богородиці та Христа з Тисовиці (іл. 4.1.9, 

4.2.15).  

Як уже відзначено, твори Федора Хронов’ята виявляють подібність до 

пам’яток авторства Івана Крулицького. Це простежуємо в рисунку ликів, 

декору на вбранні Христа і Богородиці, різьблених орнаментів на обрамленнях 

ікон. Як можемо спостерегти, порівнюючи твори цих майстрів, Ф. Хронов’ят 

малював більш пастозно, в темнішому та насиченішому колориті. У сюжетних 

сценах у поставах фігур помітні барокові впливи. Ф. Хронов’ят загалом 

вирізняється своєрідним виконанням ликів, особливо персонажів у профіль. 

Шрифт на його творах каліграфічний. Він характерно писав літеру «Х»: з 

довгою тонкою лінією, якою продовжується права риска. Довгі тонкі засічки 

притаманні в нього літері «Σ». 

Подібно як на творах його колеги Івана Середиського, малярське поле 

ікон майстра Федора Хронов’ята вгорі інколи має форму трифолія. Обидва 

майстри часто декорували тло гравійованими променями, які виходять від 

фігури. Такий спосіб, окрім ікони «Воскресіння» зі Старої Солі, у творчості 

Ф. Хронов’ята бачимо на двох іконах «Пієта». Таке декорування тла було 

простіше та легше для виконання, ніж орнаментальні композиції з рослинних 

мотивів, хоча такі традиційні рослинні орнаменти на тлі ікон майстра Федора 

теж є. Географія локалізації творів, які пов’язуємо з майстром Федором 
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Хронов’ятом, — це Ярослав і його околиці, Старосамбірщина, а також околиці 

Перемишля. Тільки дві ікони походять із південної частини Лемківщини, та 

можна припустити, що і там маляр мав більше виконаних праць. Творчість 

Федора Хронов’ята засвідчує порівняно високий фаховий рівень малярства. 

Цього майстра можемо долучити до тих діячів риботицького осередку 1720—

1730-х рр., котрі спиралися на традиції іконопису початку століття. 

У переліку мешканців Риботичів за 1726 р. згадано також про маляра 

Андрія Хронов’ята, чиє ім’я не фігурувало в попередньому реєстрі — 1714 р. 

Який його родинний зв’язок із Федором — не відомо. Як малював Андрій, 

установити теж не вдалося, бо, крім цієї нотатки, інших свідчень про нього не 

виявлено, як і не знаємо сьогодні жодного його твору. Нагадаємо, що прізвище 

Хронов’ятів зафіксовано в усіх трьох реєстрах Риботицького ключа. У 

найстаршому реєстрі (1696 р.) згадано аж три особи з цим прізвищем: 

Михайло Гренов’ят, Іван коваль зі зятем Петром Гренов’ятом і Стась 

Гренов’ят зі зятем [70, с. 1]. Але в цьому реєстрі немає жодної згадки про 

малярів. 

Два майстри: Іван Середиський і Федір Хронов’ят — дають уявлення 

про діяльність конкретних риботицьких майстрів у 1720-х — на початку 1730-

х рр. Хоча з цього періоду збереглося багато творів риботицької стилістики, ми 

не можемо пов’язати їх із авторами, відомими за архівними джерелами. Як 

уже було зазначено, в документах Риботицького ключа 1726 р. зафіксовано 

найбільше (порівняно з попереднім реєстром 1714 р.) малярів у Риботичах —

п’ять. На прикладі творів цих двох майстрів можемо простежити, як 

розвинулася діяльність цього осередку та як змінився характер малярства і 

декоративного оздоблення обрамлень ікон. Ці майстри продовжили лінію 

стилістики творів риботицьких малярів, яку знаємо за пам’ятками Івана 

Крулицького. Зв’язок між творчістю старшого майстра та молодших помітний 

лише завдяки порівняльному аналізу пам’яток, а от документальних свідчень 

про це не виявлено. 
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Серед великої кількості творів 1720—1760-х рр., намальованих у 

стилістиці риботицьких майстрів, розрізняємо різні авторські почерки. З 1720

—1740-х рр. відомо мало датованих ікон майстрів, котрі працювали в 

риботицькій стилістиці. З пізнішого часу взагалі не віднайдено таких творів із 

датами. Більшість майстрів, котрих пов’язуємо з цим осередком на підставі 

стилістики малярства та характеру декоративних обрамлень, для нас — 

анонімна. 

Огляд художніх особливостей пам’яток анонімних риботицьких 

майстрів 1720—1760-х рр. розпочинаємо з робіт ікономаляра, котрого 

окреслюємо як автор ікон чину Моління та Тайної вечері з церкви в 

Устияновій. Ці ікони (іл. 5.2.25, 5.2.26), а також празникова «Введення 

Богородиці у храм» (МНАС) намальовані на дещо нижчому фаховому рівні та 

мають інші прийоми трактування ликів, аніж намісні й цокольні ікони 1698 р. 

з цієї церкви. Рівень виконання цих творів знижують не надто прецизійна 

каліграфія написів, укорочені та широкошиї фігури. На ликах святих, окрім 

подовгуватого прорізу великих очей, вирізняються особливо повні червоні 

вуста. У прийомах трактування образу в цього маляра вираженими є прийоми 

бароко, на відміну від робіт автора намісних ікон із устияновської церкви, 

котрий дотримувався ще ренесансних принципів образотворення. 

Той самий почерк, що і згадані ікони чину моління та празникового ряду 

з Устиянови, мають ікона «Собор архістратига Михаїла» з Малої Лінини (іл. 

5.2.27) (цей твір, як ми вказали вище, у візитації віднесено до спадщини 

риботицького малярства), невелика ікона «Св. Параскева» зі Старої Солі (іл. 

4.3.78), «Пієта» з Ракової (іл. 4.2.32), ікона трьох апостолів з лівої частини 

чину Моління (походження невідоме) (іл. 5.2.28), ікона «Успіння Богородиці» з 

церкви в Ропенці (іл. 4.4.12), ікона апостола (Марка або Луки) з іконостасу 

невідомої церкви (збережена верхня частина ікони) (іл. 5.2.29), ікона «Спас — 

Виноградна Лоза» (походження невідоме) (іл. 4.1.27), «Триморфон» з Угерців 

(іл. 5.2.30), «Богородиця Одигітрія» зі Стежниці (іл. 5.2.31), «Богородиця — 

Мати Милосердя» (походження невідоме) (іл. 5.2.59), «Покров Богородиці» з 
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церкви в Грабівниці (іл. 4.2.51), «Пієта» (походження невідоме) (іл. 4.2.35), 

три намісні ікони «Христос», «Богородиця» й «св. Миколай» з церкви в Рунині 

(іл. 5.2.32), «Богородиця Елеуса» з Ванівки (іл. 4.2.13) та ще одна, що не має 

відомого походження (іл. 4.2.14), ймовірно, також «Спас — Виноградна Лоза» 

з Репеді (іл. 4.1.25) та «Зняття з хреста» в церкві в Котані (іл. 3.2.18). Цього 

майстра також намісні і цокольні ікони в іконостасі у церкві в Улич-Кривому 

(іл. 3.1.45), ймовірно, також й одвірки царських врат цього іконостасу (іл. 

3.1.68), ікона «Собору архістратига Михаїла», що в церкві в Руському Потоці 

[232, іл. 382]. Церква в Улич-Кривому побудована 1718 р., тому ікони 

досліджуваного автора датуємо після цього року — 1720-ми рр., що відповідає 

стилістиці малярства.  

На тлі низки напівпрофесійних майстрів, що працювали в 1720—1760-х 

рр. у манері риботицького малярства високим фаховим рівнем виділяється 

автор ікон апостолів чину Моління бл. 1735 р. з Грозьової [237] (іл. 5.2.33, 

5.2.34). Якщо простежити за прийомами малярства цього аноніма, то помітно, 

що вони близькі до тих, які використано при малюванні цокольної ікони 

1698 р. «Благовіщення Йоакимові й Анні» з Устиянови. Більшість прийомів, 

які бачимо на творі автора цієї ікони, зауважуємо на роботах автора ікон 

апостолів близько 1735 р. з Грозьової, що знову ж таки засвідчує 

спадкоємність тенденцій малярства. Датування ікон із Грозьової близько 

1735 р. [442, іл. 116—125]  здійснене на підставі часу побудови церкви — 1731 

р. (про що написано на її одвірку) та виконання стінопису її святилища, нави 

та каплиці на хорах — 1735 р. [466, с. 240—245]. Як зазначено вище, автором 

розписів був Стефан Пашецький, який підписався біля композиції 

«Вознесіння» на хорах. Замовником розписів був грозьовський пресвітер єрей 

Григорій Колостенський із дружиною Марією, про що сказано у вкладному 

тексті на південній стіні нави над образом преподобного Теодосія Печерського 

[466, с. 240—245]. Прийоми малярства ікон апостолів із Грозьової не 

заперечують цього датування. З чину моління іконостаса з грозьовської церкви 

не збережено центральної ікони з образами Спаса, Богородиці та св. Івана 
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Хрестителя. У 1980-х рр. із музею було викрадено ікони празників [510, с. 

269]. Ікони апостолів мають первинне обрамлення з написами їхніх імен.  

Фігури апостолів цього «Моління» є стрункими, мають видовжені 

пропорції без анатомічних порушень. Кожна фігура апостола демонструє 

інший ракурс чи жести рук. Особливо вирізняються фігури молодих апостолів 

Томи та Пилипа, зображені у складному S-подібному русі, коли торс показано 

зі спини, а лик і ноги повернуто на 3/4 до глядача. Такі неприродні постави, 

характерні для мистецтва маньєризму та відомі в період пізнього бароко, були 

популярні й у візантійському іконописі палеологівського періоду й 

українському у XV — середині XVI ст. [372, іл. ХХVII]. На «Молінні» з 

Грозьової майстерно намальовано лики апостолів. Ці лики мають світлу 

карнацію, об’єм м’яко тонально модельований, риси правильні. Порівняно з 

пропорціями фігури, лики та кисті рук видаються здрібненими, що також 

притаманно маньєристичному мистецтву. Майстер зобразив святих ап. Матея і 

Андрея з пишними бородами та з хвилястим волоссям. Аналогічно з довгим 

темним хвилястим волоссям представлено молодого безбородого єв. Івана. 

Складки вбрання змодельовано доволі широкими експресивними темними 

лініями. 

З огляду на манеру малярства вважаємо, що цей майстер намалював 

також ікони пророків (іл. 3.1.115) та «Тайна вечеря» (іл. 5.2.36) з цього 

іконостаса. Про це свідчить характер рисунка, трактування постатей, 

моделювання складок тканин. На іконах старших пророків автор прорисував 

зморшки біля очей. Подібні прийоми виконання бачимо в рисунку пророків і 

апостолів із іконостаса 1698—1705 рр. Йова Кондзелевича до церкви у Скиті 

Манявському [187, сс. 115, 117, 139—141] (НМЛ). Ікони пророків із Грозьової 

намальовано не так ретельно, як зображення апостолів. На ликах пророків 

мало тонального моделювання, малюнок узагальнений, темною лінією 

наведено рисунок. У МНАСі з іконостаса з Грозьової збереглися тільки три 

картуші з пророками. Це — один картуш із лівої частини ярусу з образами 

пророків Авакума й Ісаї і два картуші з правої частини ярусу: один із образами 
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пророків Мойсея та Якова, другий — із пророками Захарією і Йоілом (іл. 

5.2.35). Виявлено, що ще три картуші такої самої форми, з такими самими 

композицією та манерою малярства, на яких також зображено пророків, 

зберігаються в ІМСі (у картотеці музею записано, що походження цих 

картушів не відоме), а отже, вони з цього самого іконостаса. Зазначимо, що 

композиція та мотиви ажурної різьби, що обрамлює картуші з пророками, 

характерні для мистецтва другої половини XVII ст. Зокрема, подібні мотиви 

бачимо на картушах пророків іконостаса орієнтовно середини XVII cт. з 

церкви в Маляві (МНАС) [442, іл. 43, 45] і 1680-х рр. — в іконостасі церкви в 

Устю Руському [426, с. 240]. 

З автором ікон апостолів із Грозьової на підставі манери його малярства 

можна пов’язати ще кілька пам’яток. Це — ікони «Христос Пантократор на 

престолі» (НМЛ) (іл. 5.2.37) та «Богородиця Одигітрія на престолі» (НМПЗП) 

(іл. 5.2.38) з Перемищини. Ікона з НМЛ збереглася з глибокою рамою з 

колонками (верх рами — складної конфігурації, з карнизами), ікона з НМПЗП 

— без обрамлення. Ідентичного обрамлення на творах риботицьких малярів не 

виявлено. Обидві ікони вирізняються вправним малярством. Привертає увагу 

трактування одеж Спаса, які широкими фалдами опускаються вздовж ніг і на 

позем. Окрім того, впадає в око складне положення Його ніг (вони 

перехрещені) і незвичне драпування гіматія. Підніжок виконано у формі 

півкола з декором «під мармур», що також нагадує хмари. Такі самі прийоми 

рисунка є на іконі Богородиці. Як зазначено вище, у великій спадщині 

риботицьких ікон це — єдині відомі нам твори такої іконографії Христа і 

Богородиці. Обидві пам’ятки намальовано на дошках майже однакового 

розміру (82,5х56,5 см — ікона Богородиці, 81х53 см — ікона Христа) і 

малярського поля, яке вгорі має загострену аркоподібну форму. Тому 

припускаємо, що ці ікони належали до намісного ряду іконостаса однієї й тієї 

самої — на жаль, невідомої — церкви на Перемищині. 

Ідентичну манеру малярства бачимо на храмовій іконі «Переображення 

Господнє» з церкви у Ковиничах [294, с. 82; 232, іл. 610], на іконі 



 391

«Благовіщення Богородиці» з Галичини (іл. 5.2.41), на іконі «Успіння 

Богородиці» та на центральній іконі з чину Моління (походження обох 

невідоме) (іл. 5.2.39, 5.2.40). На іконах Переображення та Благовіщення 

майстерно нарисовано фігури у складних ракурсах, відтворено складки 

тканини вбрання архангела і Марії, прийоми виконання ликів такі самі, як і на 

інших творах, що їх пов’язуємо з цим майстром. Характер ажурної різьби 

обрамлення ікони чину моління дещо різниться декоративними мотивами від 

орнаментів на карнизі ікон апостолів із церкви в Грозьовій, тому не можемо 

пов’язати цей «Триморфон» із грозьовським «Молінням», де якраз бракує 

центральної ікони. Прийоми малярства ликів (лик св. Івана реконструйовано у 

процесі реставрації, бо в 1871 р. первісне зображення повністю перемалювали 

олією) такі самі, як і на перелічених вище творах автора ікон апостолів із 

церкви в Грозьовій. Півкруглий «подіум» із декором «під мармур» тут такий, 

як на згаданих іконах Христа і Богородиці з Перемищини. 

Кілька інших пам’яток демонструє прийоми малярства, подібні до 

застосованих на іконах пророчого та молільного ярусів із Грозьової. Це — 

ікона «Богородиця Одигітрія» з приватної колекції, ікона з парним 

зображенням пророків Єремії та Соломона (походження не відоме) (іл. 5.2.42), 

яка має такі самі каліграфію і композицію, як зображення пророків із 

Грозьової. Подібною до ікон пророків із Грозьової є також ікона на полотні з 

двобічним зображенням «Собор Богородиці (Поклін волхвів) / Св. Миколай». 

Вона, ймовірно, походить із церкви в Голучкові біля Перемишля (іл. 3.3.32). У 

близькій манері малярства намальовано і пару невеликих ікон «Вознесіння 

Господнє» та «Зішестя Святого Духа» з празникового ряду іконостаса 

невідомої церкви, ймовірно, на Перемищині (іл. 5.2.43). Усі ці твори 

споріднює стриманий, холоднавий колорит, на них не бачимо активної 

червоно-оранжевої барви, яку загалом часто використовували риботицькі 

майстри; рисунок управний, виконаний тонкою лінією, що підкреслює 

зображення; фігури анатомічно правильні. Авторство перелічених творів 

установити складно. Вони не мають такої виразної манери малярства майстра 
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апостолів із церкви в Грозьовій, як згадані вище ікони Христа і Богородиці 

Одигітрії з Перемищини, «Переображення» з Ковиничів, «Благовіщення» й 

«Успіння Богородиці» та «Триморфон» із чину моління з невідомих 

місцевостей, — без сумніву, його авторства. Як уже відзначено, у візитації 

1773 р. церкви Переображення в Ковиничах записано про «Деісус» 

риботицьких майстрів «але пристойний» [14, с. 69]; ікона з ЛНГМ могла бути 

намісною храмовою в цьому іконостасі. Це вказує, що досліджуваний майстер 

належав до риботицького осередку.  

Манера малярства цього анонімного майстра дозволяє ствердити, що він 

розпочав працювати в перші десятиліття XVIII ст. Збережені твори свідчать, 

що він був одним із найбільш фахових майстрів, котрі працювали у 

риботицькому осередку в 1710—1730-х рр. Малярство цього майстра має 

барокові прийоми, що бачимо на прикладі трактування фігур апостолів із 

«Моління», на іконах Христа і Богородиці на престолі та на інших творах. 

Інші майстри, котрі працювали у стилістиці риботицького осередку в 

1730—1760-х рр., помітно поступаються за рівнем майстерності авторові ікон 

апостолів із Грозьової. У той період також спостерігаємо різні авторські 

почерки. Твори з авторськими інскрипціями риботицьких майстрів того часу 

нам практично не відомі. Винятком є майже повністю знищені ікони 

апостолів, що в дзвіниці с. Щасливого на Закарпатті, про які згадано вище. 

Відтак датуємо пам’ятки на підставі стилістики малярства, іконографії, а 

інколи — часу побудови церкви. Спільні прийоми малярства, характер 

обрамлень, декоративної різьби й іконографія дозволяють пов’язати пам’ятки 

з риботицьким осередком. 

Серед тогочасних майстрів, чиї твори виявляють характерну манеру 

малярства, слід виокремити автора ікон апостолів зі Завадки (іл. 5.2.46). Ці 

ікони вирізняє спрощена манера малярства: риси ликів наведено ніби 

поспіхом, фігури потрактовано площинно та декоративно, постаті апостолів 

присадкуваті, постави доволі штивні. На підставі дослідження стилістики 

вважаємо, що час праці цього маляра припадає на 1730—1750-ті рр. Цей 
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почерк, окрім зображень апостолів, мають ікона «Св. Миколай з Костянтином і 

Оленою» з Михнівця (іл. 5.2.47), ікони «Введення Богородиці до храму» з 

церкви у Сівчині (іл. 5.2.50), «Зняття з хреста» і «Благовіщення Богородиці» з 

церкви в Ліщинах (іл. 5.2.48, 5.2.49), «Пієта» з Бібрки (іл. 4.2.42), ікона 

«Богородиця — Мати Милосердя» з пристінного вівтаря й ікона Хрещення 

Господнього зі завершення пристінного вівтаря з церкви на Старосамбірщині 

(приватна колекція). Схожими є ікони «Богородиця Одигітрія» з церкви у 

Грозьовій (іл. 4.2.5, 4.1.37) і «Св. Дмитрій» із Соколової Волі (МНАС, № 668). 

Імовірно, цьому самому авторові належать і три процесійні хрести: з Руденки 

(іл. 3.4.17), невідомого походження (ІМС S/436), ще один, що знаходився у 

церкві в Вільхівцю (фотоархів МЗЛ). Хрести мають подібну іконографію, в 

Розп’ятті майстер зобразив ноги Спаса прибитими одним цвяхом, характерно 

змоделював пов’язку на стегнах. У подібній манері також працювали майстер 

ікон із церкви в Лімній і автор ікон апостолів із церкви в Ладомировій. 

Автору ікон апостолів з церкви в Ладомировій належать ікони апостолів 

(окрім реконструйованих у правій частині ярусу [403]), празників, пророків, 

одвірки північних дияконських врат та цокольні ікони в іконостасі церкви в 

Ладомировій (іл. 3.1.13, 3.1.69, 3.1.99, 5.2.51), а також ікони св. Василія та 

архангела Михаїла, які на бічних стінах нави побіч іконостасу у тій же церкві 

(іл. 5.2.52), й ікона архангела Михаїла звідти ж (іл. 4.3.103). Ансамбль ікон 

цього маляра в Ладомировій є найповнішим комплексом його творів для однієї 

церкви. Відомо, що церкву в Ладомировій було збудовано 1742 р., тож цей 

іконостас створено після цієї дати, що підтверджує наше припущення про час 

праці цього маляра в 1740-х рр. 

Збережених творів цього автора досить багато. Його ікони подібні до 

ікон апостолів зі Завадки, проте, порівняно з тими зображеннями, більш 

живописні. В апостолів зі Завадки очі мають вужчий проріз, над повіками є 

характерні темні тіні. Позаяк окремі ікони цих двох малярів походять із одних 

і тих самих церков, припускаємо, що майстри могли працювати спільно. На 

їхніх іконах спостерігаємо різні пропорції постатей. 
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Почерк автора ікон апостолів із церкви в Ладомировій виявляють ікони з 

церкви у Вереміні: «Св. Іван Хреститель», «Спас — Виноградна Лоза», 

«Страждальна Богородиця», «Причастя св. Онуфрія» (іл. 4.1.24, 4.2.63, 4.3.41, 

4.3.51), кілька ікон з Ліщин: «Хрещення Христове», «Богородиця Одигітрія», 

«св. Іван Хреститель», «архангел Михаїл і два святі» (іл. 5.2.53, 5.2.54, 4.3.55, 

4.3.49), ікони з пристінних вівтарів з церкви в Рудавці (іл. 4.3.88, 4.3.89), ікона 

«св. Іван Хреститель» з церкви у П’ятковій Руській (катедра УГКЦ в 

Перемишлі), ікони апостолів із чину моління з церкви у Ропенці (іл. 5.2.55), 

які намальовані на двох суцільних дошках. Цим майстром створено низку 

хоругов, зокрема, з церкви в Рудавці (іл. 3.3.10), з церкви в Тиневичах (МЗЛ 

SZR-72) і дві хоругви невідомого походження (іл. 3.3.12, 3.3.13).  

Манеру малярства цього автора бачимо на досить багатьох іконах із 

різних місцевостей: «Богородиця Непорочного зачаття» з церкви в Тисовці (іл. 

3.1.134), «архангел Михаїл» із церкви в Хотіні (іл. 4.3.105), «Хрещення 

Христове» (походження невідоме) (іл. 5.2.56), «св. Теодор Тирон» із Волі 

Корінецької (іл. 5.2.57), «св. Миколай» (?) із Ковалівки-Жукова (МЗЛ), 

«Благовіщення Богородиці» з Мриголоду (ІМС) та «Благовіщення» з 

Тиневичів або Гавловичів (ДМП), трьох цокольних іконах з Лодини (іл. 5.2.58

—5.2.60), «Бог Отець» (походження невідоме) (іл. 4.1.38), «св. Юрій 

Змієборець» з Новоселиці (іл. 4.3.96), «св. Параскева» зі Завадки та з Дудинців 

(іл. 4.3.71, 4.3.72), «Христос Пантократор» та «Причастя св. Онуфрія» зі 

Завадки (іл. 4.3.42), «Євхаристійний Христос» («Кров Христова») з НМК (іл. 

4.1.30), «Спас Еммануїл» (походження невідоме) (іл. 4.1.17), «св. Миколай» з 

Малої Поляни (іл. 4.3.19), «Собор архангела Михаїла», що у церкві в 

Трочанах, «Успіння Богородиці» з Трушевичів (іл. 4.4.16) та «св. 

Миколай» (приватна колекція; походження невідоме).   

Твори цих двох анонімних малярів у загальних прийомах трактування 

образу виявляють спорідненість із автором ікон чину Моління з Тиневичів, 

котрий, проте, був більш професійним і краще моделював фігури. Натомість ці 

малярі трактували зображення примітивніше. Характерна деталь у малярстві 
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молодших майстрів — наносити кількома штрихами складки чола, носогубні 

складки, підкреслювати вилиці на ликах. Отже, тут також простежуємо певну 

традицію між старшим майстром і молодшими. 

У подібній примітивній манері працював анонімний автор ікон чину 
Моління з церкви у Рівній (іл. 5.2.61—5.2.63). Він малював надто присадкуваті 

постаті й округлі голови, що бачимо на більшості творів. Цьому майстрові 

належать ікони трьох верхніх ярусів іконостаса з церкви в Рівні, а також 

«Богородиця — Мати Милосердя», «Пієта» і «Введення Богородиці до храму» 

з цієї самої церкви (усі — в МЗЛ) (іл. 4.2.39, 4.2.61, 5.2.64), очевидно, також 

ікони «Непорочне зачаття Богородиці» з церкви у Бабичах (іл. 4.3.121), 

«Хрещення Христове» та «св. Миколай» з церкви у Бистрій (іл. 3.1.130, 

5.2.65), «Успіння Богородиці» з Макової (іл. 4.4.17), «Коронування 

Богородиці» з Новосілок Козицьких (іл. 4.2.67), невелика ікона «Христос 

Пантократор» з церкви у Ставиші (іл. 5.2.66), ікона «Юрій Змієборець» з 

церкви в Тиличі (іл. 4.3.95), «Воздвиження Чесного Хреста» з церкви в 

Гуречку (іл. 4.4.45), «Христос Пантократор» та «Богородиця Елеуса — 

Нев’янучий Цвіт» у церкві в Крайньому Чорному (іл. 5.2.68), «св. Миколай», 

«Покров Богородиці» (іл. 5.2.67), «Богородиця з Дитям» й «св. Параскева» у 

церкві в Миролі (дві останні значно поновлені), царські врата з іконостасу 

церкви в Праврівцях (іл. 5.2.69), намісні ікони Христа і Богородиці з 

іконостасу церкви в Новоселиці ( іл . 3 .1 .19,  4 .1 .11) , ікони 

«Переображення» (НМК XVIII-368) й «св. Іван Хреститель» зі Солини (іл. 

4.3.54), хоругва з ІМСу (іл. 3.3.9), «Розп’яття з пристоячими» з церкви у 

Красній (?) (іл. 4.4.47). Ікона Розп’яття епітафійно-донаторського змісту, має 

фрагментарно збережений текст: «гробь сеи анны попа/дэ wтца иwана 

пре[свите] / ра краскаго». Дати виконання на цій пам’ятці ми не виявили 

(кінця тексту внизу композиції через утрати фарбового шару не відчитати). 

Можливо, тому самому авторові належать дві ікони св. Онуфрія: одна — з 

Бойківщини (іл. 4.3.40), друга — з Волі Корінецької або Риботичів (іл. 4.3.39). 
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Автор ікон апостолів із церкви у Рівні намалював ікони «Різдво св. Івана 

Хрестителя» та «Св. Іван Хреститель» до бічного вівтаря в церкві у Святковій 

Малій (іл. 4.3.53), а також процесійний хрест, що у цій церкві. Вівтар Івана 

Хрестителя, у який, очевидно, входили згадані ікони згадується у візитаціях 

церкви другої половини XVIII ст. [8, с. 15; 9, сс. 5, 26]. На цокольній іконі 

написано вкладний текст: «сей wбразъ далъ зробити рабъ божіи #еодоръ 

фрицко шовтисъ стковскіи и женою своею wленою за приводомъ †ца 

#еодора фрицка презбитера св$тковского». З напису випливає, що фундатором 

вівтаря, очевидно, був син пароха, яким на той час був о. Теодор Фрицко. Ці 

ікони виконано орієнтовно в 1730—1740-х рр., про що свідчить їхня 

стилістика. На прикладі церкви у Святковій Малій бачимо тенденції її 

поетапного облаштування та праці малярів. Нагадаємо, що апостолів і 

празникові ікони в іконостасі цієї церкви намалював майстер Яків із Риботичів 

у 1687 р. 

Імовірно, з автором ікон чину моління з Рівні слід пов’язати виконання 

великої ікони «Страшний суд» із церкви у Бортному [393, с. 166—167; 377] (іл. 

4.4.59). За манерою малярства до неї подібна ікона «Страсті Христові» з 

церкви в Котані, датована 1737 р. (іл. 4.4.56). Цю ікону намальовано більш 

графічно, порівняно зі «Страшним судом», одначе пропорції фігур і лики 

потрактовано однаково. Час виконання «Страстей» підтверджує, що період 

праці цього анонімного майстра припадає на 1730-ті — 1740-ві рр. У візитації 

церкви в Рівні (Устрицького деканату) 1744 р. згадано про апостолів на 

полотні: «Образи внизу на дошці, апостоли вгорі на полотні намальовані» [15, 

арк. 1]. Тому слід вважати, що час виконання ікон згаданого маляра до цієї 

церкви, зокрема, чину Моління на дошці — це друга половина 1740-х або й 

1750-ті рр.  

Інший майстер у близькій манері до автора ікон із Рівні намалював ікони 

чину моління, празників і пророків, намісну ікону Богородиці Одигітрії, 

одвірки царських врат і царські врата до іконостасу церкви у Балутянці (іл. 

3.1.17, 3.1.55, 3.1.70, 3.1.78, 3.1.100). На відміну від ікон молільного ряду з 
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Рівні, тут апостоли не таких присадкуватих пропорцій, одначе прийоми 

виконання ликів і вбрання такі самі. Анонімному авторові ікон 1740-х рр. з 

церкви у Балутянці належать іще три ансамблі ікон із іконостасів різних 

церков. Це — молільний, пророчий і празниковий яруси з іконостаса церкви у 

Микулашовій (іл. 3.1.20, 3.1.79), ікони апостолів, пророків, празників і намісна 

ікона Христа в іконостасі церкви в Доброславі (іл. 3.1.17, 3.1.77) та молільний 

і пророчий яруси іконостаса церкви у Шариському Щавнику (іл. 3.1.16). 

Близькі до творів автора апостолів із церкви в Рівні своєрідні почерк і 

манеру виконання ликів мають ікони «Благовіщення Богородиці» з Волі 

Корінецької (іл. 5.2.70), «Пієта» з Габківців (іл. 4.2.43), «Богородиця 

Одигітрія» з Владичої [232, іл. 632], ікони «Богородиця Елеуса» з Хиринки (іл. 

4.2.21) та з Котова (іл. 5.2.71), ікона «св. Параскева» з Котова, яка є 

наймолодшою серед нам відомих ікон риботицької стилістики з датою — 1748 

р. (а$j$м$и$$) (іл. 5.2.72). Рік виконання ікони св. Параскеви вказує на орієнтовний 

час праці автора —1740—1750-ті рр. За прийомами малярства подібність до 

його творів виявляють ікони чину моління та пророчого ряду іконостаса, що в 

церкві у Котані. 

До авторів ікон із церков у Ладомировій і в Завадці близький 

малярським почерком також іще один анонімний маляр, якого пропонуємо 

ідентифікувати — за найбільшим уцілілим комплексом його творів — як 

автор ікон з церкви у Лімній [240]. Ці ікони, на жаль, анонімні. На жодній не 

виявлено вкладного тексту чи дати виконання. Цей майстер використовував 

таку саму іконографію, як і майстри ікон із Ладомирової та Завадки. Бачимо 

такий самий тип гравійованих орнаментів на тлі ікон, схожою є манера 

малювати лики. Проте постаті цього автора більш видовжені у пропорціях, а 

характер малярства «сухіший», порівняно з творами майстра з Ладомирової і 

зі Завадки. Припускаємо, що ці майстри працювали в один час. 

З церкви в Лімній збережено дев’ять ікон (вісім в НМЛ (іл. 3.3.31, 5.2.73

—5.2.78), одна — в ЦМСУУЛ). Вважаємо, що дві з них: «Христос 

Пантократор» (іл. 5.2.76) та «св. Миколай» (НМЛ і-3152) — походять із 



 398

намісного ряду іконостаса. Вони однакового розміру, оправлені в рами простої 

столярської конструкції. Три інші: зі сценами Хрещення Христа, Успіння 

Богородиці та з образом св. Миколая — однакової форми, ширші, ніж згадані 

пам’ятки, з півокруглим завершенням (іл. 5.2.73—5.2.75). З цього ансамблю не 

маємо намісної ікони Богородиці. Збереглися також Триморфон із ангелами з 

чину моління іконостаса цієї церкви та дві ікони з парним зображенням 

пророків. Триморфон вирізняється способом виконання, бо одежа Христа 

рельєфно різьблена зі золоченням поверх левкасу. Руки та стопи Спаса, книга, 

німб і митра також рельєфні, з поліхромією по левкасі. Такий рідкісний для 

риботицьких майстрів спосіб виконання вбрання нам відомий ще на кількох 

іконах цієї стилістики, зокрема й на одній такій самій за іконографією — того 

ж автора з церкви в Ролеві (іл. 5.2.79). Окрім того, різьблені шати бачимо на 

іконі св. Миколая іншого майстра, яку можна оглянути в церкві у Балутянці 

[426, с. 47]. Саме цей прийом свідчить про пізніший час виконання творів 

автора ікон із Лімної, — 1730—1750-ті рр. Ще одна пам’ятка з церкви в 

Лімній того самого автора — це згадана вище двобічна ікона з образами 

Воскресіння Господнього й архангела Михаїла (іл. 3.3.31).  

Як можна спостерегти на прикладі ікон із Лімної, їхній автор, порівняно 

з іншими риботицькими майстрами, вирізняється графічною манерою 

виконання. Лики потрактовано характерно: з вузькими очима, з майже рівними 

нижніми повіками, з невеликими червоними вустами, з тонкими, правильної 

форми бровами. Карнація бліда, на ликах бачимо рум’янці, проте не активні. 

Цей майстер часто використовував декор у вигляді доволі грубої білої лінії з 

крапками, що окантовує елементи вбрання. В окремих фігурах у сукупності з 

витягнутими пропорціями тіла лики видаються дещо дрібними. На деяких 

елементах зображення, як-от на крилах ангела у «Триморфоні», майстер 

застосував доволі активні лінійні вибілення. На тлі ікон упадають в око великі 

декоративно гравійовані акантоподібні листки. Їх стилізація також вказує на 

виконання ікон у 1730—1750-х рр. На трьох іконах із Лімної майстер 
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використав золочення, а не сріблення, яке має більшість ікон риботицьких 

майстрів. Фарбовий шар доволі пастозний. 

Авторові ікон із Лімної належить виконання апостолів чину моління 

(збереглися сім апостолів: шість — із правої частини й один — із лівої) з 

церкви Св. Козьми та Дем’яна в Незнайовій або в Розстайній, що в західній 

частині Лемківщині (РМЯ) [232, іл. 645; 240]. Апостоли витягнуті у 

пропорціях у нижній частині. Бачимо трафаретність у виконанні окремих 

фігур, зокрема широкими плавними лініями майстер моделював складки їхніх 

плащів. Помітна характерна для почерку маляра диспропорційність фігур: 

порівняно вузькі плечі та широка нижня частина, — що ще більше підкреслює 

активно модельовані лініями драперії. 

Доволі багато творів цього автора відомо також в різних музейних 

збірках. До його спадщини відносимо дві хоругви: з Губичів і з Вовчого (іл. 

3.3.18, 3.3.19), невелику ікону «Різдво Христове» (походження невідоме (іл. 

5.2.80), ікони «Каменування св. Стефана» та «Непорочне зачаття Богородиці» 

з церкви у Нагуєвичах (іл. 5.2.84, 5.2.85), ікону «св. Миколай» з Дрогобиччини 

(іл. 5.2.83), ікону на полотні «св. Миколай», що з церкви в Дністрику 

Дубовому (іл. 5.2.81), ікону «Воздвиження Чесного Хреста» з Верхньої 

Яблуньки (ЦМСУУЛ), невелику ікону «архангел Михаїл» з церкви в Хащові 

(приватна колекція), ікону «Коронування Богородиці» з церкви у Брониці (іл. 

5.2.82), ікону пророків Арона та Єзекиїла з невідомої місцевості (збірка оо. 

Василіян у Варшаві), ікону пророків Арона (?) та Соломона й Розп’яття із 

завершення іконостаса церкви в Горянці (іл. 5.2.86, 5.2.87). На іконах пророків 

цей майстер малював їхні атрибути, проте на згортках писав довільні літери, 

які не мають жодного значення. Близьку манеру малярства мають ікона 

«Вознесіння Господнє», що в церкві у Боберці на Львівщині, й ікона «Поклін 

пастухів», що в церкві у Нижньому Турові (Турківський р-н, Львівська обл.). 

Тому самому авторові слід атрибутувати дві ікони: «Христос 

Пантократор» і «Св. Миколай» — майже ідентичні, як із Лімної, які були в 

церкві у Лип’ї. Згідно з фото 1968 р. інтер’єру церкви в Лип’ї (фотоархів МЗЛ 
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[232, іл. 647; 240]) (церква не збережена) ікона Христа була намісною в 

іконостасі, ікона св. Миколая, очевидно, походила з бічного вівтаря. Ця ікона 

мала складну раму з балдахином угорі. Характерні елементи тогочасних рам 

риботицьких ікон, наявні на досліджуваних творах, — це великі стилізовані 

вазони з квітами вгорі на карнизі, вирізані по силуету і поліхромовані по 

левкасі, а також різьблені завіси з китицями посередині. Ці декоративні 

мотиви вказують на виконання ікон у 1730—1750-х рр., адже давніші 

обрамлення на риботицьких іконах мали скромніший декор. Майстер досить 

своєрідно зобразив вираз лику св. Миколая: з піднятими бровами та 

підкресленими вилицями, — а бороду і контури волосся окантував темною 

лінією. 

Варто також зазначити, що в подібні рами з декоративно різьбленими 

вазонами на карнизах, як на іконі «Св. Миколая» з Лип’я, було оправлено дві 

намісні ікони — «Христос Пантократор і «Богородиця Одигітрія» — в церкві 

Вознесіння Господнього у Бобрівці біля Ярослава (фотоархів МЗЛ). Окрім 

того, там була ікона св. Івана Хрестителя, яку пов’язуємо з майстром ікон із 

Лімної. Ця ікона походила з бічного вівтаря і мала таку саму раму з 

різьбленими вазонами на карнизах та з імітацією завіси з декоративними 

закінченнями вгорі, як ікона «Св. Миколай» із Лип’я, що також указує на те, 

що майстер співпрацював із конкретним різьбярем чи й сам виконував ці 

різьби. Ще одна деталь, яка свідчить про пізніший час праці автора ікон із 

Лімної, — це брак написів до сюжетів. Загалом на всіх давніших іконах 

віднаходимо підписи до зображень, а також титловані скорочення імен Христа 

і Богородиці. Цей майстер таких написів не робив. Більшість його персонажів 

зображена з закритими книгами, лише на іконах Триморфону з чину моління 

на книзі у Христа традиційно написано текст. 

Більшість виявлених творів автора ікон з церкви в Лімній походить із 

церков Турківського району на Львівщині, й лише кілька нам відомо з 

Дрогобицького району, з Лемківщини та з церков Закарпаття. Якщо в 

попередній період у церквах на території теперішнього Турківського району 
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творів риботицьких майстрів було небагато, то досліджуваний майстер досить 

активно попрацював для тієї місцевості. Його причетність до риботицького 

осередку простежуємо на основі стилістики малярства. 

Ще одна група ікон тієї самої манери малярства вирізняється 

присадкуватими фігурами. У такій манері намальовано дві цокольні ікони з 

невідомої церкви в Галичині (іл. 3.1.44) та цокольні ікони, що в церкві в Ужоку 

на Закарпатті (іл. 3.1.43), серед яких є одна зі сюжетом «Христос падає під 

хрестом», що також указує на пізніший час праці цього маляра. Дерев’яну 

церкву в Ужоку було збудовано 1745 р. Тож цілком імовірно, що цокольні 

ікони виконано до новозбудованого храму після 1745 р. Ту саму манеру 

демонструють ікони «Тайна вечеря» зі Солини (іл. 5.2.89), «Христос і 

самарянка» (походження невідоме) (іл. 5.2.88), «Успіння Богородиці» з церкви 

в околицях Перемишля (іл. 4.4.18), «св. Юрій Змієборець» (іл. 4.3.98) та 

празникова ікона «Введення Богородиці до храму» (НМПЗП MPH-144) 

(походження обох невідоме). Цокольні ікони цього маляра оправлено у прості, 

лише з профілюванням, рами. Немає різьби на обрамленні празникової ікони 

та подібної до неї за розміром ікони св. Юрія. Тло ікон тоновано в локальний 

світло-вохристий відтінок, що нагадує виконання тла на іконах XV ст. Загалом 

ці ікони маляра вирізняє особлива наївність. У рисунку голів, у штрихуванні 

волосся помітно невпевнений контур; лінія, якою окреслено контури, 

одноманітна. Лапідарна манера малярства, штивність і трафаретність постав 

указують на майстра, котрий, за сприйняттям тодішнього церковного 

правління, «ледве знав початки своєї професії». 

Ще один із «пізніх» майстрів цього осередку окреслений нами як автор 
Моління з церкви в Раковій [230]. Ікони з іконостаса в Раковій зберігаються у 

трьох музеях: «апостоли» — у МНАСі  (іл. 5.2.90), центральна ікона чину 

моління — в НМПЗП (іл. 5.2.91), ікони з празникового ряду — в ІМСі [232, іл. 

656] та у МНАСі (№ 357). Творів цього маляра збереглося також відносно 

багато. Апостоли лівої та правої частини Моління з Ракової, за яким його 

ідентифікуємо намальовані на двох суцільних дошках, невеликих за розміром 
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— 82х195 см кожна [442, іл. 134—135]. Апостоли мають виразно присадкуваті 

пропорції, нижні частини фігур укорочено, порівняно зі широкими плечими та 

великими головами. Фарбовий шар малярства тонкий, напівпрозорий, так що 

знизу левкас ніби світиться, надаючи творам легкого повітряного колориту. 

Через тонкий фарбовий шар на деяких іконах видно авторський рисунок рис 

ликів темною лінією. Майстер характерно рисував округлі лики з великими 

подовгуватими очима, з виразними повіками, з високо піднятими 

підкресленими бровами, які надають деяким святим здивованого вигляду, з 

кирпатими носами зі широкими ніздрями. У чоловіків середнього віку є 

короткі вуса, що починають рости над кінчиками вуст. Святі мають легкий 

усміх на вустах. Маляр використовував насичену кольорову гаму, його кольори 

чистіші та світліші порівняно з автором ікон із Лімної. Основними, як 

традиційно для риботицького малярства, є червоно-оранжевий і світлий синьо-

зеленавий відтінки. Для авторської манери також характерний світлий 

оранжево-рожевуватий колір, яким намальовано мафорій Богородиці й інші 

елементи зображення. Цей маляр недбало писав літери тексту на Євангелії в 

руках у Христа. Ці літери великі й не мають притаманних для давніших 

риботицьких ікон засічок і декоративних завершень. 

Цей маляр виконав чин моління до старого іконостаса дерев’яної церкви 

св. препод. Параскеви у Горянці (церкву було збудовано 1718 р.) [431]. З цього 

чину вціліла ікона Триморфону та — фрагментарно — три ікони лівої частини 

Моління з образами ап. Томи, Якова та Андрія [431] (знаходяться у церкві, що 

діє як римо-католицький костел) (іл. 5.2.92), розташованими так само, як на 

«Молінні» з Ракової. Це Моління реконструював Я. Ґємза [431]. Дослідник 

також навів цитату з канонічної візитації церкви в Горянці 1756 р., де сказано, 

що «намісні образи Христа і Богородиці нові але облазять через погану 

основу» [46, с. 2; 431], ймовірно, ці ікони були втрачені давно. Далі візитатор 

записав, що апостоли «в стовпах» різьблених нові [46, с. 2]. Збереглись усі 

12 різьблених колонок обрамлень апостольського ряду. Важливо, що візитатор 

зафіксував нові ікони в іконостасі, бо це підтверджує нашу думку про те, що 
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майстер працював у 1740-х рр. Принагідно зазначимо, що неякісний левкас 

характерний для багатьох творів риботицьких майстрів, через що на пам’ятках 

часто є значні втрати зображення. У такий самий спосіб, як на «Молінні» з 

Ракової, намальовано ікону «Триморфон» із Горянки: з укороченими 

пропорціями фігур Христа Архієрея, Богородиці та св. Івана Хрестителя і з 

невміло виконаними написами на книзі Спаса й на сувої св. Івана. Так само, як 

на «Молінні» з Ракової, виконано обрамлення центральної ікони цього чину. 

Збереглися також ідентична рама втраченої ікони намісного ряду цього 

іконостаса та процесійний хрест, що, напевно, так само був авторства цього 

майстра (вціліли фрагменти ликів Христа). Хрест із Розп’яттям Господнім на 

завершенні іконостаса й ікону пророків Арона (?) та Соломона до правої 

частини іконостаса в Горянці намалював згаданий автор ікон із Лімної, котрий 

працював у подібній лапідарній манері. 

Твори автора ікон апостолів із церкви в Раковій виявлено також у трьох 

діючих церквах південної частини Лемківщини. Одна з них — це церква 

Св. Івана Хрестителя в Кальній Розтоці. У довідниках по дерев’яній 

сакральній архітектурі подають дату побудови церкви — 1750 р. [410, с. 52—

53], хоча у візитації єпископа Мануїла Ольшавського того ж 1750 р. записано, 

що дерев’яна церква св. Івана Хрестителя у Кальній є у доброму стані «зі 

всіма образами» [74, с. 227]. У документі візитації немає згадки про те, що 

споруда нова — на відміну від деяких інших описів, — тому, очевидно, на той 

час церква вже стояла. Іконостас було створено, припускаємо, в 1740-х рр., 

його структура подібна до того, що в церкві у Горянці. Про це свідчать деталі 

іконостаса горянської церкви. Намісні ікони оправлено в характерні глибокі 

рами з розірваним фронтоном, в наверші у центрі бачимо медальйон із 

графічно намальованим серафимом. Апостольське «Моління» (іл. 5.2.93, 

5.2.94) ідентичне «Молінням» із Ракової та з Горянки. У цьому випадку маємо 

можливість повністю оглянути іконостас у його первісній структурі. З огляду 

на манеру малярства вважаємо, що той самий майстер намалював і пророчий 

ряд, і празниковий з Тайною вечерею у центрі. Три намісні ікони 
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перемальовано: 1802 р. — ікону св. Миколая та 1771 р. — ікони Христа і 

Богородиці, — про що інформує напис на самих пам’ятках. При тому ікони 

Христа і Богородиці, як зазначено понизу образу Спаса, було «вторицею 

украшено» в монастирі у Малому Березному, тобто на той час осередок у 

Риботичах, очевидно, не діяв. Храмова ікона св. Івана Хрестителя залишилася 

без перемалювань, і її автор — досліджуваний майстер. Також постає питання: 

чому так швидко перемалювали намісні ікони? Чи не з тої ж причини поганого 

левкасу, як і у випадку зображень із іконостаса в Горянці? Повністю 

перемальовано або виготовлено наново також одвірки царських врат. Самі 

царські врата — пізнішого часу: 1770-х або 1802 рр. Їхня композиція та різьба 

відмінні від царських врат риботицьких майстрів. 

Інший іконостас авторства майстра апостольського ряду з Ракової 

репрезентовано в невеличкій церкві Св. Миколая в селі Руській Бистрій (іл. 

5.2.95, 5.2.96, 3.1.85), що поблизу Кальної Розтоки. У літературі час побудови 

церкви визначено як 1720—1730-ті рр. [392, с. 46] або 1730 р. [410, с. 92]. У 

візитації 1750 р. записано, що церква нова, також занотовано про те, що вона 

має всі образи, окрім апостолів, які на полотні [74, с. 46; 392, с. 46]. У візитації 

цієї церкви 1752 р. зазначено, що вона має «образи всі» [74, с. 581]. Напевно, 

йшлося про те, що в церкві був повний іконостас, намальований на дерев’яній 

основі. Про апостолів на полотні не згадано. Усі ікони іконостаса, як свідчить 

манера малярства (іл. 3.1.4, 3.1.84, 3.1.92, 3.1.113, 5.2.95, 5.2.96), виконав один 

майстер, котрий також намалював ікону Пієти (іл. 3.2.32), розташовану на 

жертовнику у святилищі церкви. Отже, складно зіставити час створення 

іконостаса з документами візитації. Якщо в 1750 р. у церкві були апостоли на 

полотні, тоді «Моління» досліджуваного автора було виконано 1751 р., бо в 

наступній візитації, 1752-го, про ікони на полотні вже не згадано. Можливо, 

цей іконостас створювали частинами: спочатку, в 1740-х рр., було намальовано 

нижні яруси, згодом — верхні. Є також версія (наведена в туристичній 

інформації про церкву в Руській Бистрій), що іконостас передали з іншого 

храму, бо два намісні образи поставлено на бокових стінах нави. Проте, на 
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нашу думку, таке їхнє розташування продиктовано невеликим розміром самої 

церкви. Як згадано у візитаціях, до сповіді в цій церкві приступали тільки 30

—26 осіб [74, сс. 224, 581], тому не було потреби будувати великий храм.  

Ще одна церква в цій околиці має іконостас досліджуваного майстра. Це 

— невелика дерев’яна церква Св. Юрія в Яловій. Теперішня церква збудована 

1792 р., відповідно іконостас перенесений з давнішої, котра, за інформацією у 

візитації, була споруджена 1745 р. Час побудови давнішої церкви вказує на 

виконання іконостасу після 1745 р., що збігається з періодом праці маляра в 

цій місцевості. Сам іконостас тут не має збереженої первісної структури. 

Празникові ікони та ікони пророчого ярусу розташовані на стінах нави та 

притвору, центральна ікона чину Моління — у святилищі. Ікони апостолів у 

чині Моління тут також закомпоновані по два, але мають іншу форму 

обрамлення (іл. 5.2.96), ніж у Руській Бистрій. Написи такі самі маловправні, 

виконані великими літерами. Помітно, що на намісній іконі Христа майстер 

намагався повторити декоративну заголовну літеру з давніших творів 

риботицьких майстрів, але прецизійним виконанням вона не вирізняється. 

Звернімо увагу на мініатюрний розмір празникових ікон цього іконостаса, які 

без обрамлення мають по 20х15 см (25х21 см — з обрамленням). Ширина 

церкви на лінії іконостаса — 394 см. 

Окрім перелічених творів, авторству досліджуваного майстра можна 

приписати окремі ікони з різних музеїв. Це — «Пієта» з Боглярки (іл. 4.2.40) 

та Більцаревої (іл. 4.2.44), «Богородиця Елеуса» із Залужа (іл. 5.2.100), «св. 

Миколай» з Бонарівки (іл. 5.2.99), «св. Дмитрій» (походження невідоме) (іл. 

4.3.118), «св. Миколай» з Новоселиці (скансен ВМГ), «Богородиця — Мати 

Милосердя» в Ладомировій (іл. 3.2.5), «Оплакування Христа» (походження 

невідоме) (іл. 5.2.102).  

Манера малярства ликів як у цього майстра, однак інші, витягнуті 

пропорції фігур бачимо на іконах апостольського, празникового, пророчого 

ярусів, на намісній Богородиці з Дитям іконостасу церкви в Руському Потоці 

(іл. 5.2.104, 5.2.103), на іконах з іконостасу, що в церкві в Кореївцях (іл. 3.1.6), 
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на іконах апостолів з чину Моління та на іконах Юрія Змієборця і Собору 

архистратига Михаїла з цокольними до них із церкви в Гуречку (іл. 3.1.34, 

3.1.35, 4.3.64), на чотирьох іконах із церкви в Андрійовій: «Христос 

Пантократор», «св. Миколай», «архангел Михаїл» та «св. Іван Сучавський» (іл. 

4.3.87, 4.1.10), на іконі «св. Іван Хреститель» з церкви в Маковій (іл. 5.2.105), 

на іконах «св. Параскева» з Ладомирової (іл. 4.3.73), Лодини (іл. 4.3.74) та в 

церкві в Доброславі, на іконі «Триморфон» зі Здвиженя (іл. 5.2.101) та на 

іконах святителів з одвірків царських врат з церкви в Грозьовій (іл. 5.2.106). 

Оскільки ікони цих одвірків виконані, очевидно, бл. 1735 р. це також є 

орієнтиром до часу праці маляра. Як уже згадано, церква в Андрійовій 

побудована 1738 р., ймовірно, згадані ікони створені після цієї дати. За 

прийомами малярства твори цього автора також подібні до тих робіт, які 

гіпотетично пов’язуємо з Яковом Свідерчаком, але виконані більш 

схематично, спрощено, з недбалою каліграфією. Апостоли і святі на іконах 

цього анонімного маляра, якого пропонуємо ідентифікувати як автор ікон 

апостолів у церкві в Руському Потоці, зображені з пишними кучерями, 

подовгуватими ликами, у святих чоловіків невеликі тонкі вуса. Час праці 

маляра визначаємо на 1720-ті — 1740-ві рр. Дати виконання на жодному творі 

не виявлено.  

Пишучи про майстра ікон іконостаса в Руському Потоці, не можна 

оминути увагою одну з пізніх датованих ікон, у виконанні якої помітні впливи 

риботицької стилістики, зокрема й досліджуваного майстра. Це — «Зняття з 

хреста» 1743 р. з церкви Успіння Богородиці у Балутянці [442, іл. 105] 

(МНАС). Ікона містить вкладний текст: «сеи wбразъ тое снятіе со кр$та далъ 

змалювати теодоръ кунчакъ и жэнков своєю за милоє здравіє и †пущеніє 

грэховъ рок$ б$ аjм#». Іконографію сцени запозичено зі західного взірця, і 

вона не характерна для риботицьких творів, але манера малярства постатей, 

ликів (зокрема карнації, прорізів очей) має деякі риси почерку досліджуваного 

майстра. Отже, ця ікона з Балутянки також свідчить про час праці авторів ікон 

із Руського Потоку та Ракової в 1740-х рр. 



 407

Як бачимо, в цьому віддаленому від Риботичів регіоні південної частини 

Лемківщини майстри працювали у 1740—1750-х рр. Як це переважно 

траплялося, вони, напевно, виконували замовлення для одного храму, відтак їх 

запрошували до інших. Техніка виконання ікон свідчить, що майстри 

малювали швидко й, імовірно, не брали за це великих грошей — порівняно з 

більш фаховими цеховими майстрами, наприклад, Андрієм Гаєцьким, який у 

1733 р. виконав іконостас до церкви Св. Луки у Брежанах біля Пряшева, а в 

1736-му — до церкви Св. Козьми та Дем’яна в Лукові-Венеції біля Бардієва. 

Ця «проста робота риботицька», як писали окремі візитатори в матеріалах 

описів церков, у середині XVIII ст. стала фіналом діяльності осередку. 

Водночас разом із риботицькими майстрами зник цілий напрям 

ікономалярства, що спирався на традиції попереднього століття, бо, як 

засвідчують твори, у другій половині XVIII ст. на території Лемківщини 

переважали ікони й іконостаси, виконані з наслідуванням популярних 

західноєвропейських стилів: рококо та класицизму. 

Ту саму примітивну манеру та подібні прийоми виконання фігур бачимо 

ще на п’ятьох комплексах ікон із іконостасів 1750—1760-х рр. Ці твори 

авторства іншого маляра — припускаємо, одного з наймолодших, хто 

працював у стилістиці риботицьких майстрів. Характерним прийомом цього 

маляра було зображати апостола Якова фронтально, з піднятими руками, 

розвернутими долонями до глядача (таку іконографію ап. Якова бачимо на 

«Молінні» 1690—1710-х рр. із церкви в Урожі (іл. 5.1.115). Майстер малював у 

насичених кольорах, використовуючи багато синього та червоного. Він 

виконав молільний, пророчий і празниковий яруси в іконостасі у церкві в 

Тополі (іл. 5.2.108, 5.2.110, 5.2.112), чин Моління, що в іконостасі церкви з 

Малої Полянки (перенесена у Градец Кралови, Чехія). Його авторства ще один 

чин Моління, пророчий та празниковий яруси (не має відомого походження) у 

Земплінському музеї в Михайлівцях (іл. 5.2.107), ікона «Тайна вечеря» з 

церкви села Гавай (іл. 5.2.109), центральна ікона чину Моління, пророки, 

Розп’яття та празники з іконостаса церкви в Рунині (іл. 5.2.111) та молільний, 
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празниковий і пророчий яруси іконостаса з церкви в Праврівцях, що тепер у 

церкві з Нової Полянки у скансені МУКСу. На прикладах «Моління» в Тополі 

й того, що не має відомого походження, та ікон «Тайна вечеря» бачимо, що 

майстер навіть не міняв деталей іконографії, як загалом робили старші 

риботицькі майстри, прагнучи урізноманітнити однотипні зображення. На 

«Молінні», що в ЗММ, надто вкорочені постаті, порівняно з двома молільними 

чинами в інших іконостасах. В іконостасі з Праврівців нетипово зображено 

апостолів у чині моління: в динамічних маньєристичних ракурсах на тлі двох 

мальованих арок, так що частини фігур (рука з книгою чи нога) перекривають 

колону. Це створює ілюзію простору, чого не бачимо в інших прикладах 

молільних чинів. Позему немає, через що фігури апостолів видаються ніби 

невагомими. Крім того, тло не сріблене, а локального світло-синього кольору. 

Цей чин моління — без Богородиці та св. Івана Хрестителя. У такому способі 

подання апостолів простежуємо прийоми ілюзійного бароково-рококового 

мистецтва, де реалістично намальований архітектурний мотив створює ілюзію 

додаткового простору. 

Зазначмо також, що, порівняно з творами 1690—1710-х рр., змінилися 

мотиви накладних декоративних деталей на великих рамах до ікон. 

Характерними в той час для таких рам угорі були дві різьблені кульки, від 

яких симетрично відходять два видовжені листки. Крім того, з’явилися 

невеликі ікони (з трапецієподібною верхньою частиною), які належали до 

пристінних вівтарів, а розташовували їх над основною іконою. Ікон такої 

форми у спадщині старших риботицьких майстрів не віднаходимо. На 

обрамленнях деяких ікон (намісних і настінних чи з пристінних вівтарів) 1720

—1750-х рр. бачимо вгорі на карнизах декоративно вирізані по силуету 

стилізовані букети квітів, посріблені та поліхромовані по левкасі. До боків 

таких обрамлень також могли кріпити ажурно різьблені декоративні «крила». 

Їхня різьба складається зі стилізованих рослинних акантоподібних мотивів, 

переважно посріблених. Зокрема, таке обрамлення мали ікона «Св. Йосафат» 

1730—1740-х рр. із церкви в Рудавці (іл. 3.1.124) та перемальована ікона 
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«Архістратиг Михаїл» із церкви в Сеняві біля Ярослава (МЗЛ SZR-730). Часто 

на іконах із пристінних вівтарів чи просто на настінних іконах угорі до 

обрамлення в центрі кріпили картуші з ажурною різьбою навколо чи обабіч 

або медальйони з променями. У картушах і медальйонах уміщували окремі 

зображення. 

У 1730—1760-х рр. більшість ікон, виконаних у манері риботицької 

стилістики, стає дедалі менш професійною. Бачимо значне порушення 

анатомії, диспропорції фігур, деякі автори малюють фігури надто 

присадкуватими та широкоплечими. Переважно ікони мальовано ніби 

поспіхом, із мінімумом тонального моделювання на ликах і на тканинах. 

Декор мінімалізовано, він стає не надто ретельно промальованим, 

погіршується каліграфія, тексти на книгах Христа і святих скорочують, літери 

стають незграбними, слова містять граматичні помилки. Різьбярські та 

столярські роботи були на більш-менш сталому фаховому рівні протягом 

цілого окресленого періоду діяльності цього осередку. Здебільшого у творах 

риботицьких майстрів 1730—1760-х рр. спостерігаємо риси трафаретності в 

поставах фігур, у жестах рук, особливо в іконах апостольських і пророчих 

рядів. Майстри використовували іконографічні взірці, притаманні давнішим 

творам, працювали в декоративній площинній манері лаконічними 

малярськими засобами, зводячи до мінімуму витрати часу на виконання ікон. 

Ікони 1730—1760-х рр. анонімні, за невеликими винятками без вкладних 

текстів і дати виконання. Наслідуючи взірці майстрів старшого покоління, 

молодші малярі вже не акцентували власне авторство. Не виключено, що вони 

працювали колективно. 

Окреслені тенденції малярства риботицьких майстрів 1740—1760-х рр., 

напевно, невигідно сприймали ерудовані сучасники на тлі розвитку 

пізньобарокового іконопису з активним тональним моделюванням фігур, 

нюансами колориту й реалістичним виконанням пейзажу з просторовою і 

тональною перспективою, в якому працювали цехові майстри та майстри, 

котрі орієнтувалися на здобутки західноєвропейського мистецтва. Площинна 
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декоративна манера трактування зображення, що загалом вирізняє риботицьке 

малярство у другій третині XVIII ст., втратила популярність. Очевидно, тому в 

керівництва Перемиської єпархії це малярство риботицьких майстрів 

викликало застереження, що спричинило згадане дієцезіяльне розпорядження 

1766 р., яким забороняли купувати на ярмарках і вміщувати в церквах образи 

риботицької та іншої «непристойної» роботи тих малярів, котрі ледве 

розуміють начала своєї професії. Отож, ці майстри збували свої роботи на 

ярмарках, напевно, теж на відпустах. 

Популярність риботицьких майстрів серед місцевого населення, на нашу 

думку, зумовлювало те, що їхні твори були порівняно недорогими, а з другого 

боку — декоративними, з чистим насиченим колоритом, із площинним 

трактуванням зображення, з характерним пейзажем із білою триверхою 

церквою, що відповідало естетичним уявленням вірних. Малюючи скелясте 

узбережжя чи отвір печери, інколи ці майстри навіть у творах 1730—1740-

х рр. використовували давній прийом лещат, своєрідно їх стилізуючи. Святі на 

іконах риботицьких майстрів того часу мають по-бароковому привітні, навіть 

веселі обличчя. Певна пишність постав св. Параскеви, інколи Богородиці 

приземляла їх до реальних осіб. Малярство у поєднанні з поліхромією та 

срібленням на обрамленні ікон і у структурі іконостаса, декоративні різьблені 

мотиви створювали виразний гармонійний образ храмового інтер’єру. 

Визначена усталена іконографія ікон в іконостасі й настінних ікон авторства 

риботицьких майстрів, яка спиралася на традицію попереднього століття і 

давнішого часу, логічно сприяла тому, що всі персонажі були впізнавані для 

вірних і ті розуміли, до кого моляться. Тогочасне риботицьке малярство мало 

барокові ознаки, проте це не було бароко, як його в той час розумів і 

пропагував, скажімо, жовківський майстер Василь Петранович, який малював 

на замовлення королівської родини та переважно для василіянських 

монастирів, де швидко адаптували нововведення з мистецтва латинської 

церковної традиції та римо-католицького обряду. 
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Висновки до розділу 5 

Огляд художніх особливостей творів, що виконані у стилістиці майстрів 

риботицького осередку церковного мистецтва 1670—1760-х рр., виявив 

тенденції, що характеризують загальну специфіку їх розвитку і манеру праці 

окремих малярів, імена яких встановлені або залишилися анонімими. 

Дослідження творів анонімних малярів здійснено у контексті діяльності 

відомих за підписами чи ідентифікованими на основі архівних джерел 

майстрами з Риботичів. Найскладніше виявити належність до риботицького 

осередку тих майстрів, які працювали у 1670—1680-х рр. оскільки у той час, 

як свідчать твори місцевих малярів Тимотея та Якова риботицьке малярство не 

мало таких виражених ознак, як у пізніших майстрів. Тому до цього осередку 

того часу ми віднесли невелике коло майстрів, зокрема, анонімного автора 

ікони Собору Богородиці з Трушевичів.  

Виражену стилістику малярства та прийомів декоративного обрамлення 

риботицьких майстрів кінця XVII — першої половини XVIII ст. мав 

анонімний автор чину Моління 1690 р. з Рушельчичів, який, як вдалося 

встановити, працював у 1680—1700-х рр. для церков Перемиської та 

Мукачівської єпархій в околицях Свидника. Його роботи виділяються 

декоративністю, активними кольорами без складних тональних градацій. У 

малярстві помітні маньєристичні прийоми трактування фігур, які 

простежуються в іконах того часу інших майстрів. 

Твори риботицьких майстрів демонструють різний фаховий рівень. Це, 

зокрема, бачимо на прикладі відомих за підписами на іконах авторів цього 

осередку. Такий різний фаховий рівень виконання спостерігаємо також серед 

ікономалярів самбірського осередку, що діяв в останній третині XVI ст. та у 

згаданих анонімних майстрів «кола автора ікони Переображення з Яблунева». 

До найбільш фахових майстрів риботицького осередку відносимо автора 

намісних ікон 1698 р. з іконостасу в Устияновій, автора намісних ікон Христа 

та Успіння Богородиці з Шептичів та автора ікон апостолів чину Моління бл. 

1735 р. з Грозьової. Автор намісних ікон з Устиянови працював в естетиці 
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ренесансного малярства, що особливо помітно у майстерному виконанні 

ликів. Автор ікон апостолів чину Моління бл. 1735 р. з Грозьової передавав 

естетику маньєризму та бароко, що помітно у виконанні постав фігур та 

малюнку ликів. Контрастом до творчості цих трьох анонімних авторів 

виглядають пам’ятки малярів, що працювали у 1730—1760-х рр., 

використовуючи спільні для риботицьких майстрів іконографію, колорит, 

декоративне обрамлення. Їхні твори вирізняються швидким виконанням, 

площинністю, деформацією фігур, мінімалізацією написів на іконах, 

недбалою каліграфією, часто з помилками. Особливо недбало виконані 

невеликі ікони празникового та пророчого ярусів іконостасу, які були не 

великого розміру, відповідно, майстри розраховували, що знизу їх буде 

складно розгледіти.  

Назагал риботицькі майстри мали кілька основних прийомів малярства, 

спільних для усіх авторів: чистий світлий колорит, який об’єднує твори 

майстрів різного фахового рівня, характерна каліграфія, яка особливо 

майстерна на творах 1680 — початку 1730-х рр., пейзаж з типовою білою 

церквою та деревами, який майстри уводять у композицію різних ікон 

(цокольних, намісних, настінних), спосіб виконання обрамлення ікон. Форма й 

орнаментальні мотиви цих обрамлень повторюються від кінця XVII ст. з 

невеликими змінами, що спричинені впливами бароко (складнішої форми 

розірвані фронтони, більше виступаючих елементів, декоративні вазони на 

карнизах). Складні ажурно різьблені колони на обрамленні характерні 

давнішим творам, натомість у першій половині XVIII ст. домінує суцільна 

бочковидна форма колон з рівчаками. Впізнаваними на рамах ікон цих 

майстрів 1700—1750-х рр. є об’ємні голівки ангелів. Відповідно до принципів 

бароко, декоративні обрамлення займають вагому роль у комплексному 

виконанні твору і стають важливим елементом загальної композиції. 

Проведений художній аналіз творів, що виконані у стилістиці 

риботицьких майстрів та вивчення індивідуальної авторської манери 

засвідчує, що до цього осередку упродовж 1670—1760-х рр. можна віднести 
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значно більше малярів, аніж виявлено за підписами на іконах та в архівних 

джерелах (разом 16). У дослідженні виділено 25 анонімних авторів, що 

працювали у 1670—1760-х рр. у спільній стилістиці. Виявлено, що менш 

вправні малярі працювали у 1730—1760-х рр. для церков Мукачівської єпархії, 

в околицях Свидника та Михайлівець. Там виявлено більше їхніх пам’яток, — 

всі анонімні, не мають ані дати виконання, ані вкладних текстів.  

Діяльність риботицького осередку 1670—1760-х рр. мала резонанс у 

тогочасному середовищі та вплив на мистецьке облаштування церкви. Вони 

були одними з останніх майстрів у реґіоні, що спиралися на традицію 

ікономалярства попередніх століть. У другій половині XVIII ст. мистецькі 

смаки міняються й домінуючу позицію займають принципи реалізму, які 

проникають до ікони із західноєвропейських творів. До цих нових реалій 

образотворення, які вимагали більше професійної освіти, риботицькі майстри 

вочевидь не пристосувалися, тож осередок припив свою діяльність. 
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ВИСНОВКИ 

Опрацювання творів у музеях, приватних колекціях і в церквах, 

вивчення архівних джерел і літератури дозволили зробити певні узагальнення 

та сформувати теоретичні положення, що розкривають роль риботицького 

осередку 1670—1760-х рр. у розвитку українського церковного мистецтва. 

1. Огляд літератури за темою дослідження засвідчує, що риботицький 

осередок був знаний дослідникам від 1920-х рр. Утім, не було встановлено 

хронологічних меж його діяльності, — у окремих працях верхня межа 

становила початок XVIII cт. (Я. Новацка), в інших — сягала кінця ХІХ cт. (С. 

Гординський), не була відомою організація роботи майстрів, еволюція 

художніх особливостей творів, діяльність конкретних авторів. У літературі 

віднаходимо різні визначення самого осередку як «школи», «майстерні», 

власне «осередку» — визначення, що використовуємо ми. 

Дослідження показало, що хронологію та діапазон діяльності, еволюцію 

розвитку риботицького осередку церковного мистецтва можна простежити 

лише на основі комплексного вивчення пам’яток, що зберігаються в музеях, 

приватних колекціях, церквах України, Польщі, Словаччини та Угорщини, у 

поєднанні з опрацюванням рукописів і стародруків XVI — XVIII ст., а також 

архівних документів — матеріалів церковних візитацій, пом’яників, 

метричних книг, судових справ. Розуміння богословських ідей, обрядових 

традицій і нововведень, політичної ситуації та соціального контексту того часу 

дозволяє пояснити наявність або відсутність певних образів чи сюжетів, 

символіку та художні особливості церковного облаштування. Така методика 

дослідження діяльності майстрів одного осередку, що об’єднані спільними 

прийомами творчості та водночас демонструють індивідуальні манери, може 

бути застосована для вивчення праці інших майстерень церковного мистецтва. 

2. Культурне середовище мало важливе значення і стало сприятливим 

ґрунтом для розвитку осередку церковного мистецтва в Риботичах у 1670—

1760-х рр. У XVII ст. у навколишніх від Перемишля містечках працювали 
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окремі ікономалярі; більші осередки церковного мистецтва, які об’єднували 

групи майстрів, відомі в Судовій Вишні та Мушині. Обидва осередки 

припинили свою активну діяльність орієнтовно наприкінці XVII ст. Саме на 

цей період припадає розвиток осередку церковного мистецтва в Риботичах. Як 

з’ясовано на прикладі рукописів, написаних у Риботичах або вихідцями з 

Риботичів у другій половині XVI ст., та на підставі архівної згадки 1617 р. про 

риботицького ікономаляра Якова, мистецька діяльність у Риботичах 

простежується давніше 1670-х років — часу, від якого збереглися підписні 

твори. На прикладі стилістики мініатюр Євангелія кінця XVI ст. виявлений 

зв’язок у прийомах малярства з великою групою ікон анонімних майстрів 

кінця XVI — початку XVII ст., ідентифікованих у літературі як «коло майстра 

ікони Переображення з Яблунева». Їхні твори походять з того самого реґіону, 

що й риботицьких ікономалярів. Таким чином, припускаємо зв’язок між цими 

великими осередками ікономалярства. 

На підставі опрацювання архівних джерел і підписних творів виявлено 

імена 16 ікономалярів і п’яти різьбярів, які працювали в Риботичах чи 

означували себе як «майстри риботицькі» впродовж 1660—1730-х рр. Ця 

кількість свідчить про попит на твори цих майстрів, які наприкінці XVII — у 

першій половині XVIII cт. частково витіснили з ринку праці своїх колег з 

інших містечок. Інскрипції на відомих нам творах засвідчують діяльність 

лише чотирьох ікономалярів з Риботичів і одного різьбяра. За окремими 

джерелами довідуємося, що ікономалярі могли також самі виконувати 

різьбярські та столярські роботи. Оскільки в архівних документах виступають 

риботицькі малярі різного часу з однаковими прізвищами, вважаємо, що 

більшість цих майстрів працювали за принципом родинних майстерень. Це є 

суттєвим для розуміння організації праці майстрів цього осередку. Таким 

чином, термін «осередок» найкраще відповідає специфіці праці майстрів у 

Риботичах. За архівними джерелами не вдалося простежити організації праці 

за принципом головного майстра, який би мав помічників — підмайстрів і 

учнів. 
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Як з’ясовано, малярського цеху в Риботичах не було. Нам не відомі 

твори риботицьких малярів, що походили б із костелів, а цехові малярі 

переважно працювали для римо-католиків. Окрім того, їхні твори цінувалися 

вище. Замовниками творів риботицьких майстрів були, як свідчать вкладні 

тексти, звичайні вірні — містяни чи селяни, ремісники, солтиси, єреї, 

церковне братство, монахи. За логікою владних інституцій того часу, 

риботицькі малярі належали до непрофесійних майстрів. Парадоксально, але 

саме цей статус дозволив їм вільно працювати, пристосовуючись до запитів 

місцевого населення та духовенства щодо облаштування церкви. Вони не були 

обмежені цеховими статутами та системою навчання. Подібні до їхніх 

прийоми організації праці практикувалися у середовищі українських 

ікономалярів давніше. Ікономалярські родинні майстерні розвивалися у цьому 

реґіоні також пізніше, однак після риботицького подібного великого осередку 

майстрів церковного мистецтва на території Перемиської єпархії не 

простежуємо. 

3. Риботицькі майстри 1670—1760-х рр. працювали над комплексним 

оздобленням церков відповідно до обрядових потреб. Це відповідало на 

тогочасні запити, оскільки можна було замовити в тих самих майстрів 

виконання необхідного церковного облаштування. Більшість ікон, які 

пов’язуємо із цими майстрами, належать до іконостасів. Риботицькі майстри 

використовували усталену схему п’ятиярусного іконостаса, що сформувався в 

українських храмах у першій половині XVII ст. Ікони в іконостасах були 

оправлені в рами з різьбою, у яких простежуються маньєристичні форми та 

декоративне різьблення. Риботицькі майстри освоїли цей тип іконостаса, 

орієнтовно, від 1680-х рр. Давніше вони могли робити іконостаси дещо іншої 

структури, про що свідчать ікони Апостолів чину Моління 1673 р. маляра 

Тимотея з Риботичів, у якому бачимо переосмислення старих варіантів 

епістилія, відомих також за творами мушинських майстрів. Утім, і в Молінні 

1673 р. з’являються накладні декоративні деталі ренесансного типу. На 

прикладі творів від 1680-х рр. і до кінця діяльності осередку структура 
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іконостаса авторства цих майстрів була однаковою. Різнитися могла лише 

форма рам, орнаментальних мотивів, наявність одного чи двох дияконських 

отворів. У іконостасах майстра Якова з Риботичів кінця 1680-х — початку 

1690-х рр. бачимо маньєристичний тип декоративного різьблення та 

обрамлення ікон, у першій половині XVIII ст. з’являються складні форми рам 

із розірваними фронтонами, накладними елементами, інспірованими бароко. 

Характерними для іконостасів риботицьких майстрів першої половини 

XVIII ст. була оправа ікон намісного ярусу в високі рами з медальйонами в 

центрі так, що вони частково закривали ікони празникового ярусу. У таку саму 

раму оправляли центральну ікону чину Моління, на яку кріпили Розп’яття з 

вирізаними по силуету пристоячими. Таким чином, у центрі пророчого ярусу 

ікони не було, на відміну від інших українських іконостасів того часу. 

Особливістю іконостасів риботицьких майстрів була відсутність дияконських 

врат. Бічні отвори залишалися відкритими. Відзначимо, що до XVII ст. 

дияконських врат з українських іконостасів не знаходимо; це може вказувати, 

що ці врата з’явилися пізніше, ніж царські. Таким чином, риботицькі майстри 

могли наслідувати давній принцип виконання передвівтарної перегороди на 

місцевому ґрунті. Риботицькі майстри також не вводили до програми 

іконостаса додаткових ярусів чи додаткових сюжетів на обрамленнях ікон, як 

це бачимо в іконостасах львівської чи жовківської шкіл. Натомість, вони 

малювали цокольні ікони, на яких простежуються визначені образи та сюжети. 

У комплексі з іконами для іконостаса риботицькі майстри виконували 

дарохранильниці та ікони для жертовника. Дарохранильниці авторства 

риботицьких майстрів мали стінкоподібну конструкцію, що була інспірована 

ретабулами римо-католицьких храмів і була новою у церквах Перемиської 

єпархії того часу. Натомість пристінні вівтарі в наві, біля яких можна 

відправляти богослужби, риботицькі майстри почали виготовляти доволі 

пізно — у 1720-х рр. Практикували також ікономалярство на полотні, що, 

окрім верхніх ярусів іконостаса (молільний і пророчий, у випадку твору 1670-

х рр. з Незнайової також празниковий) та великоформатних ікон Страстей 
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Христових і Страшного суду, представляють церковні хоругви. Двобічних ікон 

у спадщині цих малярів відомо небагато. За характерними художніми 

прийомами малярства авторству риботицьких майстрів належать процесійні та 

напрестольні хрести, свічники та патериці, що розширило уявлення про 

діяльність осередку. Могли ілюмінувати рукописи, однак, як свідчать 

збережені храми, практично не практикували стінопис. Не виявлено жодної 

плащаниці риботицького малярства, хоча від XVIII cт. мальовані на полотні чи 

шовку плащаниці активно запроваджували в церквах, їхню наявність фіксують 

візитації 1740—1780-х рр. Церковну металопластику ці майстри також, 

наскільки вдалося простежити, не виконували. 

Осередок церковного мистецтва в Риботичах був єдиним з нам відомих у 

реґіоні, майстри якого могли комплексно облаштувати церкву. Така широка 

спеціалізація була зумовлена потребами замовників. Іконостас, пристінні 

вівтарі (чи їх імітація) та окремі ікони, дарохранильниці, хоругви, процесійні, 

напрестольні хрести, свічники та патериці з мальованими сюжетними 

зображеннями, були об’єднані спільними художніми прийомами, що творило 

цілісний, гармонійний образ інтер’єру церкви. 

4. Як простежено, тематика та іконографія ікон риботицьких майстрів 

розвивалася у контексті українського мистецтва того часу. Подібно до інших 

ікономалярів, вони використовували взірці гравюр богослужбових книг, 

здебільшого львівських (Ставропігії) та київської (Лаврської) друкарень. Час 

праці риботицьких майстрів припав на важливі зміни в житті місцевої церкви. 

Це були роки остаточного переходу Перемиської єпархії на унію з Римською 

церквою (1691 р.) та поступової латинізації обряду, що було узаконено 

постановами Замойського синоду унійних єпископів (1720 р.). Риботицькі 

майстри були доволі консервативними щодо нововведень, що на нашу думку 

зумовлено бажанням замовників бачити у своїх церквах звичні, впізнавані 

образи. Риботицькі майстри працювали на стику східнохристиянської та 

західнохристиянської культури і, як бачимо із судових справ, ситуація навіть у 

самих Риботичах була непростою. Про існування риботицького маляра 
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Василія Сидоровича довідуємося із судового оскарження, у якому йдеться, що 

він з групою містян напав на місцевий костел. Такий стан справ пояснює, чому 

в церквах цього реґіону нововведення з латинського обряду впроваджувалися 

повільно. Це стосується також унійних храмів Мукачівської єпархії того часу. 

У відповідності до розвитку української іконографії другої половини 

XVII — XVIII ст., риботицькі майстри часто зверталися до образу Богородиці 

Елеуси, що в їхній творчості займала таке саме місце, як і шанована від 

середньовіччя Одигітрія. Риботицькі майстри зображали Елеусу з елементами 

іконографії місцевих чудотворних ікон — Лоп’янської, Верхратської, 

Самбірської та Хлопчицької. Характерною деталлю ікон Богородиці Елеуси чи 

Одигітрії у виконанні цих майстрів є квітка в руці Марії як символ 

непорочності. Іконографія Богородиці Нев’янучий Цвіт перегукується з 

текстом богородичного Акафісту. Поширення друкованих Акафістів у 

виданнях різних друкарень також мало вплив на розвиток іконографії. 

Акафісти були укладені на честь шанованих святих — Миколая, архістратига 

Михаїла, св. Івана Хрестителя та свят — Успіння Богородиці, Воздвиження 

Чесного Хреста, а також Страстей Христових. Це ті святі та сюжети, які часто 

з’являються на іконах українських малярів, у тому числі й риботицьких. У 

контексті уваги до євхаристійної тематики українських богословів 

розвивається євхаристійна іконографія. Риботицькі майстри, як і інші 

українські ікономалярі, розвивали теми Спас — Виноградна Лоза та Христос у 

чаші. 

У творчості риботицьких майстрів поширюються образи, зумовлені 

місцевою традицією. Насамперед, це увага до зображення св. Онуфрія, культ 

якого пов’язаний з кількома сусідніми монастирями, посвяченими на його 

честь. У творчості риботицьких майстрів постають маловідомі за творами 

інших тогочасних малярів образи св. Симеона Стовпника та св. Сави 

Освященного, культ яких виводиться з місцевої монастирської традиції 

княжого часу. Риботицькі малярі, більше, ніж майстри, які працювали на 

території Львівської єпархії, пропагували образи св. Антонія і Теодосія 
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Печерських, що нагадувало про зв’язок з київською традицією християнства. 

За місцевою традицією, що спостерігаємо від XV ст., риботицькі майстри 

активно підтримували культ святих Параскев, однак, якщо на іконах XV — 

XVI ст. простежується відмінність у їхній іконографії, то риботицькі малярі їх 

уніфікували. Усталена іконографія творів опиралася на традицію XV — XVI 

ст., тому всі образи були впізнаваними для вірних і, вони розуміли, до кого 

моляться. За збереженими пам’ятками можна стверджувати, що риботицькі 

майстри першими серед українських ікономалярів почали популяризацію 

образу св. Івана Сучавського невдовзі після перенесення мощів святого із 

Сучави до Жовкви. Натомість, пропагований у XVIII ст. єзуїтами й 

василіянами культ св. Йосафата Кунцевича в їхній творчості не відобразився. 

Повторюваність тих самих взірців святих і сюжетів у творах різних майстрів 

цього осередку вказує на використання спільних прорисів. Тому іконографія є 

важливим джерелом для визначення приналежності твору до риботицького 

осередку. Унікальними у цих малярів і в українській іконографії загалом є 

поодинокі твори на тему Різдва Христового з історією Його дитинства, 

Переображення Христового з Богородицею та архангелом Михаїлом і 

Триликої Пресвятої Трійці. 

5. На підставі вивчення пам’яток, відомих за підписами риботицьких 

майстрів Тимотея (1670-ті рр.), Якова (1675—1694-й рр.), Івана Крулицького 

(1680—1710-ті рр.), Івана Середиського (1720-ті рр.), Федора Хронов’ята 

(1720—1730-ті рр.), простежено еволюцію художніх особливостей творів 

осередку загалом. Ікони малярів Тимотея та Якова виявляють відмінне від 

усталеного в літературі уявлення про вигляд риботицького малярства. Виразні 

прийоми стилістики майстрів цього осередку помітні щойно у творах І. 

Крулицького, І. Середиського та Ф. Хронов’ята. Вочевидь, старше покоління 

риботицьких майстрів, що працювали у 1610—1660-х рр. та імена яких відомі 

лише за документами, виходило з інших засад образотворення, притаманних 

зламу XVI — XVII ст. Твори майстра Тимотея виявляють спорідненість у 

прийомах малярства з іконами майстрів мушинського малярського осередку 
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середини XVII ст. Лаконічна мова художніх засобів, графічність, стриманий 

колорит споріднюють його ікони зі стінописом дерев’яних церков. Еволюція 

художніх особливостей творів риботицьких майстрів показує також зв’язок 

між роботами різних авторів, який дозволяє побачити певну залежність 

молодших малярів від старших. Виявлені в архівних документах і в написах 

на іконах 17 імен риботицьких малярів 1610—1730-х рр. не є повним 

переліком. Це підтверджує більша кількість авторських почерків, що 

простежуються на творах 1670—1760-х рр. З’ясовано, що твори вищого 

фахового рівня виконані в межах 1670—1710-х рр. Прийоми малярства більш 

вправних майстрів риботицького осередку споріднені з тими, що їх 

застосовували майстри церковного мистецтва того часу, зокрема Центральної 

України й Волині (т. зв. острозької майстерні). У 1730—1760-х рр. 

професійний рівень пам’яток риботицьких майстрів помітно знижується, що 

свідчить про занепад діяльності осередку. 

Орієнтовно на початку XVIII ст. риботицькі майстри адаптували 

тенденції бароко, що в їхніх творах мали своєрідне трактування. Особливо 

вони проявилися у формі та декоративних мотивах обрамлень, виконанні 

окремих образів (Богородиця Елеуса, Юрій Змієборець) і сцен (Благовіщення 

Богородиці), у яких бачимо складні ракурси, емоційність, експресивність у 

відтворенні тканин. Основна барва — насичена червоно-оранжева, що мала 

особливу популярність у майстрів українського бароко. Твори риботицьких 

майстрів цього часу є особливо впізнаваними завдяки барвистості, 

декоративності (особливо в трактуванні образу Богородиці). У другій третині 

XVIII cт. у середовищі духовенства та василіянських монастирів з’являються 

нові запити щодо характеру ікономалярства, яке, відповідно до 

західноєвропейських взірців, мало бути більш реалістичним, орієнтованим на 

здобутки професійних майстрів з академічною освітою. Твори риботицьких 

майстрів 1740—1760-х рр. переважно походять з невеликих сільських церков. 

Вони виконані так само декоративно, як і давніші, але більш схематично, 

спрощено, з набагато скромнішими обрамленнями, незначним гравіюванням 
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на тлі, мінімальними написами, часто з помилками. Вкладних текстів і дат 

виконання на творах цього часу не виявлено. Твори цих риботицьких малярів 

у площинних декоративних прийомах трактування зображення знаходять 

паралелі з некнижковими дереворізами. Риботицькі малярі, використовуючи 

усталену іконографію, структуру та тематику іконостаса, не змогли 

адаптуватися до нових вимог, які, насамперед, ішли від церковної влади. Це, 

на нашу думку, спричинило занепад осередку. Водночас, із цими майстрами 

зник окремий напрямок ікономалярства, що спирався на традицію церковного 

мистецтва попередніх століть, бо, як засвідчують твори, у другій половині 

XVIII ст. на території Лемківщини з’явилися ікони та іконостаси, виконані з 

наслідуванням західноєвропейських стилів рококо та класицизму. 

Роль риботицького осередку церковного мистецтва 1670—1760-х рр. 

була вагомою у житті вірних Перемиської та Мукачівської єпархій. Ці майстри 

визначали вигляд облаштування церкви, дотримуючись традиції та 

запозичуючи ефектні декоративні прийоми оздоблення з творів римо-

католицького мистецтва. Осмислюючи роль і масштаби діяльності майстрів з 

Риботичів, можемо констатувати, що вони були важливими не тільки для 

цього реґіону. Риботицькі майстри творили в контексті українського мистецтва 

та репрезентували один з локальних напрямів його розвитку. Їхню творчість 

слід розглядати нарівні з діяльністю київської лаврської ікономалярної 

майстерні, судово-вишенського, острозького (волинського) та інших осередків, 

спадок яких ще вимагає ґрунтовних студій. 
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Іл. 3.1.29. Цокольні ікони «Благовіщення Богородиці», «Св. ап. Петро і Павло» 

під намісними Богородиці й Христа в іконостасі церкви Різдва Богородиці с. 

Посада Ліська (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Фото Я. 

Константиновича. За репродукцією: [77, табл. ХХХа, іл. 5а, 6-7]. 

Іл. 3.1.30. Цокольні ікони «Перенесення мощів св. Миколая», «Св. Антоній і 

Теодосій Печерські», «Св. ап. Петро і Павло», «Сцени віднайдення Хреста 

Господнього» з іконостаса церкви на дзвінниці с. Добра Шляхетська 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 1682 р., початок XVIII ст. 

ІМС. 
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Іл. 3.1.31. Цокольні ікони «Св. Антоній і Теодосій Печерські», «Св. ап. Петро і 

Павло», «Зустріч Йоакима та Анни» з церкви Різдва Богодиці с. Баличі 

(Надсяння; Мостиський р-н, Львівська обл., Україна). 1680-ті рр., 1710—1730-

ті рр. НМЛ. 

Іл. 3.1.32. Цокольні ікони «Ап. Петро і Павло», «Ав. Антоній і Теодосій 

Печерські», «Ав. Іван Хреститель», «Ав. Миколай». 1690-ті рр. З церкви 

Благовіщення Богородиці (?) с. Улюч (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). ІМС. 

Іл. 3.1.33. Цокольні ікони «Перенесення мощів св. Миколая», «Введення 

Богородиці в храм», «Ап. Петро і Павло». 1700-ті рр. З іконостаса церкви 

Різдва Богородиці с. Ліскувате (Боківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). 

Іл. 3.1.34. «Собор архангела Михаїла», «Коронування Богородиці». Кінець 

1710-х — 1720-ті рр. З церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Гуречко 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 155х46 см. МЗЛ SZR-1468. 

Іл. 3.1.35. «Св. Юрій Змієборець», «Усікновення голови св. Івана Хрестителя». 

Кінець 1710-х — 1730-ті рр. З церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Гуречко 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 203х48 см. МЗЛ SZR-1449. 

Іл. 3.1.36. Цокольна ікона «Богородиця Оранта» під намісною іконою 

Богородиці. 1750-ті рр. В іконостасі церкви с. Кореївці (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Словаччина). 

Іл. 3.1.37. Цокольна ікона «Св. Антоній і Теодосій Печерські» під намісною 

іконою Богородиці. 1720-ті — 1740-ві рр. В іконостасі церкви Св. Параскеви с. 

Доброслава (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина).  

Іл. 3.1.38. Цокольна ікона «Втеча Богородиці в Єгипет» під намісною іконою 

св. Миколая. 1720-ті — 1740-ві рр. В іконостасі церкви Св. Параскеви с. 

Доброслава (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 
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Іл. 3.1.39. Цокольна ікона «Св. Антоній і Теодосій Печерські» під намісною 

іконою Богородиці. 1710—1730-ті рр. В іконостасі церкви Архангела Михаїла 

с. Тополя (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина).  

Іл . 3 .1 .40 . Цокольна і кона «Явління Христа Петру патр іаху 

Александрійському». 1720—1730-ті рр. В іконостасі церкви Архангела 

Михаїла с. Тополя (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). (під 

храмовою намісною іконою Собору архістратига Михаїла). 

Іл . 3 .1 .41 . Цокольна і кона «Явління Христа Петру патр іаху 

Александрійському». 1740-в рр. В іконостасі церкви Архангела Михаїла с. 

Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). (під намісною 

іконою св. Миколая). 

Іл. 3.1.42. Цокольна ікона «Плат Вероніки і знаряддя страстей». 1750-ті рр. В 

іконостасі церкви Покрову Богородиці с. Кореївці (Лемківщина; Пряшівський 

край,  Словаччина) (тепер під іконою архістратига Михаїла). 

Іл. 3.1.43. Цокольна ікона «Дорога Христа на Голготу». Середина XVIII cт. Під 

намісною іконою Христа в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Ужок 

(Боківщина; Великоберезнянський р-н, Закарпатська обл., Україна). 

Іл. 3.1.44. Цокольні ікони «Втеча Богородиці в Єгипет» та «Св. ап. Петро і 

Павло». Середина XVIII ст. Галичина. Дошка, темпера. 80х105,5 см, 

80,5х125х5 см. МДСУ. 

Іл. 3.1.45. Намісні ікони в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Улич-Криве 

(Бойківщина, Пряшівський край, Словаччина). 1720-ті рр. 

Іл. 3.1.46. Намісні ікони в іконостасі церкви Св. Параскеви с. Доброслава 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1720-ті — 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.47. Намісні ікони в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Ладомирова 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.48. Намісні ікони в іконостасі церкви Покрову Богородиці с. Мироля 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1730-ті—1740-ві рр. (ікона 

Різдва Богородиці — майстра мушинського (?) осередку першої половини 

XVII ст.). 
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Іл. 3.1.49. Медальйон з Нерукотворним образом Спаса на іконі «Христос 

Пантократор». В намісному ярусі іконостаса 1720-х рр. с. Улич-Криве 

(Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина).  

Іл. 3.1.50. Медальйон з Нерукотворним образом Спаса. Верх обрамлення 

ікони. 1690-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. Войткова (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

46х25 см. МЗЛ SZR-1299. 

Іл. 3.1.51. Царські врата в іконостасі церкви Стрітення Господнього с. Кожани 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Словаччина). 1680-ті рр. 

Іл. 3.1.52. Царські врата в іконостасі церкви Св. Василія с. Крайнє Чорне 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1710—1730-ті рр. 

Іл. 3.1.53. Царські врата в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Ладомирова 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). (сучасна реконструкція врат 

1740-х рр. за фото першої половини ХХ ст.).  

Іл. 3.1.54. Царські врата. З іконостаса церкви с. Бистре (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). 1680—1690-ті рр. Дерево, темпера, 

різьблення, сріблення. 212х101 см. МЗЛ SZR-603.   

Іл. 3.1.55. Царські врата з іконостаса церкви с. Балутянка (Лемківщина, 

Підкарпатське воєводство, Польща). 1730-ті — 1740-ві рр. МЗЛ SZR-671.  

Іл. 3.1.56. Царські врата в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Руський 

Потік (Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1730—1750-ті рр. 

Іл. 3.1.57. Царські врата в іконостасі церкви Св. Миколая с. Руська Бистра 

(Боківщина; Кошицький край, Словаччина). 1730—1750-ті рр. 

Іл. 3.1.58. Царські врата з іконостаса церкви с. Праврівці (Лемківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). 1730-ті рр. В іконостасі церкви зі с. Мала 

Полянка. Скансен МУКС.  

Іл. 3.1.59. Царські врата в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Тополя 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Середина XVIII ст. 

Іл. 3.1.60. Царські врата «Дерево Єсеєве». Початок XVIІI ст. З церкви Св. 

Йосафата с. Шишоровичі (Надсяння, Мостиський р-н, Львівська обл., 
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Україна). Дерево, різьблення, темпера, сріблення, кольорові лаки. 

149,5х63,5х6,5 см. НМЛ д-193. 

Іл. 3.1.61. Царські врата «Дерево Єсеєве». Початок XVIІI ст. З церкви Покрову 

Богородиці с. Кожухівці (Лемківщина, Пряшівський край, Словаччина). 

Дерево, різьблення, темпера, сріблення. 138х55 см. ССМК. 

Іл. 3.1.62. Царські врата «Дерево Єсеєве». Перша третина XVIІI ст. З церкви с. 

Курімка (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дерево, різьблення, 

темпера, сріблення. 144х71 см. ШМБ H-927.  

Іл. 3.1.63. Царські врата «Дерево Єсеєве». Початок XVIІI ст. З церкви 

Воздвиження Чесного Хреста с. Добра Шляхетська (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дерево, різьблення, темпера, сріблення. 

146х80 см. ІМС S/4965. 

Іл. 3.1.64. Царські врата «Дерево Єсеєве». Початок XVIII cт. Походження не 

відоме. Дерево, різьблення, темпера, сріблення. 157,5х66 см. ІМС S/3764.  

Іл. 3.1.65. Склепіння одвірків царських врат іконостаса в церкві Стрітення 

Господнього с. Кожани (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Словаччина). 

1680-ті рр. 

Іл. 3.1.66. Святителі Василій Великий та Григорій Богослов на одвірках 

царських врат іконостаса в церкві Стрітення Господнього с. Кожани 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Словаччина). 1680-ті рр. 

Іл. 3.1.67. Склепіння одвірків царських врат іконостаса в церкві Архангела 

Михаїла с. Улич-Криве (Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1720-ті 

рр. 

Іл. 3.1.68. Святителі Василій Великий та Іван Золотоустий на одвірках 

царських врат іконостаса в церкві Архангела Михаїла с. Улич-Криве 

(Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1720-ті рр. 

Іл. 3.1.69. Святителі Василій Великий та Іван Золотоустий на одвірках 

північних дияконських врат іконостаса в церкві Архангела Михаїла с. 

Ладомирова (Лемківщина, Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві рр. 
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Іл. 3.1.70. Святителі Василій Великий та Іван Золотоустий на одвірках 

царських врат з іконостаса церкви с. Балутянка (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). 1730-ті — 1740-ві рр. МЗЛ SZR-669, SZR-670.  

Іл. 3.1.71. Склепіння північного отвору іконостаса в церкві Ахангела Михаїла 

с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.72. Архідиякон Стефан, Архідиякон Лаврентій. 1698 р. Одвірки 

дияконських врат іконостаса церкви Св. Параскеви с. Устиянова (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 149х28 см, 

145,5х28,5 см. МНАС № 3379, 3378. 

Іл. 3.1.73. Одвірок північного отвору іконостаса церкви Покрову Богородиці с. 

Мироля (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Кінець XVII cт. 

Іл. 3.1.74. Тимотей з Риботичів (?). Празниковий ярус на полотнищі з церкви 

Св. Козьми і Дем’яна с. Незнайова (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). НМЛ і-1151. 

Іл. 3.1.75. Празниковий й апостольський яруси в іконостасі церкви Архангела 

Михаїла с. Святкова Мала (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

1687 р. 

Іл. 3.1.76. Ліва частина празникового, молільного і пророчого ярусів в 

іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; 

Пряшівський край, Словаччина) . 1740-і рр. 

Іл. 3.1.77. Празниковий ярус в іконостасі церкви Св. Параскеви с. Доброслава 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1720-ті — 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.78. Празникові ікони з іконостаса церкви Успіння Богородиці с. 

Балутянка (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 1730-ті — 1740-

ві рр. МЗЛ SZR-665. 

Іл. 3.1.79. Ікони празникового ярусу з іконостаса церкви Св. Миколая с. 

Микулашова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1730—1750-ті рр. 

ШМБ.  
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Іл. 3.1.80. Ікони празникового ярусу з іконостаса церкви Покрову Богородиці с. 

Кожухівці (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Кінець XVII ст. 

ССМК. 

Іл. 3.1.81. «Введення Богородиці в храм», «Воздвиження Чесного Хреста», 

«Покров Богородиці», «Благовіщення Богородиці», «Різдво Христове», 

«Хрещення Христове», «Переображення», «В’їзд Христа в Єрусалим», 

«Воскресіння Христове», «Вознесіння», «Зіслання Святого Духа», «Успіння 

Богородиці». 1720-ті рр. З празникового ярусу іконостаса церкви Архангела 

Михаїла с. Семенівка (Опілля; Пустомитівський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 37,5х29,5 см, 38,5х24 см, 38,3х29,8 см, 

38х29,8 см, 29х38,5 см, 38,3х29,3 см, 38,5х25 см, 38х29,5 см, 38,5х24 см, 38х24 

см, 38,5х24 см, 38,3х24 см. МНАП Ж-467, Ж-463, Ж-459, Ж-460, Ж-468, 

Ж-458, Ж-465, Ж-457, Ж-464, Ж-466, Ж-461, Ж-462. 

Іл . 3 .1.82. «Покров Богородиці», «Хрещення», «Воскресіння», 

«Переображення», «Вознесіння Христа», «Зіслання Святого Духа». 1730-ті —

1740-ві рр. Ікони празникового ярусу іконостаса з церкви Різдва Богородиці с. 

Ракова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 34х24 см, 35х25 см, 34,5х25 см, 35х25,3 см, 35,5х25,2 см, 35х25 см, 

35,5х25,2 см, 35х25,5 см, 35х25 см. ІМС S/4169-4174. 

Іл. 3.1.83. «Покров Богородиці», «Воскресіння Господнє», «Різдво Христове», 

«Благовіщення Богородиці», «Переображення», «Хрещення», «Вознесіння», 

«Введення Богородиці в храм», «Зіслання Святого Духа», «Успіння 

Богородиці». Перша третина XVІII ст. Ікони празникового ярусу іконостаса 

церкви с. Жукотин (Бойківщина, тепер частина села у складі Підкарпатського 

воєводства, Польща, частина — у Турківському р-ні, Львівської обл., Україна). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 40,5х30,5 см, 41,5х31 см, 40,5х31 см, 

41х31 см, 40,5х30см, 40,5х30,5 см, 41х31 см, 40,5х30 см, 40,5х30 см, 41х31 см. 

ІМС  S/3731, S/3737, S/3733, S/3734, S/3736, S/3735, S/3623, S/3732, S/3739, S/

3738. 
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Іл. 3.1.84. Ікони «Різдво Богородиці», «Покров Богородиці» в празниковому 

ярусі іконостаса церкви Св. Миколая с. Руська Бистра (Бойківщина; 

Кошицький край, Словаччина). 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.85. Празникові ікони «Воскресіння», «Вознесіння», «Зіслання Святого 

Духа», «Переображення» з іконостаса. 1730-ті — 1740-ві рр. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення. ІМС S/3726. 

Іл. 3.1.86. Ікони «Воздвиження Чесного Хреста», «Покров Богородиці». Кінець 

XVII cт. З празникового ярусу іконостаса церкви Різдва Богородиці с. 

Безміхова Верхня (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. МНАС № 5908/1. 

Іл. 3.1.87. Ікона «Покров Богородиці». Кінець XVII ст. З празникового ярусу 

іконостаса. Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

46,4х53,5см. ІМС S/4453. 

Іл. 3.1.88. Ікона «Тайна вечеря» в центрі празникового ярусу іконостаса церкви 

Св. Параскеви с. Доброслава (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

1720-ті — 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.89. Ікона «Тайна вечеря» в центрі празникового ярусу іконостаса церкви 

Св. Івана Хрестителя с. Кальна Розтока (Бойківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 1750-ті рр. 

Іл. 3.1.90. Ікона «Тайна вечеря» в центрі празникового ярусу іконостаса церкви 

Архангела Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.91. Ікона «Тайна вечеря» в центрі празникового ярусу іконостаса церкви 

Архангела Михаїла с. Руський Потік (Бойківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.92. Ікона «Тайна вечеря» в центрі празникового ярусу іконостаса церкви 

св. Миколая с. Руська Бистра (Бойківщина; Кошицький край, Словаччина). 

1740-ві — 1751 рр. 
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Іл. 3.1.93. Ікона «Тайна вечеря» в центрі празникового ярусу іконостаса церкви 

Архангела Михаїла с. Шеметківці (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 1690—1700-ті рр. 

Іл. 3.1.94. Ікона «Тайна вечеря». Перша третина XVIII ст. З празникового ярусу 

іконостаса церкви с. Явірник Руський (Надсяння, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 53х98 см. ІМС S/4157. 

Іл. 3.1.95. Ікона «Тайна вечеря» (з празникового ярусу іконостаса). 1680—

1690-ті рр. З церкви в околицях Перемишля. Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 44х88 см. НМПЗП MPH-1405. 

Іл. 3.1.96. Ікона «Тайна вечеря». Кінець XVII — початок XVIII cт. З 

празникового ярусу іконостаса церкви Успіння Богородиці с. Бабичі 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 61х97 см. МЗЛ SZR-898. 

Іл. 3.1.97. Майстер Яків з Риботичів. Апостоли в ряді Моління іконостаса 

церкви Архангела Михаїла с. Святкова Мала (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). 1687 р. 

Іл. 3.1.98. Апостоли в ряді Моління іконостаса церкви Архангела Михаїла с. 

Шеметківці (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1690—1700-ті рр. 

Іл. 3.1.99. Апостоли лівої частини Моління в іконостасі церкви Архангела 

Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві 

рр. 

Іл. 3.1.100. Апостоли в ряді Моління іконостаса церкви Успіння Богородиці с. 

Балутянка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 1730-ті — 1740-

ві рр. (апостоли лівої і правої частини поміняні місцями). 

Іл. 3.1.101. Центральна ікона чину Моління в іконостасі церкви Архангела 

Михаїла с. Шеметківці (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1690—

1700-ті рр.  

Іл. 3.1.102. Центральна ікона чину Моління в іконостасі церкви Архангела 

Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві 

рр. 
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Іл. 3.1.103. Іван Крулицький (?). Центральна ікона чину Моління. 1680 р. З 

іконостаса церкви Св. Миколая с. Дусівці (Надсяння, Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 110х88 см. АМП 

390.  

Іл. 3.1.104. Ікони пророків в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. 

Шеметківці (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1690—1700-ті рр.   

Іл. 3.1.105. Ікони пророків в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. 

Шеметківці (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1690—1700-ті рр.   

Іл. 3.1.106. Два пророки. Кінець XVII ст. З іконостаса церкви Св. Юрія с. 

Динів (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, 

сріблення. ІМС S/3514, S/3516. 

Іл. 3.1.107. Ікони пророків. Початок XVIII ст. З іконостаса церкви Св. Василія 

с. Владича (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). МУКС. 

Іл. 3.1.108. Пророки Давид і Мойсей. 1690 р. З лівої частини пророчого ярусу 

іконостаса церкви Вознесіння Господнього с. Рушельчичі (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

31,5х58,5 см. МЗЛ SZR-567. 

Іл. 3.1.109. Ікони пророків з іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Розтоки 

Долішні (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Кінець XVII ст. 

ІМС. 

Іл. 3.1.110. Ікони пророків в іконостасі церкви Св. Параскеви с. Доброслава 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1730-ті — 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.111. Ікони пророків в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. 

Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.112. Ікони пророків в іконостасі церкви Св. Івана Хрестителя с. Кальна 

Розтока (Бойківщина, Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві — 1750-ті рр. 

Іл. 3.1.113. Ікони пророків в іконостасі церкви Св. Миколая с. Руська Бистра 

(Бойківщина, Кошицький край, Словаччина). 1750-ті рр. 

Іл. 3.1.114. Ікони пророків Іллі та Ісаї. З іконостаса церкви с. Вільшинків 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1730-ті — 1740-ві рр. МУКС. 
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Іл. 3.1.115. Ікони пророків в іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Тополя 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1760-ті рр. 

Іл. 3.1.116. Ікони пророків з іконостаса церкви Різдва Богородиці с. Грозьова 

(Боківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). ІМС, МНАС. 

Іл. 3.1.117. Тимотей з Риботичів (?). «Богородиця Втілення» у центрі 

пророчого ярусу полотнища з церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Незнайова 

(Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 1660—1670-ті рр. НМЛ. 

Іл. 3.1.118. Іван Крулицький (?). «Богородиця Оранта» у центрі пророчого 

ярусу полотнища з церкви с. Рунина (Бойківщина, Пряшівський край, 

Словаччина). Початок XVIII ст. МУКС. 

Іл. 3.1.119. Федір Хронов’ят (?). «Богородиця Оранта» у центрі пророчого 

ярусу полотнища з церкви с. Праврівці (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 1720—1730-ті рр. Скансен МУКС.  

Іл. 3.1.120. «Розп’яття з пристоячими» на завершенні іконостаса церкви Св. 

Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Перша третина XVIII cт. (фігура св. Івана реконструйована). 

Іл. 3.1.121. «Розп’яття з пристоячими» на завершенні іконостаса церкви 

Архангела Михаїла с. Прикра (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Початок XVIII ст. (з пізнішими поновленнями).  

Іл. 3.1.122. «Розп’яття з пристоячими» на завершенні іконостаса церкви 

Архангела Михаїла с. Тополя (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

1760-ті рр. 

Іл. 3.1.123. Іван Крулицький (?). Пристінний вівтар у церкві Покрову 

Богородиці с. Рихвальд (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 

1700-ті — початок 1710-х рр. 

Іл. 3.1.124. Два пристінні вівтарі у церкві св. Сави с. Рудавка (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща). 1730-ті — 1740-ві рр. Фото 1960-х рр. 

Фотоархів МЗЛ. 
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Іл. 3.1.125. «Причастя св. Онуфрія». 1720 — 1730-ті рр. Пристінний вівтар в 

церкві Св. Дмитрія с. Кузьмина (Надсяння, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Фото 1969 р. Фотоархів МЗЛ. 

Іл . 3 .1 .126. «Богородиця — Мати Милосердя», «Коронування 

Богородиці» (верх). 1720—1730-ті рр. Пристінний вівтар в церкві Покрову 

Богородиці с. Розтока (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Фото 

1969 р. Фотоархів МЗЛ. 

Іл. 3.1.127. Вознесіння Господнє, Св. Антоній і Теодосій Печерські. 1720—

1730-ті рр. У церкві Вознесіння Господнього с. Бобрівка (Надсяння, 

Підкарпатське воєводство, Польща). Фото 1966 р. Фото-архів МЗЛ. 

Іл. 3.1.128.  Пристінні ікони з пределами в наві церкви Архангела Михаїла с. 

Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві рр. 

Іл. 3.1.129. Верх пристінного вівтаря «Св. Ап. Петро і Павло». 1730-ті рр. З 

церкви Успіння Богородиці с. Бабичі (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 65х98 см. МЗЛ SZR-897. 

Іл. 3.1.130. Верх пристінного вівтаря «Хрещення Христа». Перша третина 

XVIII ст. З церкви Архангела Михаїла с. Бистре (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 65х42 см. МЗЛ 

SZR-627. 

Іл. 3.1.131. Верх пристінного вівтаря «Хрещення Христа». 1730-ті — 1740-ві 

рр. З церкви Св. Миколая с. Ліщини (Надсяння, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 87х54 см. НМПЗП MPH-859. 

Іл. 3.1.132. Верх пристінного вівтаря «Благовіщення Богородиці». 1730-ті —

1740-ві рр. Походження невідоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

АМП. 

Іл. 3.1.133. Верх пристінного вівтаря «Богородиця Непорочного Зачаття». 

1730-ті рр. З церкви Успіння Богородиці с. Тисовець (межа Лемківщини – 

Бойківщини; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 80х55 см. ІМС S/3981.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
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Іл. 3.1.134. Верх пристінного вівтаря «Введення Богородиці в храм». 1720—

1730-ті рр. З церкви Введення Богородиці в храм с. Сівчина (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

МЗЛ SZR-1427. 

Іл. 3.2.1. Яків (Яцентій) з Риботичів. Дарохранильниця. 1694 р. Дошка, 

полотно, олія, сріблення, золочення, різьблення. В церкві св. Дмитрія с. 

Дешниця (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща).  

Іл. 3.2.2. Дарохранильниця «Спас — Виноградна Лоза». 1717 р. Дошка, 

темпера, сріблення. З церкви с. Нижній Свидник (Лемківщина; Пряшівський 

край, Словаччина). ШМБ. 

Іл. 3.2.3. Верх дарохнильниці «Старозавітна Трійця» / «Благовіщення Йоакиму 

та Анні». 169(5?) р. З церкви Архангела Михаїла с. Гнила (Бойківщина; 

Турківський р-н Львівська обл., Україна). 60х44,5х16 см. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. НМЛ і-180.  

Іл. 3.2.4. Дарохранильниця. 1710—1720-ті рр. З церкви Воздвиження Чесного 

Хреста м. Дрогобич (Опілля; Львівська обл., Україна). 55х100 см. Дошка, 

темпера, сріблення. Музей «Дрогобиччина» в Дрогобичі. 

Іл. 3.2.5. Дарохранильниця. На престолі у святилищі церкви Архангела 

Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 1740-ві 

рр. 

Іл. 3.2.6. Дарохранильниця «Пієта». Тепер на жертовнику у святилищі церкви 

Архангела Михаїла с. Шеметківці (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 1740-ві рр. 

Іл. 3.2.7. Ікона «Спас — Виноградна Лоза» з дверцят дарохранильниці. Кінець 

XVII — початок XVIII ст. З церкви с. Кульчиці (Опілля; Самбірський р-н, 

Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення. 27,7х15,5х0,7 см. НМЛ 

і-550. 

Іл. 3.2.8. Ікона «Спас — Виноградна Лоза» з дверцят дарохранильниці. Кінець 

XVII — початок XVIII ст. З церкви Св. Дмитрія с. Жогатин (Надсяння, 



 494

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера. 33,9х18,5 см. НМПЗП 

MPH-6008.  

Іл. 3.2.9. Дарохранильниця «Спас — Виноградна Лоза». На престолі у 

святилищі церкви Св. Івана Хрестителя с. Кальна Розтока (Боківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). 1720—1750-ті рр. (нижня частина — сучасна 

реконструкція). 

Іл. 3.2.10. Дарохранильниця «Зняття з хреста». Перша третина XVIII cт. З 

церкви Успіння Богородиці с. Змієвиска (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 130х94 см. МЗЛ SZR-1359. 

Іл. 3.2.11. Дарохранильниця «Зняття з хреста». На престолі у святилищі 

церкви Св. Василія с. Крайнє Чорне (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). Перша третина XVIII ст. 

Іл. 3.2.12. Дарохранильниця «Зняття з хреста». На престолі у святилищі 

церкви Архангела Михаїла с. Тополя (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). Перша третина XVIII ст. 

Іл. 3.2.13. Дарохранильниця «Зняття з хреста». На престолі у святилищі 

церкви Св. Луки с. Трочани (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

1720—1740-ві рр. 

Іл. 3.2.14. Символічне зображення «Голгота» на дверцятах дарохранильниці. 

Початок XVIII cт. З церкви св. Йосафата с. Шишоровичі (Надсяння; 

Мостиський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, різьблення. НМЛ. 

Іл. 3.2.15. Ікона «Зняття з хреста». Кінець XVII — початок XVIII ст. З 

дарохранильниці церкви Покрову Богородиці с. Янківці (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 79х42 см. 

ІМС S/3678. 

Іл. 3.2.16. Ікона «Зняття з хреста». 1710-ті рр. З дарохранильниці церкви 

Воздвиження Чесного Хреста с. Гуречко (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 146х91 см. МЗЛ 

SZR-1455. 
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Іл. 3.2.17. Ікона «Зняття з хреста». Кінець XVII — початок XVIII cт. З 

дарохранильниці. Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 99х66 см. НМК XVIII-23. 

Іл. 3.2.18. Ікона «Зняття з хреста». 1730-ті — 1740-ві рр. З дарохранильниці 

церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина, Підкарпатське 

воєводство, Польща). (тепер — на стіні в церкві). 

Іл. 3.2.19. Дарохранильниця «Розп’яття з пристоячими». 1750—1760-ті рр. На 

престолі у святилищі церкви Св. Миколая с. Руська Бистра (Бойківщина; 

Кошицький край, Словаччина). 

Іл. 3.2.20. Дарохранильниця «Розп’яття з пристоячими». 1750—1760-ті рр. На 

престолі у святилищі церкви Св. Василія с. Грабова Розтока (Бойківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 3.2.21. Ікона «Се Чоловік». 1670—1680-ті рр. На жертовнику у святилищі 

церкви Св. Параскеви с. Доброслава (Лемківщина, Пряшівський край, 

Словаччина).  

Іл. 3.2.22. Ікона «Се Чоловік». 1706 р. На жертовнику у святилищі церкви Св. 

Параскеви с. Бодружаль (Лемківщина, Пряшівський край, Словаччина).  

Іл. 3.2.23. Ікона «Христос у чаші». Кінець XVII ст. З жертовника у святилищі. 

З церкви с. Залуже (біля Ярослава (?), Польща). дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 100х72,5 см. НМЛ і-3775.   

Іл. 3.2.24. Ікона «Христос у чаші». 1708 р. З жертовника у святилищі. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення. 76х43,5 см. НМЛ і-1057.  

Іл. 3.2.25. Ікона «Христос у чаші». 1710—1720-ті рр. З церкви Переображення 

Господнього с. Медика (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 110,5х83 см. НМПЗП MPS-145. 

Іл. 3.2.26. «Розп’яття з пристоячими». 1700—1710-ті рр. З жертовника (?) 

церкви Різдва Богородиці с. Баличі (Надсяння; Мостиський р-н, Львівська 

обл., Україна). НМЛ д-66. 
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Іл. 3.2.27. «Розп’яття з пристоячими». 1700—1720-ті рр. З жертовника (?) 

церкви. Перемишльчина. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 85х64 см. 

НМПЗП MPH-287. 

Іл. 3.2.28. Ікона «Покладення Христа до гробу». Кінець XVII — початок XVIII 

ст. З жертовника (?) церкви. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 100х55 см. НМЛ і-3878. 

Іл. 3.2.29. Ікона «Зняття з хреста». На жертовнику у святилищі церкви 

Архангела Михаїла с. Руський Потік (Бойківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 

Іл. 3.2.30. «Розп’яття з пристоячими». 1750—1760-ті рр. На жертовнику у 

святилищі церкви Покрову Богородиці с. Мироля (Лемківщина; Пряшівський 

край, Словаччина).  

Іл. 3.2.31. Ікона «Пієта». 1740-ві рр. На жертовнику у святилищі церкви 

Архангела Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 

Іл. 3.2.32. Ікона «Пієта». 1740-ві рр. На жертовнику у святилищі церкви Св. 

Миколая с. Руська Бистра (Бойківщина; Кошицький край, Словаччина). 

Іл. 3.2.33. Церковна скарбонка. Початок XVIII cт. Походження не відоме. 

Дерево, темпера, сріблення. 35,5х23х10 см. НМЛ і-3841. 

Іл. 3.3.1. Хоругва Богородиця / Архістратиг Михаїл. Кінець XVII cт. З церкви 

св. Луки с. Трочани (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Полотно, 

темпера. 123х64 см. ШМБ Н 2229. 

Іл. 3.3.2. Хоругва Св. Миколай / Св. Параскева. 1703 р. Походження не відоме 

(Перемищина). Полотно, темпера. 100х80 см. НМПЗП MPS-4790. 

Іл. 3.3.3. Федір Хронов’ят (?). Хоругва «Св. Параскева». 1710—1730-і рр. 

Перемишльчина (?). Полотно, темпера. 68х75 см. НМПЗП MPH-1723. 

Іл. 3.3.4. Хоругва «Богородиця Одигітрія / Архістратиг Михаїл». Західна 

частина Лемківщини. Перша третина XVIII ст. Полотно, темпера. 122х60 см. 

ОМНС MNS/999/S. 
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Іл. 3.3.5. Хоругва «Богородиця — Мати Милосердя зі сценою причастя св. 

Онуфрія та св. Іваном Хрестителем / Св. Миколай». Перша третина XVIII ст. 

Походження не відоме. (З монастирської церкви св. Онуфрія в Лаврові (?). 

Полотно, темпера. НМЛ. 

Іл. 3.3.6. Хоругва «Богородиця — Мати Милосердя / Св. Іван Хреститель». 

Перша третина XVIII ст. Походження не відоме. Полотно, темпера. НМЛ. 

Іл. 3.3.7. Хоругва «Богородиця Одигітрія / Св. Миколай». 1730-ті рр. З церкви 

Різдва Богородиці с. Безміхова (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Полотно, темпера. 123х105 см. Етнографічний музей в Кракові № 

43460. 

Іл. 3.3.8. Хоругва «Св. Миколай / Св. Параскева». Перша третина XVIII ст. 

Походження не відоме. Полотно, темпера. НМЛ і-3548. 

Іл. 3.3.9. Хоругва «Архістратиг Михаїл / Св. Параскева». 1720—1740-і рр. 

Походження не відоме. Полотно, темпера. 110х105 см. ІМС MHS/S/ 2179.  

Іл. 3.3.10. Хоругва «Богородиця Одигітрія / Хрещення». 1730-ті рр. З церкви 

св. Сави с. Рудавка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Полотно, 

темпера. МЗЛ SZR 48. 

Іл. 3.3.11. Хоругва «Богородиця Одигітрія / Архістратиг Михаїл». Перша 

третина XVIII ст. Походження не відоме. Полотно, темпера. Приватна 

колекція.   

Іл. 3.3.12. Хоругва «Богородиця Одигітрія / Св. Миколай». 1730-ті — 1740-ві 

рр. Походження не відоме. Полотно, темпера. 122х77 см. НМЛ і-3438. 

Іл. 3.3.13. Хоругва «Архістратиг Михаїл / Св. влкм. Параскева». 1730-ті —

1740-ві рр. Походження не відоме. Полотно, темпера. 123х73,5 см. НМЛ 

і-3439. 

Іл. 3.3.14. Хоругва «Св. влкм. Параскева / Св. Миколай». Кінець XVII ст. 

Закарпаття. Полотно, темпера. 129х72 см. НМЛ і-1629. 

Іл. 3.3.15. Хоругва «Св. Онуфрій / Св. Параскева». 1710—1730-ті рр. З церкви 

с. Жуків (Опілля; Золочівський р-н, Львівська обл., Україна). Полотно, 

темпера. 122х72 см. НМЛ і-3612. 
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Іл. 3.3.16. Хоругва «Св. Дмитрій / Св. преподобна Параскева Тирновська». 

1730-ті рр. Полотно, темпера. 139х76,5 см. НМЛ і-3547. 

Іл. 3.3.17. Хоругва «Св. Миколай / Св. влкм. Параскева». Перша третина XVIII 

ст. З церкви с. Ботелка Верхня (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., 

Україна). Полотно, темпера. 92х60,2 см. НМЛ і-1431. 

Іл. 3.3.18. Хоругва «Архістратиг Михаїл / Св. преподобна Параскева 

Тирновська». 1730—1750-ті рр . З церкви с . Губичі (Надсяння; 

Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Полотно, темпера. 132х79,8 

см. НМЛ і-3553. 

Іл. 3.3.19. Хоругва «Св. преподобна Параскева Тирновська / Св. Дмитрій». 

1730—1750-ті рр. З церкви c. Вовче (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська 

обл., Україна). Полотно, темпера. 128х74,6 см. НМЛ і-1600. 

Іл. 3.3.20. Середник хоругви «Богородиця Непорочного Зачаття / Собор 

Архістратига Михаїла». Середина XVIII ст. З церкви в околицях Бардейова 

(Словаччина). Полотно, темпера. 70х64,5 см. ССМК S-52.  

Іл. 3.3.21. Двобічна ікона «Богородиця — Мати Милосердя / Св. Миколай». 

Кінець XVII — початок XVIII ст. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 62х43 см. НМЛ і-2625. 

Іл. 3.3.22. Двобічна ікона «Страшний суд / Богородиця — Мати Милосердя». 

Кінець XVII — початок XVIII cт. З церкви Архангела Михаїла с. Береги 

(Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 104х73,5 см. МНАС № 3388. 

Іл. 3.3.23. Двобічна ікона «Благовіщення Богородиці / Каменування св. 

Стефана». Кінець XVII ст. З церкви Покрову Богородиці с. Янківці 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 53,5х39 см. ІМС S/3508. 

Іл. 3.3.24. Двобічна ікона «Св. Миколай / Богородиця Одигітрія». 1720—1730-

ті рр. Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 90,5х75,5 

см. ІМС S/3990. 
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Іл. 3.3.25. Двобічна ікона «Воскресіння Христове / Св. Василій». Кінець XVII 

cт. З церкви св. влкм. Параскеви с. Карликів (?) (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 78х47 см. ІМС S/

4007. 

Іл. 3.3.26. Двобічна ікона «Христос Пантократор / Богородиця Одигітрія». 

Початок XVIII ст. З церкви Різдва Богородиці с. Грушатичі (Надсяння; 

Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 98,5х77 см (підставка 15х16,5 см). МНАП Ж-218. 

Іл. 3.3.27. Двобічна ікона «Непорочне зачаття Богородиці / Богородиця — 

Мати Милосердя» (фрагмент). 1730—1740-ті рр. Перемишльчина (?). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 95х43 см. НМПЗП MPH-1419. 

Іл. 3.3.28. Іван Середиський з Риботич. Двобічна ікона «Пієта / Св. Варвара». 

1726 р. З церкви с. Верхній Дорожів (Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська 

обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення. ММАШ. 

Іл. 3.3.29. Іван Середиський (?). Двобічна ікона «Христос Пантократор / 

Богородиця Теребовельська». 1710-ті рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, олія, сріблення. 65х30 см. ЛМІР Ж-660. 

Іл. 3.3.30. Іван Середиський (?). Двобічна ікона «Воскресіння Христа / 

Введення Богородиці в храм». 1710—1730-ті рр. З церкви с. Смільна 

(Бойківщина; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, 

сріблення. 92х55,5х2 см. НМЛ і-785. 

Іл. 3.3.31. Двобічна ікона «Воскресіння Христове / Архістратиг Михаїл». 1730

—1750-ті рр. З церкви Собору св. Івана Хрестителя с. Лімна (Бойківщина; 

Турківський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 113х73х9 см. НМЛ і-3148. 

Іл. 3.3.32. Двобічна ікона «Св. Миколай / Різдво Христове (поклін волхвів)». 

Перша третина XVІII cт. З церкви св. Параскеви с. Голучків (?) (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Полотно, темпера. 102х81 см. НМПЗП 

MPE-224. 
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Іл. 3.3.33. Епітафійна двобічна ікона Стефана Комарницького / Собор 

Богородиці. 1697 р. З церкви Введення Богородиці с. Ботелка Верхня 

(Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, 

сріблення. 57,8х44,4 см. НМЛ і-1775. 

Іл. 3.4.1. Яків з Риботич. Процесійний хрест «Розп’яття / Богородиця з 

Дитям». 1689 р. З церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 175х86 см. 

МЗЛ SZR-176. 

Іл. 3.4.2. Яків з Риботичів. Процесійний хрест «Розп’яття / Богородиця з 

Дитям». 1689 р. У церкві Покрову Богородиці с. Воловець (первісно, 

ймовірно, належав церкві Архангела Михаїла с. Святкова Мала або Святкова 

Велика (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення.  

Іл. 3.4.3. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». 1680-ті рр. З церкви 

Собору Богородиці с. Трушевичі (Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська 

обл., Україна). Дерево, темпера, сріблення. 178,5х88х14 см. НМЛ і-3882. 

Іл. 3.4.4. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Початок XVІII ст. З 

церкви Богоявлення Господнього с. Креців (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 95,5х60,7 см. 

МНАС № 3497. 

Іл. 3.4.5. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Кінець XVII ст. З церкви 

Різдва Богородиці с. Безміхова Верхня (Лемківщина, Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 209х90 см. 

МНАС № 9142.  

Іл. 3.4.6. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Кінець XVII ст. З церкви 

в Ліщинах (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Тепер в церкві на 

території скансену м. Люблін (Польща). 

Іл. 3.4.7. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Початок XVIII ст. З 

церкви Собору св. Івана Хрестителя с. Тирява Сільна (Бойківщина; 
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Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

174х59 см. МНАС № 2011.   

Іл. 3.4.8. Іван Крулицький (?). Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення 

Христа». 1708 р. З церкви Архангела Михаїла с. Лосє (Лемківщина, 

Малопольське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

173х83 см. ОМНС MNS/912/S. 

Іл. 3.4.9. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Початок XVIII ст. З 

церкви Вознесіння Христового с. Кругель Великий (Надсяння, Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 179х75 см. 

НМПЗП MPS-4767. 

Іл. 3.4.10. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення Христа». 1730—1750-ті 

рр. З церкви Св. єв. Івана Богослова с. Мушинка (Лемківщина, Малопольське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 186х68 см. 

ОМНС MNS/743/S. 

Іл. 3.4.11. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Початок XVIII ст. З 

церкви Успіння Богородиці с. Сілець (Надсяння, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 164х50 см. НМПЗП 

MPS-4766. 

Іл. 3.4.12. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Перша чверть XVIII ст. 

З церкви Архангела Михаїла с. Шариський Щавник (Лемківщина; Пряшівськи 

край, Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 181х99 см. ШМБ 

Н-5622. 

Іл. 3.4.13. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Перша третина XVIII 

ст. З церкви Архангела Михаїла с. Красичі (Надсяння, Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 180х72 см. МЗЛ 

SZR-188. 

Іл. 3.4.14. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Початок XVIII ст. З 

церкви с. Накло (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 172x70 см. МЗЛ SZR-185.  
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Іл. 3.4.15. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». Початок XVIII ст. З 

церкви с. Борхів (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 165x75 МЗЛ SZR-187. 

Іл. 3.4.16. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення Христа». Перша третина 

XVIII ст. В церкві Покрову Богородиці с. Мироля (Лемківщина; Пряшівськийй 

край, Словаччина). 

Іл. 3.4.17. Процесійний хрест «Розп’яття / Хрещення». 1730-ті рр. З церкви 

Покрову Богородиці с. Руденка (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 100х78 см. МНАС № 2816. 

Іл. 3.4.18. Верх патериці «Св. Миколай / Св. Параскева». Остання чверть XVII 

cт. З церкви Різдва Богородиці с. Ліскувате (Боййківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дерево, сріблення, темпера, різьблення. 34х25 см. НМЛ 

д-679. 

Іл. 3.4.19. Верх патериці «Св. Миколай / Архістратиг Михаїл». Остання чверть 

XVII cт. Походження не відоме. Дерево, сріблення, темпера, різьблення. 23х22 

см. НМЛ д-842. 

Іл. 3.4.20. Верх патериці «Св. Іван Хреститель / Архістратиг Михаїл». Початок 

XVIII cт. Дерево, сріблення, темпера, різьблення. З церкви с. Криве 

(Бойківщина; Сколівський р-н (?), Львівська обл, Україна). 45х22х4,5 см. НМЛ 

д-1539. 

Іл. 3.4.21. Напрестольний хрест «Розп’яття / Хрещення». У святилищі церкви 

Св. Василія с. Крайнє Чорне (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина).     

Іл. 3.4.22. Напрестольний хрест «Розп’яття / Хрещення». З церкви Покрову 

Богородиці с. Кожухівці (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Дерево, сріблення, темпера. 56x25,5x18 см. ССМК S-44. 

Іл. 3.4.23. Напрестольний хрест «Розп’яття / Хрещення». Львівщина. Дерево, 

сріблення, темпера. МНАП Ці-057. 

Іл. 3.4.24. Свічник «Св. Іван Богослов». В церкві св. Луки с. Трочани 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Кінець XVII — початок XVIII 

cт. Дерево, сріблення, темпера, різьблення. 



 503

Іл. 3.4.25. Свічник «Нерукотворний Образ / Св. Параскева». Кінець XVII — 

початок XVIII cт. Походження не відоме. Дерево, сріблення, темпера, 

різьблення. ШМБ H-1208. 

Іл. 3.4.26. Свічник «Св. Параскева / Архістратиг Михаїл». Перша третина 

XVIII cт. З церкви Покрову Богородиці с. Кожухівці (Лемківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). Дерево, сріблення, темпера, різьблення. 

116х27х3,5 см. ССМК S-67. 

Іл. 3.4.27. Свічник «Христос / Св. Параскева». Перша третина XVIII cт. З 

церкви Покрову Богородиці с. Кожухівці (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). Дерево, сріблення, темпера, різьблення. 116x24х4,5 см. ССМК 

S-68. 

Іл. 3.4.28. Престіл (фрагмент). 1750—1760-ті рр. У церкві Св. Козьми і 

Дем’яна с. Крампна (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Іл. 3.4.29. Антимінс «Воскреслий Христос і євангелісти». 167(7?) р. З церкви 

м. Перемишль. Полотно, темпера. 43х39 см. НМПЗП MPS-9604. 

Іл. 4.1.1. Христос Пантократор. Кінець XVII cт. З церкви Різдва Богородиці с. 

Ліщини (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 121х91 см. НМЛ і-2505. 

Іл. 4.1.2. Христос Пантократор. 1680—1690-ті рр. З церкви Собору Богородиці 

с. Селець (Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення. 98х56 см. НМЛ і-2753. 

Іл. 4.1.3. Христос Пантократор. Кінець XVII ст. З церкви с. Улюч (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

123х73 см. ІМС  S/4161. 

Іл. 4.1.4. Христос Пантократор. Кінець XVII ст. З церкви Різдва Івана 

Хрестителя с. Угерці (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 103х62 см. ІМС S/4968.  

Іл. 4.1.5. Христос Пантократор. Початок XVІII ст. З церкви Св. Параскеви с. 

Красів (Опілля; Миколаївський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 40,5х34 см. НМЛ і-3959. 
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Іл. 4.1.6. Христос Пантократор. Кінець XVII — початок XVIIІ ст. З церкви Св. 

Василія с. Владича (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 125х95,5 см. МУКС. 

Іл. 4.1.7. Христос Пантократор. Кінець XVII cт. З церкви Св. Івана Богослова 

с. Пельня (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 104,5х67 см. ІМС S/3987. 

Іл. 4.1.8. Христос Пантократор. Кінець XVIІ ст. З церкви Св. Іллі с. Сарни 

(Надсяння; Яворівський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, 

сріблення. 45х35 см. НМЛ і-1398. 

Іл. 4.1.9. Христос Пантократор. Початок XVIІІ ст. З церкви Св. Параскеви с. 

Тисовиця (Бойківщина; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 88х57 см. НМЛ і-3785. 

Іл. 4.1.10. Христос Пантократор. Кінець 1730-х — 1740-ві рр. З церкви  

Успіння Богородиці с. Андрійова (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). Музей Пряшівської архиєпархії ГКЦ Словаччини. 

Іл. 4.1.11. Христос Пантократор. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви архангела 

Михаїла с. Новоселиця (Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Скансен ВМГ. 

Іл. 4.1.12. Тимотей з Риботичів (?). Христос Пантократор. 1660—1670-ті рр. З 

чину Моління з церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Незнайова (Лемківщина, 

Підкарпатське воєводство, Польща). Полотно, темпера. НМЛ і-1151. 

Іл. 4.1.13. Христос Архієрей. Остання чверть XVII ст. З церкви Св. Дмитрія с. 

Стібно (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 99х68,5 см. НМЛ і-3818. 

Іл. 4.1.14. Христос Архієрей. 1680—1690-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. 

Баличі (Надсяння; Мостиський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера. 

94х64,5 см. НМЛ і-243. 

Іл. 4.1.15. Христос. Початок XVIІI ст. З церкви Переображення Господнього с. 

Журавин (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера. 

105х71 см. НМЛ і-3134. 
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Іл. 4.1.16. Христос. Кінець XVII cт. З церкви с. Габура або с. Мала Поляна 

(тепер — в дерев’яній церкві св. Миколая в Джіраскових Садах в м. Градец 

Кралови, Чехія). 

Іл. 4.1.17. Христос Еммануїл. 1730-ті рр. Походження не відоме. (верх бічного 

вівтаря). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 80х58 см. ІМС S/3674. 

Іл. 4.1.18. Цокольна ікона «Спас Еммануїл». Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 71х80 см. СНГБ SVK-SNG.O 6193. 

Іл. 4.1.19. Явління Христа Петру патріарху Александрійському. Кінець XVII 

ст. З церкви Успіння Богородиці с. Порохник (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). 81х68 см. Дошка, темпера, сріблення. НМЛ і-1388. 

Іл. 4.1.20. Явління Христа Петру патріарху Александрійському. Гравюра з 

Учительного Євангелія 1637 р. Друкарня Києво-Печерської лаври. 

Іл. 4.1.21. Христос в чаші. 1720-ті рр. З церкви Св. Миколая с. Довжиця 

(Бойківщина, Підкарпатське воєводство) (з жертовника). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 115х62 см.  ІМС S/3897.  

Іл. 4.1.22. Христос в чаші. Кінець XVII — початок XVIIІ ст. З церкви с. Угорка 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 77х45 см. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. АМП 463. (фото ікони 1965 р. в церкві знаходиться у 

фотоархіві МЗЛ). 

Іл. 4.1.23. Никодим Зубрицький. Спас — Виноградна Лоза. Гравюра з 

Акафістів 1699 р. Львів, друкарня Ставропігії. 

Іл. 4.1.24. Спас — Виноградна Лоза. 1720—1730-ті рр. З церкви Різдва 

Богородиці с. Веремінь (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, олія, сріблення. 87х54,3 см. ІМС S/4967. 

Іл. 4.1.25. Спас — Виноградна Лоза. Перша третина XVIII ст. З церкви 

Перенесення мощів св. Миколая с. Репедь (Лемківщина, Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, сріблення, різьблення. 105,5х67,3 

см. ІМС S/4470. 
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Іл. 4.1.26. Спас — Виноградна Лоза. 1720—1730-ті рр. З церкви Успіння 

Богородиці с. Рудка (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). 122х73 

см. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ SZR-1031. 

Іл. 4.1.27. Спас — Виноградна Лоза. 1710—1720-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, олія, сріблення, різьблення. 77х60 см. НМВ IK-159.  

Іл. 4.1.28. Спас — Виноградна Лоза і Тайна вечеря. 1715 р. З церкви 

Воздвиження Чесного Хреста с. Вара (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Полотно, темпера, олія. 132х108 см. ІМС S/2538.  

Іл. 4.1.29. Спас — Виноградна Лоза та пелікан. Гравюра титульного аркуша 

Служебника 1691 р. Львів, друкарня Ставропігії. 

Іл. 4.1.30. Христос Євхаристійний (Кров Христова) зі старозавітними 

пророками. 1720-ті — 1740-ві рр. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення. 103,8х69 см. НМК XVIII-202. 

Іл. 4.1.31. Христос Євхаристійний (Кров Христова). Гравюра з Молитвослова 

Триакафістного 1697 р. Чернігів. 

Іл. 4.1.32. Христос Євхаристійний (Кров Христова). Ікона в дарохранильниці. 

Середина XVIII ст. (з пізнішим перемалюванням). Галичина. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 141х79,5 см. МДСУ. 

Іл. 4.1.33. Старозавітна Трійця (фрагмент). 169(5?) р. З церкви архангела 

Михаїла с. Гнила (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., Україна). 

НМЛ і-180. 

Іл. 4.1.34. Старозавітна Трійця. Мініатюра в Акафістах 1699 р. Походження не 

відоме. Національна бібліотека у Варшаві. Відділ рукописів. — 12189. І.  

Іл. 4.1.35. Старозавітна Трійця. З церкви Св. Дмитрія с. Більцарева 

(Лемківщина, Малопольське воєводство, Польща). 1700—1720-ті рр. 64х46 см. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. НМЛ і-2567. 

Іл. 4.1.36. Іван Крулицький (?). Старозавітна Трійця. Початок XVIII cт. З 

церкви Архангела Михаїла с. Смільна (Бойківщина; Дрогобицький р-н, 

Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 111х72  см. 

НМЛ і-1749. 
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Іл. 4.1.37. Бог Отець. Бл. 1735 р. З церкви Різдва Богородиці с. Грозьова 

(Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 111х76 см. МНАС № 307. 

Іл. 4.1.38. Бог Отець. 1730-ті рр. Походження не відоме. Перемишльчина (?). 

Дошка, темпера, сріблення. 82х65 см. МЗЛ SZR-1645. 

Іл. 4.1.39. Трилика Пресвята Трійця. Початок XVIII ст. Перемишльчина. 

Дошка, темпера, сріблення. 96х60 см. НМЛ і-3093. 

Іл. 4.1.40. Гравюра «Scutum Fidei» з книги до служб Симона Востре. 1524 р. 

Прага. 

Іл. 4.1.41. Трилика Пресвята Трійця. Фрагмент гравюри з «Біблії Руської» 

Франциска Скорини. 1517—1519 рр. Прага.  

Іл. 4.2.1. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. Остання чверть XVII ст. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення. 97х66 см. МНАС № 415. 

Іл. 4.2.2. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. Остання чверть XVII ст. З 

церкви Св. Дмитрія с. Жогатин (Надсяння, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 130х89,5 см. МНАС № 2828. 

Іл. 4.2.3. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. 1700—1710-ті рр. З 

церкви в околицях Перемишля. Дошка, темпера, сріблення. 107х72 см. 

НМПЗП MPH-271. 

Іл. 4.2.4. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. Кінець 1710-х — 1720-ті 

рр. З намісного ярусу іконостаса церкви Воздвиження Чесного Хреста с. 

Гуречко (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 155х46 см. МЗЛ SZR-1447. 

Іл. 4.2.5. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. Бл. 1735 р. З церкви Різдва 

Богородиці с. Грозьова (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення. 99,5х58 см. МНАС № 301. 

Іл. 4.2.6. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. Середина XVIII cт. В 

церкві Архангела Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 
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Іл. 4.2.7. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. Остання чверть XVIІ ст. З 

церкви Св. Дмитрія с. Мала Лінина (Бойківщина; Старосамбірський р-н, 

Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 130х88,7х22 

см. НМЛ і-3381. 

Іл. 4.2.8. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1680—1690-ті рр. З церкви 

Різдва Богородиці с. Веремінь (Лемківщина, Підкарпатське воєводство,  

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 129х60 см. ІМС S/3803. 

Іл. 4.2.9. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1680—1690-ті рр. В церкві 

Св. Луки с. Трочани (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 4.2.10. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1680—1690-ті рр. 

Перемищина. Дошка, темпера, сріблення. 98,5х53 см. МЗЛ SZR-1626. (ікона з 

частковим перемалюванням). 

Іл. 4.2.11. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1680—1690-ті рр. З церкви 

св. Дмитрія с. Коритники (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 71х38 см. МЗЛ SZR-982. (ікона з 

частковим перемалюванням). 

Іл. 4.2.12. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1710—1720-ті рр. З церкви 

Св. Дмитрія с. Жогатин (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення. 70х54 см. МНАС № 2753. 

Іл. 4.2.13. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1710—1730-ті рр. З церкви 

Різдва Богородиці с. Ванівка (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, 

Польща). дошка, темпера, сріблення, різьблення. НМЛ і-1222. 

Іл. 4.2.14. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1710—1730-ті рр. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 64х47 см. НМЛ 

і-1219. 

Іл. 4.2.15. Богородиця Одигітрія. Початок XVІIIст. З церкви Св. Параскеви с. 

Тисовиця (Бойківщина; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 90х62 см. НМЛ і-3786. 

Іл. 4.2.16. Богородиця з Дитям Ісусом. 1740-ві рр. В церкві Архангела Михаїла 

с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 
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Іл. 4.2.17. Богородиця Одигітрія. Початок XVIІI ст. З церкви Св. Сави с. 

Рудавка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 138х97 см. МЗЛ SZR-1348. 

Іл. 4.2.18. Богородиця Елеуса. 1710-ті рр. З околиць Бардейова (Словаччина). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 112x76 см. ССМК S-41.  

Іл. 4.2.19.  Богородиця Одигітрія. 1680-ті рр. В церкві Стрітення Господнього 

с. Кожани (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 4.2.20. Чудотворна ікона Богородиці Ліської. 1680 — початок 1690-х рр. 

Тепер у соборі Успіння Богородиці м. Стрий (Львівська обл.). 

Іл. 4.2.21. Богородиця Елеуса. 1730—1750-ті рр. З церкви Св. Симеона 

Стовпника с. Хиринка (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення. 108,5х64 см. МЗЛ SZR-678. 

Іл. 4.2.22. Богородиця Елеуса. 1710—1720-ті рр. Галичина. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 111х75 см. МДСУ. 

Іл. 4.2.23. Богородиця Елеуса. Початок XVIII ст. З церкви Успіння Богородиці 

с. Шептичі (Надсяння; Самбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 71х54 см. МЛДССД і-87. 

Іл. 4.2.24. Богородиця Одигітрія. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви 

Собору Пресвятої Богородиці с. Руденка (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 113х82 см. 

МНАС № 6472. 

Іл. 4.2.25. Богородиця Одигітрія. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви с. 

Дара (Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина). ВМГ. 

Іл. 4.2.26. Богородиця Одигітрія. Перша третина XVIII ст. З церкви Введення 

Богородиці с. Сівчина (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення. 105х55 см. МЗЛ SZR-1421. 

Іл. 4.2.27. Богородиця Одигітрія. Кінець XVII ст. З церкви Покрову Богородиці 

м. Бучач (Тернопільська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення. 

Національний художній музей України у Києві.  
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Іл. 4.2.28. Пієта. 1704 р. З церкви св. Івана Богослова с. Березів (межа 

Бойківщини — Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна).  

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 104х67 см. НМЛ і-3768/1-2. 

Іл. 4.2.29. Пієта. Початок XVIII ст. Походження не відоме. дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 107х67 см. НМЛ і-9. 

Іл. 4.2.30. Пієта. Кінець XVII ст. З церкви Введення Богородиці в храм с. 

Сівчина (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. МЗЛ SZR-1422. 

Іл. 4.2.31. Пієта. 1700-ті рр. З церкви с. Муроване (межа Бойківщини — 

Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера 

91,5х56 см. НМЛ і-3007. 

Іл. 4.2.32. Пієта. 1700—1720-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. Ракова 

(Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 111,5х67,5 см. МНАС № 351. 

Іл. 4.2.33. Пієта. 1700—1720-ті рр. З церкви Воздвиження Чесного Хреста с. 

Добра Шляхетська (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 77х53 см. ІМС  S/3432. 

Іл. 4.2.34. Федір Хронов’ят (?). Пієта. 1720—1730-ті рр. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 116х80 см. НМК XVIII-48. 

Іл. 4.2.35. Пієта. 1720—1730-ті рр. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 119,5х78 см. НМК XVIII-49. 

Іл. 4.2.36. Пієта. 1720—1730-ті рр. В церкві зі с. Микулашова (в скансені 

Бардейовске купелє, Бардеїв, Словаччина). Дошка, темпера, сріблення. 

92,5х61,3 см. ШМБ. 

Іл. 4.2.37. Пієта. 1710—1720-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. Войткова 

(Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 151х86 см. МЗЛ SZR-1306. 

Іл. 4.2.38. Пієта. 1700—1730-ті рр. З церкви Успіння Богородиці с. Балутянка 

(Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

123,5х82 см. МЗЛ SZR-667. 
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Іл. 4.2.39. Пієта. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Покрову Богородиці с. Рівня 

(Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

105,5х57 см. МЗЛ SZR-552/1-2. 

Іл. 4.2.40. Пієта. 1730—1740-і рр. З церкви с. Боглярка (Лемківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). Дошка, темпера, сріблення. 90,5х54 см. 

МУКС.  

Іл. 4.2.41. Пієта. 1730—1740-і рр. З церкви Покладення ризи Пресвятої 

Богородиці с. Бібрка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення. 113х53 см. ІМС S/3901. 

Іл. 4.2.42. Пієта. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Покладення ризи Пресвятої 

Богородиці с. Бібрка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 116х80 см. ІМС S/3806. 

Іл. 4.2.43. Пієта. 1730—1750-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. Габківці 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 95х75 см (63,5х44,5 см). ІМС S/4456.  

Іл. 4.2.44. Пієта. 1730—1750-ті рр. З церкви Св. Дмитрія с. Більцарева 

(Лемківщина, Малопольське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 100х57 см. НМЛ і-2673. 

Іл. 4.2.45. Пієта. 1730—1750-ті рр. В церкві Св. Козьми і Дем’яна с. Тилич 

(Лемківщина, Малопольське воєводство, Польща). 

Іл. 4.2.46. Іван Крулицький (?). Покров Богородиці. 1707 р. Перемищина. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 140х95 cм (87х51 см). НМПЗП 

MPS-2134. 

Іл. 4.2.47. Покров Богородиці. 1710-ті рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення. ІМС S/4143. 

Іл. 4.2.48. Федір Хронов’ят (?). Покров Богородиці. Перша чверть XVIII ст. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, олія, сріблення, різьблення. 135х88 

см. НМК XVIII-47. 

Іл. 4.2.49. Покров Богородиці. Початок XVIII ст. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 100х60,7 см. НМК XVIII-56. 
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Іл. 4.2.50. Покров Богородиці. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви с. 

Сушиця Велика (Бойківщина; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, сріблення. 96х65 см. МНАП Ж-224. 

Іл. 4.2.51. Покров Богородиці. Перша третина XVIII ст. З церкви Св. Козьми і 

Дем’яна с. Грабівниця (Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська обл., 

Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 110х64,5 см. МНАП Ж-212.  

Іл. 4.2.52. Покров Богородиці. 1720—1730-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення. МНАС № 5900. 

Іл. 4.2.53. Покров Богородиці. Кінець XVII cт. З церкви св. Сави с. Рудавка 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 114х92 см. МЗЛ SZR-1354. 

Іл. 4.2.54. Богородиця — Мати Милосердя. 1670—1680-ті рр. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 101х60 см. ЛНГМ Ж-5185. 

Іл. 4.2.55. Богородиця — Мати Милосердя. 1680—1690-ті рр. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 105,7х63 см. ІМС  S/3895. 

Іл. 4.2.56. Богородиця — Мати Милосердя. 1680—1690-ті рр. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 111х74 см. НМК XVIII-182. 

Іл. 4.2.57. Богородиця — Мати Милосердя (фрагмент). Кінець XVII — початок 

XVIII ст. Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. НМЛ 

і-2625. 

Іл. 4.2.58. Богородиця — Мати Милосердя. 1700—1710-ті рр. З церкви Собору 

Пресвятої Богородиці с. Гломча (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 111х79 см. ІМС S/4209. 

Іл. 4.2.59. Богородиця — Мати Милосердя. 1730-ті — 1740-ві рр. Походження 

не відоме. Дошка, темпера, сріблення. 103х62 см. ІМС S/3436. 

Іл. 4.2.60. Федір Хронов’ят (?). Богородиця — Мати Милосердя. Перша 

третина XVIII ст. З церкви св. Симеона Стовпника с. Костарівці (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

100х61 см. МЗЛ SZR-699. 
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Іл. 4.2.61. Богородиця — Мати Милосердя. 1720—1750-ті рр. З церкви 

Покрову Богородиці с. Рівня (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща) 

(верх дарохранильниці на престолі у святилищі). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 183х150 см. МЗЛ SZR-553. 

Іл. 4.2.62. Богородиця — Мати Милосердя. 1730—1750-ті рр. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення. 145х96 см. МНАС № 300. 

Іл. 4.2.63. Богородиця Страждальна. 1730-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. 

Веремінь (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 70х47 см. ІМС S/3965. 

Іл. 4.2.64. Богородиця Непорочного Зачаття. 1730-ті—1740-ві рр. З церкви 

Переображення Господнього с. Солина (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ WS-4254. 

Іл. 4.2.65. Богородиця Оранта з ангелами. 1720—1730-ті рр. З церкви 

Архангела Михаїла с. Бистре (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща) (з дарохранильниці на престолі у святилищі). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 102х67 см. МЗЛ SZR-628. 

Іл. 4.2.66. Коронування Богородиці. Початок XVIII cт. Львівська обл. Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 53х66 см. МСМЛДС і-103. 

Іл. 4.2.67. Коронування Богородиці. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Собору 

Богородиці с. Новосілки Козицькі (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. В соборі св. Івана 

Хрестителя УГКЦ м. Перемишль. 

Іл. 4.3.1. Св. Миколай з житієм. 1682 р. З іконостаса церкви Воздвиження 

Чесного Хреста с. Добра Шляхетська (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення. ІМС  S/3433. 

Іл. 4.3.2. Св. Миколай з житієм. 1690-ті рр. З церкви Св. Миколая с. Поляна 

(Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. МНАС № 5890. 
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Іл. 4.3.3. Св. Миколай. 1660—1680-ті рр. З церкви Архангела Михаїла с. 

Вітрилів (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 100,5х65 см. ІМС  S/4469. 

Іл. 4.3.4. Св. Миколай. Кінець XVII ст. З церкви Успіння Богородиці с. 

Порохник (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 95х61хсм. НМЛ і-250. 

Іл. 4.3.5. Св. Миколай. 1690-ті рр. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 130х76 см. ІМС S/4197. 

Іл. 4.3.6. Св. Миколай. 1680—1690-ті рр. З церкви Архангела Михаїла с. 

Розтоки Долішні (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 103х60 см. 

ІМС S/4160. 

Іл. 4.3.7. Св. Миколай. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви в околицях 

Перемишля. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 105х68 см. НМПЗП 

MPH-1370. 

Іл. 4.3.8. Іван Щирський. Гравюра «Св. Іван Золотоустий». 1682 р. Київ.  

Іл. 4.3.9. Св. Миколай. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви Св. ап. 

Петра і Павла с. Вовковия (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 111х62 см. ІМС S/4145. 

Іл. 4.3.10. Св. Миколай зі свв. Костянтином та Оленою. 1730-ті — 1740-ві рр. З 

церкви Різдва Богородиці с. Михновець (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 166х90 см. МЗЛ SZR-834. 

Іл. 4.3.11. Іван Крулицький (?). Св. Миколай. Початок XVІII ст. З церкви 

Покладення ризи Пресвятої Богородиці с. Конюша (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 105х61 см. МЗЛ 

SZR-975. 1998 р. передана до собору св. Івана Хрестителя УГКЦ м. 

Перемишль. 

Іл. 4.3.12. Св. Миколай. Початок XVIІI ст. З церкви Собору Пресвятої 

Богородиці с. Руденка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 90х64 см. МНАС № 2741. 
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Іл. 4.3.13. Св. Миколай. Кінець XVIІ ст. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення. 51х40см. ІМС S/3598. 

Іл. 4.3.14. Св. Миколай. Кінець XVII — початок XVІII ст. З церкви Св. 

Дмитрія с. Жогатин (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 188х88 см. МНАС № 3384. 

Іл. 4.3.15. Св. Миколай. 1720-ті рр. В намісному ярусі іконостаса церкви 

Архангела Михаїла с. Улич-Криве (Бойківщина; Пряшівський край; 

Словаччина). 

Іл. 4.3.16. Св. Миколай. Перша третина XVІII cт. З церкви Успіння Богородиці 

с. Мичків (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 108х67,5 см. МНАС № 1999. 

Іл. 4.3.17. Св. Миколай. 1720—1730-ті рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення. 110х60 см. ІМС S/3984. 

Іл. 4.3.18. Федір Хронов’ят (?). Св. Миколай. Перша третина XVІII cт. З 

церкви Різдва Богородиці с. Грозьова (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МНАС № 308. 

Іл. 4.3.19. Св. Миколай. 1730—1740-і рр. З церкви св. Миколая с. Мала Поляна 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 106х67 см. ШМБ Н-5617. 

Іл. 4.3.20. Св. Миколай. 1720—1740-і рр. З церкви Св. Дмитрія с. Соколова 

Воля (Бойківщина, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 138х98 

см. МНАС № 666. 

Іл. 4.3.21. Св. Миколай. 1730-ті рр. З церкви св. Сави с. Воля Корінецька 

(Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. НМПЗП MPD-106. 

Іл. 4.3.22. Св. Миколай. 1730-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. Ракова 

(Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

144х98 см. НМПЗП MPH-1867. 
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Іл. 4.3.23. Св. Миколай. 1740-ві рр. В намісному ярусі іконостаса церкви 

Архангела Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 

Іл. 4.3.24. Св. Миколай. 1710—1720-ті рр. В церкві Св. Миколая с. Бодружаль 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 4.3.25. Св. Григорій Богослов. Перша третина XVIII cт. З церкви Собору 

Богородиці с. Жукотин (Бойківщина, тепер частина села у складі 

Підкарпатського воєводства, Польща, частина — у Турківському р-ні, 

Львівської обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 113х71 см. 

ІМС S/4135. 

Іл. 4.3.26. Перенесення мощів св. Миколая. 1680—1690-ті рр. Перемищина 

(Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 80х99 см. НМПЗП 

MPH-1365. 

Іл. 4.3.27. Перенесення мощів св. Миколая. Початок XVIII ст. З церкви св. 

Сави с. Воля Корінецька (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 90х92 см. НМПЗП MPD-103. 

Іл. 4.3.28. Св. Антоній і Теодосій Печерські. Перша третина XVІII ст. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 143х90 см. 

ІМС S/3810. 

Іл. 4.3.29. Св. Антоній і Теодосій Печерські. 1698 р. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 97,7х68 см. НМК XVIII-204. 

Іл. 4.3.30. Св. Антоній і Теодосій Печерські. Початок XVIII cт. З церкви 

Покрову Богородиці с. Дубровиця (Опілля; Яворівський р-н, Львівська обл., 

Україна). Дошка, темпера. 72х75,5 см. НМЛ і-1974. 

Іл. 4.3.31. Св. Антоній і Теодосій Печерські. 1720—1730-ті рр. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 83х86 см. ІМС S/3794. 

Іл. 4.3.32. Св. Антоній і Теодосій Печерські. 1720—1730-ті рр. З церкви с. 

Толчва (медьє Боршод-Абаудж-Земплен, Угорщина). ГКЗСМН. 
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Іл. 4.3.33. Св. Онуфрій. 1660-ті рр. З церкви м. Радимно (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

65х42,5 см. Музей в Ярославі MJH-1585. Фото Генрик Ґурецкі. 

Іл. 4.3.34. Св. Онуфрій. Кінець XVII ст. В церкві Вознесіння Господнього с. 

Улюч (Надсяння). Фото 1960-х рр. (фотоархів МЗЛ).  

Іл. 4.3.35. Св. Онуфрій. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви Св. Василія 

с. Розточки (Бойківщина; Долинський р-н, Івано-Франківська обл., Україна). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 109х72 см. НМЛ і-2474. 

Іл. 4.3.36. Св. Онуфрій. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви Покрову 

Богородиці с. Янківці (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення. 45,5х31,5 см. ІМС S/3490. 

Іл. 4.3.37. Св. Онуфрій. 1720-ті рр. З церкви Архангела Михаїла с. Семенівка 

(Опілля; Пустомитівський р-н, Львівська обл., Україна). Музей етнографії та 

художнього промислу Інституту народознавства НАН України. 

Іл. 4.3.38. Св. Онуфрій. 1710—1730-ті рр. З церкви в околицях м. Перемишль. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 93х71,5 см. НМПЗП MPH-272. 

Іл. 4.3.39. Св. Онуфрій. 1730—1740-і рр. З церкви Св. Сави с. Воля Корінецька 

або Св. Онуфрія с. Риботичів (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення. 145х59 см (120х55 см). НМПЗП MPD-105. 

Іл. 4.3.40. Св. Онуфрій. 1730—1740-і рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 112х69,5 см. НМЛ і-2620. 

Іл. 4.3.41. Причастя св. Онуфрія. 1720—1730-ті рр. З церкви Різдва Богородиці 

с. Веремінь (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення. 118х67 см. ІМС S/4969. 

Іл. 4.3.42. Причастя св. Онуфрія. Перша третина XVIII ст. З церкви Св. 

Параскеви Тирновської с. Завадка (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 145х95 см. ІМС S/4208. 

Іл. 4.3.43. Причастя св. Онуфрія. 1730—1750-ті рр. Походження не відоме. 
Дошка, темпера, сріблення. 92,2х65х2 см. НМЛ і-4009.   
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Іл. 4.3.44. Св. Сава Освященний з житієм. 1660—1680-ті рр. З церкви Св. Сави 

с. Воля Корінецька (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 101х84 см. НМПЗП MPH-1244. 

Іл. 4.3.45. Св. Сава Освященний. 1680—1690-ті рр. З церкви в околицях 

Перемишля. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. НМПЗП MPH-273. 

Іл. 4.3.46. Федір Хронов’ят (?). Св. Симеон Стовпник. Перша третина XVIII cт. 

З церкви Св. Симеона Стовпника с. Хиринка (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 117х87 см. МЗЛ SZR-675. 

Іл. 4.3.47. Св. Симеон Стовпник. Початок XVIII cт. З церкви Св. Симеона 

Стовпника с. Хотика (тепер — Маккошхотика;  медьє Боршод-Абаудж-

Земплен, Угорщина). ГКЗСМН. 

Іл. 4.3.48. Св. Іван Милостивий та св. Іван Дамаскин. 1720—1730-ті рр. З 

церкви Різдва Богородиці с. Ліскувате (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ SZR-817. 

Іл. 4.3.49. Архангел Михаїл, св. Іван Хреститель (?), св. Антоній Великий (?). 

1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Миколая с. Ліщини (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща) (з цокольного ярусу іконостаса (?)). 

Дошка, темпера. 71х108 см. НМПЗП MPH-1470. 

Іл. 4.3.50. Св. Іван Хреститель. Початок XVIІI ст. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 112х71 см. НМЛ і-10. 

Іл. 4.3.51. Св. Іван Хреститель. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Різдва 

Богородиці с. Веремінь (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 154х105 см. ІМС S/4206.  

Іл. 4.3.52. Св. Іван Хреститель. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви с. П’яткова 

Руська (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). В соборі Св. Івана 

Хрестителя УГКЦ м. Перемишль. 

Іл. 4.3.53. Різдво св. Івана Хрестителя з цокольною іконою св. Іван 

Хреститель. 1730-ті — 1740-ві рр. В церкві Архангела Михаїла с. Святкова 

Мала (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 
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Іл. 4.3.54. Св. Іван Хреститель зі сценою Хрещення Господнього. 1730-ті —  

1740-ві рр. З церкви Переображення Господнього с. Солина (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. МНАС 1786. 

Іл. 4.3.55. Св. Іван Хреститель. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Миколая с. 

Ліщини (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща) (з цокольного ярусу 

іконостаса). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 83х89 см. НМПЗП 

MPH-1471. 

Іл. 4.3.56. Св. пророк Ілля. Початок XVIII cт. З церкви Воздвиження Чесного 

Хреста с. Вара (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 103х65 см. ІМС S/3721. 

Іл. 4.3.57. Св. пророк Ілля. 1710-ті рр. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 104х62 см. ІФКМ і-71. 

Іл. 4.3.58. Св. пророк Ілля. 1740-і рр. З церкви Воздвиження Чесного Хреста с. 

Вара (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 103х65 см. ІМС S/4144. 

Іл. 4.3.59. Вознесіння пророка Іллі. 1730-ті — 1740-ві рр. В церкві Архангела 

Михаїла с. Святкова Мала (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Фото 1960-х рр. (фотоархів МЗЛ). Місце знаходження ікони не встановлене. 

Іл. 4.3.60. Федір Хронов’ят (?). Св. ап. Петро і Павло. Перша третина XVIII cт. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 83х82 см. НМК 

XVIII-185.  

Іл. 4.3.61. Св. ап. Петро і Павло. 1730-ті — 1740-ві рр. З іконостаса церкви 

Архангела Михаїла с. Новоселиця (Бойківщина; Пряшівський край; 

Словаччина). Скансен ВМГ. 

Іл. 4.3.62. Св. ап. Петро і Павло. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви Св. 

ап. Петра і Павла с. Вовковия (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, 

Польща) (з намісного ярусу іконостаса (?). Дошка, темпера, сріблення. 

118,5х60,5 см. ІМС S/3435. 

Іл. 4.3.63. Ап. Андрій. Цокольна ікона. Перша третина XVIII cт. Походження 

не відоме. МЗЛ SZR-1633. 
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Іл. 4.3.64. Апостоли Павло, Іван, Лука, Симон, Варфоломій, (Тома або Пилип). 

Кінець 1710—1720-ті рр. З чину Моління іконостаса церкви Воздвиження 

Чесного Хреста с. Гуречко (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 93х155 см, 105х179 см. МЗЛ 

SZR-1466-1467. 

Іл. 4.3.65. Апостоли Симон, Марко, Матей, Павло, Петро, Іван, Лука. Перша 

третина XVIII ст. З чину Моління іконостаса церкви Св. Параскеви с. 

Устиянова (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 90х128 см, 90х128 см. МНАС № 3417, 3416. 

Іл. 4.3.66. Св. Параскева. 1670—1680-ті рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення. 97х73,5 см. ІМС S/3700. 

Іл. 4.3.67. Св. Параскева. 1670—1680-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. 

Веремінь (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 94,5х63 см. ІМС S/4201.  

Іл. 4.3.68. Св. Параскева. 1698 р. Намісна ікона іконостаса церкви Св. 

Параскеви с. Устиянова (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 125х99 см. МНАС № 3421. 

Іл. 4.3.69. Св. препод. Параскева. 1680—1690-ті рр. З церкви Св. Симеона 

Стовпника с. Костарівці (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 100х78 см. МЗЛ SZR-695. 

Іл. 4.3.70. Св. Параскева. 1680—1690-ті рр. З церкви Різдва Івана Хрестителя 

с. Угерці (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 100х69 см. ІМС S/4164. 

Іл. 4.3.71. Св. Параскева. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Параскеви 

Тирновської с. Завадка (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 105х60 см. ІМС S/3892. 

Іл. 4.3.72. Св. Параскева. 1730—1740-і рр. З церкви Собору Богородиці с. 

Дудинці (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 79х59 см. ІМС S/3966. 
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Іл. 4.3.73.  Св. Параскева. 1730—1750-ті рр. З церкви Архангела Михаїла с. 

Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, темпера, 

сріблення. 103х61,7 см. ШМБ Н-1006. 

Іл. 4.3.74. Св. препод. Параскева. 1720—1740-і рр. З церкви Архангела 

Михаїла с. Лодина (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 127,5х74 см. МЗЛ SZR-841. Передана до 

собору св. Івана Хрестителя УГКЦ м. Перемишль. 

Іл. 4.3.75. Св. Параскева. 1748 р. З церкви Св. Анни с. Котів (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

112х68 см. МЗЛ SZR-988. 

Іл. 4.3.76. Св. преподобна Параскева. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. 

Козьми і Дем’яна м. Тилич (Лемківщина; Малопольське воєводство, Польща) 

(цокольна ікона з іконостаса). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 90х79,5 

см. ОМНС MNS/724/S. 

Іл. 4.3.77. Св. Параскева. 1730-ті — 1740-ві рр. В церкві Вознесіння 

Господнього с. Бобрівка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. (фото МЗЛ 1966 р.). 

Іл. 4.3.78. Св. Параскева. 1730-ті рр. З церкви с. Стара Сіль (Бойківщина; 

Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення. 

47х38 см. НМЛ і-2612. 

Іл. 4.3.79. Св. Параскева преподобна і св. Параскева великомучениця. 1730—

1740-і рр. В церкві Св. Івана Хрестителя с. Кальна Розтока (Бойківщина; 

Пряшівський край, Словаччина).  

Іл. 4.3.80. Св. Іван Сучавський. 1690-ті рр. З церкви Архангела Михаїла с. 

Лодина (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 98х67 см. МЗЛ SZR-845. 

Іл. 4.3.81. Св. Іван Сучавський. Початок XVIII ст. З церкви Св. Даниїла 

Стовпника с. Макунів (Надсяння; Мостиський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 101х61 см. НМЛ і-1340. 
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Іл. 4.3.82. Іван Крулицький (?). Св. Іван Сучавський. Початок XVIII ст. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 110х69,5 см. 

НМЛ і-1009. 

Іл. 4.3.83. Св. Іван Сучавський. Початок XVIII ст. В церкві Св. Луки с. Трочани 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина).  

Іл. 4.3.84. Св. Іван Сучавський. Початок XVIII ст. З церкви Зіслання Святого 

Духа с. Нижній Грабівець (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 93,5х63,5 см. ШМБ Н-3161. 

Іл. 4.3.85. Св. Іван Сучавський. Кінець XVIІ — початок XVIII ст. Походження 

не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 96х70 см. АМП 401. 

Іл. 4.3.86. Св. Іван Сучавський. Перша третина XVIII ст. З церкви Зішестя 

Святого Духа с. Вислок Великий ((Вижній), Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 110х72,5 см. 

МНАС № 5794. 

Іл. 4.3.87. Св. Іван Сучавський. 1740-ві рр. З церкви Успіння Богородиці с. 

Андрійова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Музей Пряшівської 

архиєпархії ГКЦ Словаччини. (ікона зі значними реставраційними 

тонуваннями). 

Іл. 4.3.88. Св. Йосафат. 1730-ті — 1740-ві рр. З бічного вівтаря церкви Св. 

Сави с. Рудавка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 167х106 см. МЗЛ SZR-1352. Від 1998 р. у 

соборі св. Івана Хрестителя УГКЦ м. Перемишль. 

Іл. 4.3.89. Св. Юрій Змієборець. 1730-ті — 1740-ві рр. Верх бічного вівтаря з 

образом св. Йосафата. З церкви Св. Сави с. Рудавка (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 101х89 см 

(74х51 см). МЗЛ SZR-1353. Від 1998 р. у соборі св. Івана Хрестителя УГКЦ м. 

Перемишль. 

Іл. 4.3.90. Св. Юрій Змієборець. 1670—1680-ті рр. З церкви Різдва Богородиці 

с. Підліски (Надсяння; Мостиський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення.  92х57 см. НМЛ і-1838. 
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Іл. 4.3.91. Св. Юрій Змієборець. Кінець XVII cт. З церкви Св. Юрія с. Мичківці 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 71,5х48 см. ІМС S/3750. 

Іл. 4.3.92. Св. Юрій Змієборець. Кінець XVII ст. Походження не відоме. НМК. 

Іл. 4.3.93. Св. Юрій Змієборець. Перша третина XVIII ст. З церкви 

Мироносиць м. Болехів (Бойківщина; Івано-Франківська обл.). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 105х67 см. НМЛ і-3403. 

Іл. 4.3.94. Св. Юрій Змієборець. 1730—1740-і рр. З церкви с. Криве 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

76х61 см. ІМС S/3510. 

Іл. 4.3.95. Св. Юрій Змієборець. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Козьми і 

Дем’яна м. Тилич (Лемківщина; Малопольське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 89х57 см. ОМНС MNS/723/S. 

Іл. 4.3.96. Св. Юрій-Змієборець. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Архангела 

Михаїла с. Новоселиця (Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 128х81 см. СНГБ SVK SNG.O 6186Н. 

Іл. 4.3.97. Св. Юрій Змієборець. 1730-ті — 1740-ві рр. В церкві Св. Юрія с. 

Ялова (Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 4.3.98. Св. Юрій Змієборець. 1730-ті — 1750-ті рр. Перемишльчина. Дошка, 

темпера, сріблення. 39х32 см. НМПЗП MPH-1445. 

Іл. 4.3.99. Архістратиг Михаїл. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви с. 

Толчва (медьє Боршод-Абаудж-Земплен, Угорщина). Дошка, темпера, 

сріблення. ГКЗСМН. 

Іл. 4.3.100. Архістратиг Михаїл. Кінець XVII — початок XVIII ст. Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 105х70 см. З церкви с. Потоки (Лемківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). МУКС.  

Іл. 4.3.101. Архістратиг Михаїл. Перша чверть XVIII ст. В церкві Св. Луки с. 

Брежани (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 
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Іл. 4.3.102. Архістратиг Михаїл. Початок XVIIІ ст. З церкви Успіння 

Богородиці с. Папороть коло Добромиля (тепер село неіснує). Дошка, темпера, 

сріблення. 95х59,5 см. НМЛ і-3173. 

Іл. 4.3.103. Архістратиг Михаїл. 1740-і рр. З церкви Архангела Михаїла с. 

Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, темпера, 

сріблення. 74,7х59 см. ШМБ Н-1001.   

Іл. 4.3.104. Архістратиг Михаїл. 1720—1730-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення. 50х37 см. НМЛ і-3796. 

Іл. 4.3.105. Архістратиг Михаїл. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Покрову 

Богородиці с. Хотінь (Польща). Дошка, темпера, різьблення. 35,5х31 см. ІМС 

S/3489. 

Іл. 4.3.106. Архістратиг Михаїл. 1740-ві рр. В церкві Архангела Михаїла с. 

Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 4.3.107. Архістратиг Михаїл. 1750-ті рр. В церкві Покрову Богородиці с. 

Кореївці (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 4.3.108. Собор архангела Михаїла. 1680—1690-ті рр. З церкви Св. Дмитрія 

с. Соколова Воля (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 132х106 см. МНАС № 629. 

Іл. 4.3.109. Собор архангела Михаїла. 1680—1690-ті рр. З церкви Архангела 

Михаїла с. Лещавка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 124,5х80,5 см. МЗЛ SZR-1591. Передана до 

собору св. Івана Хрестителя УГКЦ м. Перемишль. 

Іл. 4.3.110. Собор архангела Михаїла. Кінець XVIІ ст. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 108х66см. АМП 406. 

Іл. 4.3.111. Федір Хронов’ят (?). Собор архангела Михаїла. Перша третина 

XVIII cт. З церкви Покрову Богородиці с. Рівня (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 111х67 см. МЗЛ 

SZR-545. 
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Іл. 4.3.112. Св. Дмитрій. 1680-ті рр. З церкви св. Дмитрія с. Стібно (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 102,5х63 см. 

НМЛ і-3819. 

Іл. 4.3.113. Св. Дмитрій. 1680—1690-ті рр. З церкви Благовіщення Богородиці 

с. Крайна (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 36х26 см. НМПЗП MPН-1065. 

Іл. 4.3.114. Св. Дмитрій. 1680—1690-ті рр. З церкви Св. Дмитрія с. Жогатин 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 133х97 см. МНАС № 3428. 

Іл. 4.3.115. Св. Дмитрій. 1680—1690-ті рр. З церкви Покладення ризи 

Пресвятої Богородиці с. Конюша (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща) (привезена з церковної каплиці). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 128х90 см. МЗЛ SZR-974. 1998 р. передана до собору св. Івана 

Хрестителя УГКЦ м. Перемишль. 

Іл. 4.3.116. Св. Дмитрій. 1710-ті рр. З церкви Переображення Господнього с. 

Солина (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 88х67 см. МЗЛ SZR-1170. 

Іл. 4.3.117. Федір Хронов’ят (?). Cв. Дмитрій. 1720—1730-ті рр. З церкви 

Покрову Богородиці с. Старий Мякиш (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 101х66 см. МЗЛ SZR-1505. 

Іл. 4.3.118. Св. Дмитрій. 1730-ті — 1740-ві рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 61х42 см. МНАС № 5267. 

Іл. 4.3.119. Св. Дмитрій. 1730-ті — 1750-ті рр. У церкві Св. Миколая с. Руська 

Бистра (Бойківщина; Кошицький край, Словаччина). 

Іл. 4.3.120. Св. Йоаким і Анна. Перша третина XVIII ст. З церкви Покрову 

Богородиці с. Рівня (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща) (верх 

бічного вівтаря). Дошка, темпера, сріблення. 81х62 см. МЗЛ SZR-547. 

Іл. 4.3.121. Непорочне зачаття Богородиці. 1730-ті рр. З церкви Успіння 

Богородиці с. Бабичі (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 185х145 см. НМПЗП MPH-2089. 
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Іл. 4.3.122. Непорочне зачаття Богородиці. 1710—1730-ті рр. З церкви Св. 

препод. Параскеви с. Устя Руське (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення. Дієцезіальний музей в Тарнові 

MDT-1051. 

Іл. 4.3.123. Цокольна ікона «Св. Василій Великий, Григорій Богослов, Іван 

Золотоустий» (фрагмент). Кінець XVII cт. З іконостаса церкви Св. Сави с. 

Рудавка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. МЗЛ WS-5479. 

Іл. 4.3.124. Св. Василій Великий. Початок XVIII cт. З церкви в околицях 

Олешиць (Польща) (з одвірка царських врат іконостаса). Дошка, темпера, 

сріблення. 140х29,5 см. НМПЗП MPH-1442. 

Іл. 4.3.125. Св. Василій Великий. Кінець XVII — початок XVIII ст. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 106х48 см. 

НМК XVIII-74. 

Іл. 4.3.126. Св. Василій Великий. 1740-і рр. В церкві Архангела Михаїла с. 

Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 4.3.127. Св. Василій Великий. 1698 р. Одвірок царських врат іконостаса 

церкви св. Параскеви с. Устиянова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення. 151х35 см. МНАС № 3377. 

Іл. 4.4.1. Благовіщення Богородиці. 1680-ті рр. Перемишльчина (?). Дошка, 

темпера, сріблення. 57,5х39 см. НМПЗП MPH-1417. 

Іл. 4.4.2. Благовіщення Богородиці. Кінець XVII cт. З церкви Покрову 

Богородиці с. Янківці (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 71,5х48,5 см. ІМС S/3964. 

Іл. 4.4.3. Благовіщення Богородиці. 1700—1720-ті рр. З церкви Св. Юрія с. 

Динів (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, 

сріблення. ІМС S/3594. 

Іл. 4.4.4. Благовіщення Богородиці. 1700—1720-ті рр. З церкви св. Дмитрія с. 

Жогатин (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 63х89 см. НМЛ і-3893. 
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Іл. 4.4.5. Благовіщення Богородиці. 1720—1730-ті рр. З церкви с. Селець 

(Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна), дошка, темпера, 

сріблення. НМЛ і-3348. 

Іл. 4.4.6. Благовіщення Богородиці. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. 

Миколая с. Ліщини (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 123,5х75,3 см. НМПЗП MPH-1468. 

Іл. 4.4.7. Благовіщення Богородиці. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Успіння 

Богородиці м. Мриголод (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 130х84 см. ІМС S/1233. 

Іл. 4.4.8. Яків з Риботичів. Успіння Богородиці. 1688—1691 рр. З церкви Св. 

Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ SZR-1571. 

Іл. 4.4.9. Успіння Богородиці. 1680-ті рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 107х74 см. ІМС S/4472.  

Іл. 4.4.10. Успіння Богородиці. 1680—1690-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення. 99х60 см. НМК XVIII-42. 

Іл. 4.4.11. Іван Крулицький (?). Успіння Богородиці. Кінець XVII — початок 

XVIII cт. З церкви с. Криве (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 109х75 см. ІМС S/4471. 

Іл. 4.4.12. Успіння Богородиці. Перша третина XVIII cт. З церкви Різдва 

Богородиці с. Ропенка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 126х96 см. МЗЛ SZR-2320. 

Іл. 4.4.13. Успіння Богородиці. 1710—1730-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення. 106х66 см. ІМС S/3635. 

Іл. 4.4.14. Успіння Богородиці. 1730-ті рр. З церкви Успіння Богородиці с. 

Бабичі (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 110х64 см. МЗЛ SZR-891. 

Іл. 4.4.15. Успіння Богородиці. Перша третина XVIII cт. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 110,5х73 см. НМЛ і-1221. 
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Іл. 4.4.16. Успіння Богородиці. 1730-ті рр. З церкви Собору Богородиці с. 

Трушевичі (Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 114х68,5 см. НМЛ і-3778. 

Іл. 4.4.17. Успіння Богородиці. 1720—1730-ті рр. З церкви Св. Івана 

Хрестителя с. Макова (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення. 109х75 см. МЗЛ SZR-1497. 

Іл. 4.4.18. Успіння Богородиці. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви в околицях 

Перемишля. Дошка, темпера, сріблення. 107,5х75 см. НМПЗП MPH-260. 

Іл. 4.4.19. Цокольна ікона «Різдво Христове» (Поклін волхвів). 1670—1680-ті 

рр. З іконостаса церкви Собору Пресвятої Богородиці с. Великополе 

(Надсяння; Яворівський р-н, Львівська обл., Україна). 82х95х3 см. Дошка, 

темпера, різьблення. НМЛ і-2858. 

Іл. 4.4.20. Різдво Христове (поклін волхвів). Кінець XVII — початок XVIII ст. 

З церкви Собору Богородиці с. Новосілки Козицькі (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 96,5х63 см. 

МЗЛ SZR-771/1-2. 

Іл. 4.4.21. Різдво Христове (поклін волхвів). Кінець XVII cт. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 92х71 см. НМК XVIII-72. 

Іл. 4.4.22. Різдво Христове (поклін волхвів). 1680-ті рр.; 1750 (?) р. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 123х88 см. 

НМВ IK-151. 

Іл. 4.4.23. Різдво Христове (поклін волхвів). Початок XVIII cт. З церкви Різдва 

Івана Хрестителя с. Угерці (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення. 104х62 см. ІМС S/3704. 

Іл. 4.4.24. Різдво Христове (поклін пастухів). 1730-ті — 1740-ві рр. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення. 37х55 см. ІМС S/3453. 

Іл. 4.4.25. Різдво Христове з історією дитинства. Кінець XVII cт. Походження 

не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 114,5х75 см. НМК XVIII-59.  

Іл. 4.4.26. Різдво Христове з історією дитинства. Кінець XVII ст. З церкви 

Різдва Богородиці с. Новосілки Гостинні (межа Надсяння — Опілля; 



 529

Самбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення. 115х78 

см. ЛНГМ Ж-4732. 

Іл. 4.4.27. Різдво Христове з історією дитинства. Кінець XVII ст. З церкви Св. 

Миколая с. Березка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 101,5х69х2,5+5 см. НМЛ і-1011.  

Іл. 4.4.28. Різдво Христове з історією дитинства. Кінець XVII ст. З церкви 

Успіння Богородиці с. Торки (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 112х69,5х2,5 см. НМЛ і-1681. 

Іл. 4.4.29. Різдво Христове з історією дитинства. Кінець XVIІ ст. З церкви 

Різдва Богородиці с. Коростенко (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 104х69 см. НМЛ і-1829. 

Іл. 4.4.30. Переображення Господнє з Богородицею та архангелом Михаїлом. 

Початок XVIII ст. Походження не відоме. Дошка, темпера, олія, сріблення. 

104х57 см. ІМС  S/3904. 

Іл. 4.4.31. Воскресіння Господнє. 1690 р. З празникового ярусу іконостаса 

церкви Вознесіння Господнього с. Рушельчичі (Надсяння, Польща). Фото 

Альфреда Куда 1958 р. (фото-архів МЗЛ) (місце знаходження ікони не відоме; 

викрадена з церкви між 1958—1963-ми рр.). 

Іл. 4.4.32. Федір Хронов’ят. Воскресіння Господнє. 1733 р. В церкві 

Воскресіння Господнього с. Стара Сіль (Бойківщина; Старосамбірський р-н, 

Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення.  

Іл. 4.4.33. Воскресіння Христа. 1710—1720-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення. 88х64 см. НМЛ і-913. 

Іл. 4.4.34. Зіслання Святого Духа. Кінець XVII ст. Ікона празникового ярусу 

іконостаса церкви с. Жукотин (Бойківщина, тепер частина села у складі 

Підкарпатського воєводства, Польща, частина — у Турківському р-ні, 

Львівської обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 40,5х30 см. 

ІМС  S/3739.   
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Іл. 4.4.35. Зіслання Святого Духа. Кінець XVII ст. З празникового ярусу 

іконостаса церкви Св. Юрія с. Динів (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 42,5х32,5 см. ІМС S/3594.  

Іл. 4.4.36. Зіслання Святого Духа. Початок XVIII ст. З празникового ярусу 

іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Семенівка (Опілля; Пустомитівський 

р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 38,5х24 

см. МНАП Ж-461. 

Іл. 4.4.37. Зіслання Святого Духа. Перша третина XVІII ст. З празникового 

ярусу іконостаса церкви Св. Миколая с. Мощанець (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

39,5х25 см. ІМС S/4175. 

Іл. 4.4.38. Христос і самарянка. 1670—1690-ті рр. З церкви Успіння Богородиці 

с. Порохник (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 51х77 см. НМЛ і-1390. 

Іл. 4.4.39. Христос і самарянка. Кінець XVII — початок XVIII ст. З церкви св. 

Івана Богослова с. Березів (межа Бойківщини – Надсяння; Старосамбірський 

р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 64х80 

см. НМЛ і-3767. 

Іл. 4.4.40. Воздвиження Чесного Хреста. 1700—1710-ті рр. З іконостаса 

церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Добра Шляхетська (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 114х49 см. 

ІМС  S/3434. 

Іл. 4.4.41. Історія віднайдення хреста Господнього з житієм св. Костянтина та 

Олени. 1710-і рр. З іконостаса церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Добра 

Шляхетська (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща) (цокольна ікона 

до храмової). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 84,5х80 см. ІМС  S/3882. 

Іл. 4.4.42. Воздвиження Чесного Хреста. 1708 р. З церкви Воздвиження с. 

Здвижень (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 133х85 см. ІМС S/4198. 
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Іл. 4.4.43. Воздвиження Чесного Хреста. 1720-ті рр. З празникового ярусу 

іконостаса церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Гуречко (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

МЗЛ SZR-1459. 

Іл. 4.4.44. Воздвиження Чесного Хреста. 1710—1720-ті рр. З церкви Успіння 

Богородиці с. Торки (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 105х67 см. НМЛ і-1682. 

Іл. 4.4.45. Воздвиження Чесного Хреста. 1730-ті — 1730-ві рр. З церкви 

Воздвиження Чесного Хреста с. Гуречко (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща) (храмова ікона з іконостаса (?). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 101,5х49,5 см. МЗЛ SZR-1448. 

Іл. 4.4.46. Розп’яття з пристоячими. 1750—1760-ті рр. Ікона в дарохранильниці 

на престолі церкви Архангела Михаїла с. Прикра (Лемківщина; Пряшівський 

край, Словаччина). 

Іл. 4.4.47. Розп’яття з пристоячими й епітафійно-вотивними портретами. 1720

—1740-і рр. З церкви с. Красна (?) (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення. 102х107 см. НМЛ і-2704.  

Іл. 4.4.48. Розп’яття з епітафійним портретом. Середина XVIII ст. З 

пристінного вівтаря церкви Собору св. Івана Хрестителя с. Тирява Сільна 

(Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 143х102 см. МНАС № 3383. 

Іл. 4.4.49. Зняття з хреста. Початок XVIII ст. З церкви Св. Дмитрія с. Жогатин 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 84х43 см. МНАС № 3420. 

Іл. 4.4.50. Яків з Риботичів. Страсті Христові. 1675 р. З церкви Св. Дмитрія с. 

Воля Вижня (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера. 220х235 см. ІМС S/1000.  

Іл. 4.4.51. Страсті Христові. Кінець XVII — початок XVIII ст. Перемищина. 

Полотно, темпера. Розмір 151х244 см (131х224 см). НМПЗП MPH-4808. 
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Іл. 4.4.52. Страсті Христові. Кінець XVII ст. Походження не відоме. Полотно, 

темпера. 179х229 см. НМК XVIII-398.   

Іл. 4.4.53. Страсті Христові. Кінець XVII ст. З церкви Зішестя Святого Духа с. 

Вислок Великий ((Вижній), Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Полотно, темпера. 245х169 см. ІМС S/4460. 

Іл. 4.4.54. Страсті Христові. 1720-ті рр. З церкви Архангела Михаїла с. 

Семенівка (Опілля; Пустомитівський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення. Дошка, темпера; 117х160, 114х220, 114х221, 112х219, 

116х120, 116х81, 108х78,5, 112х220 см. ЛНГМ, Ж-4131, Ж-4433, Ж-4134, 

Ж-4135, Ж-4128, Ж-4129, Ж-4130, Ж-4132. 

Іл. 4.4.55. Страсті Христові. Перша третина XVIIІ ст. З церкви с. Залокоть 

(Бойківщина; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, 

сріблення. 196,5х82 см. НМЛ і-3815. 

Іл. 4.4.56. Страсті Христові. 1737 р. В церкві Св. Козьми і Дем’яна с. Котань 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

89,5х281 см, 90х277,5 см, 89,5х281 см. МЗЛ SZR-1573, SZR-1574, SZR-1575.  

Іл. 4.4.57. Яків з Риботич. Страшний суд. 1687 р. В церкві Архангела Михаїла 

с. Святкова Мала (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення.  

Іл. 4.4.58. Яків з Риботичів. Страшний суд. 1680-ті рр. В церкві Архангела 

Михаїла с. Святкова Велика (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення.  

Іл. 4.4.59. Страшний суд. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Козьми і Дем’яна 

с. Бортне (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 120х281 см. МЗЛ SZR-582. 

Іл. 4.4.60. Страшний суд (верхня частина). 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви 

Архангела Михаїла с. Улич-Криве або Збій (Пряшівський край, Словаччина). 

Полотно, темпера. 160х233 см, 111х233 см. ШМБ H 984. 

Іл. 5.1.1. Тимотей з Риботичів зі шваґром. Апостоли з Моління. 1673 р. З 

іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (?) (Лемківщина; 
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Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера. 92х228 см, 92х228 см. 

МЗЛ SZR-1567, SZR-1568. 

Іл. 5.1.2 Тимотей з Риботичів зі шваґром. Євангелісти Лука та Іван. Фрагмент 

чину Моління. 1673 р. З іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (?) 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Іл. 5.1.3. Тимотей з Риботичів (?). Євангелісти Лука та Іван на полотнищі з 

празниковим, молільним і пророчим ярусами іконостаса. Фрагмент. 1660—

1670-ті рр. З церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Незнайова (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Полотно, темпера. 132х633 см. НМЛ 

і-1151.  

Іл. 5.1.4. Тимотей з Риботичів (?). Св. Юрій Змієборець, св. Теодор Змієборець 

(Тирон). 1660—1670-ті рр. З церкви Успіння Богородиці с. Гуньківці 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Полотно, темпера. 84,8х156 

см. ШМБ H 1005. 

Іл. 5.1.5. Яків з Риботичів. Страсті Христові. Фрагменти. 1675 р. З церкви Св. 

Дмитрія с. Воля Вижня (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера. 220х235 см. ІМС S/1000.  

Іл. 5.1.6. Яків з Риботичів (?). Св. Антоній і Теодосій Печерські. Бл. 1675 р. З 

церкви Св. Дмитрія с. Воля Вижня (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща) (цокольна ікона). Дошка, темпера, різьблення. 89х91 см. ІМС S/3442.  

Іл. 5.1.7. Яків з Риботичів (?). Св. Онуфрій. Бл. 1675 р. З церкви Св. Дмитрія с. 

Воля Вижня (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща) (цокольна 

ікона). Дошка, темпера, різьблення. 85х60 см. ІМС S/3986. 

Іл. 5.1.8. Яків з Риботичів (?). Каменування св. Стефана. Бл. 1675 р. З церкви 

Св. Дмитрія с. Воля Вижня (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, різьблення. 123 (78)х63 см. ІМС S/3960. 

Іл. 5.1.9. Яків з Риботичів. Св. Іван Хреститель і ап. Павло. 1687 р. В чині 

Моління іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Святкова Мала 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 
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Іл. 5.1.10. Яків з Риботич. Ап. єв. Іван і Лука. 1687 р. В чині Моління 

іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Святкова Мала (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). 

Іл. 5.1.11. Яків з Риботич. Апп. Тома, Варфоломій, Яків. 1687 р. В чині 

Моління іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Святкова Мала 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Іл. 5.1.12. Яків з Риботичів. 1687 р. Богородиця і ап. Петро. В чині Моління 

іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Святкова Мала (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). 

Іл. 5.1.13. Яків з Риботичів. Христос Пантократор. 1688 р. Намісна ікона 

іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 116х96 см. МЗЛ SZR-1566. 

Іл. 5.1.14. Яків з Риботичів. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. 1689 р. 

Намісна ікона іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 114х96 см. 

МЗЛ SZR-1549. 

Іл. 5.1.15. Яків з Риботичів. Св. Миколай. 1690 р. Намісна ікона іконостаса 

церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ SZR-1558. 

Іл. 5.1.16. Яків з Риботичів. Свв. Козьма і Дем’ян. 1691 р. Намісна ікона 

іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ SZR-1551. 

Іл. 5.1.17. Яків з Риботичів. Епітафія Якова Баволяка та Різдво Христове. 1688

—1691 рр. Фрагмент цокольної ікони іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна 

с. Котань (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. МЗЛ SZR-1565. 

Іл. 5.1.18. Яків з Риботичів. Св. Йоаким і Анна з портретом Анни Ярощак та 

сценою Благовіщення Богородиці. 1688—1691 рр. Цокольна ікона іконостаса 

церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ. 
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Іл. 5.1.19. Яків з Риботичів. Св. Антоній Печерський. 1688—1691 рр. Цокольна 

ікона іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера. МЗЛ. 

Іл. 5.1.20. Яків з Риботич. Житіє св. Миколая. 1688—1691 рр. Цокольна ікона 

іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ SZR-1552. 

Іл. 5.1.21. Яків з Риботичів. Житіє св. Козьми і Дем’яна. 1688—1691 рр. 

Цокольна ікона іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

МЗЛ SZR-1569. 

Іл. 5.1.22. Яків з Риботичів. Архістратиг Михаїл. 1688—1691 рр. Дияконські 

врата іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ 

SZR-1550. 

Іл. 5.1.23. Яків з Риботичів. Тайна вечеря. 1688—1691 рр. З іконостаса церкви 

Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (?). Дошка, темпера, сріблення. В церкві Св. 

Дмитрія с. Дешниця (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Іл. 5.1.24. Яків з Риботичів. Апостоли з чину Моління. Кінець 1680 — початок 

1690-х рр. З іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (?). 92х119 см. 

ДМР № 40, 41.  

Іл. 5.1.25. Яків з Риботичів. Центральна ікона чину Моління. Кінець 1680 — 

початок 1690-х рр. З іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань (?). 

Фото 1960-х рр. в церкві с. Дешниця (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Фотоархів МЗЛ. (місце знаходження ікони не відоме). 

Іл. 5.1.26. Яків з Риботичів. Ап. Павло, Іван, Лука. Кінець 1680 — початок 

1690-х рр. З чину Моління іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Котань 

(?). Фото 1960-х рр. в церкві с. Дешниця (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Фотоархів МЗЛ. (місце знаходження ікон не відоме). 

Іл. 5.1.27. Апостоли з чину Моління. 1675—1680-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 97х31,7 см, 97х33 см. МУКС 100/88.  
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Іл. 5.1.28. Апостоли з чину Моління. 1675—1680-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 97х31,7 см, 97х33 см. МУКС 101/88, 

102/88.  

Іл. 5.1.29. Фрагменти стінопису «Страсті Христові», «Сонце» північної стіни 

нави і склепіння церкви с. Габура (Лемківщина; Словаччина). 1670-ті рр. 

(церква перенесена до с. Мала Поляна) (тепер — у Джіраскових Садех м. 

Градец Кралови (Чехія).   

Іл. 5.1.30. Різдво Христове (поклін волхвів). 1660—1680-ті рр. З церкви 

Собору Пресвятої Богородиці с. Гломча (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 96х93 см. ІМС S/

4192. 

Іл. 5.1.31. Св. Сава Освященний. Фрагменти. 1660—1680-ті рр. З церкви Св. 

Сави с. Воля Корінецька (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 101х84 см. НМПЗП MPH-1244. 

Іл. 5.1.32. Нерукотворний образ Спаса. 1664 р. З церкви Покрову Богородиці с. 

Янківці (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 35х70,5 см. ІМС S/1006. 

Іл. 5.1.33. Собор Богородиці (Поклін волхвів). 1680-ті рр. З церкви Собору 

Богородиці с. Трушевичі (Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська обл., 

Україна). 97х83 см. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. НМЛ і-1609. 

Іл. 5.1.34. Пророки Арон, Гедеон, Соломон. 1680-ті рр. З церкви Собору 

Богородиці с. Трушевичі (Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська обл., 

Україна). 43х70 см. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. НМЛ і-3885. 

Іл. 5.1.35. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. 1680-ті рр. З церкви 

Покрову Богородиці с. Кожухівці (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 85х45 см. ССМК S-49. 

Іл. 5.1.36. Св. Козьма і Дем’ян. 1680-ті рр. З церкви Успіння Богородиці с. 

Балутянка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 110х75 см. МНАС № 863. 
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Іл. 5.1.37. Св. Миколай. 1680-ті рр. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. НМК XVIII-82. 

Іл. 5.1.38. Христос Пантократор. 1680-ті рр. З церкви Покладення ризи 

Пресвятої Богородиці с. Конюша (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща) (привезена з церковної каплиці; первісно, очевидно, намісна з 

іконостаса церкви). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 120х82 см. МЗЛ 

SZR-973. 

Іл. 5.1.39. Христос Пантократор. 1680-ті рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення. 122х84,5 см. НМК XVIII-76. 

Іл. 5.1.40. Св. Іван Золотоустий. 1680-ті рр. З церкви Св. Дмитрія с. Коритники 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера. МЗЛ 

SZR-881. 

Іл. 5.1.41. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. Ап. Пилип. 

1680-ті рр. З чину Моління іконостаса церкви Зісланя Святого Духа с. Губичі 

(Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 75х70 см, 84х45 см. МНАП Ж-277, Ж-279. 

Іл. 5.1.42. Христос Пантократор. 1680 — початок 1690-х рр. З намісного ярусу 

церкви Архангела Михаїла с. Лещавка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 117х83 см. МЗЛ SZR-837. У 

церкві Перенесенння мощів св. Миколая в Вільховцю (Лемківщина, Польща). 

Іл. 5.1.43. Богородиця Одигітрія. 1680 — початок 1690-х рр. З намісного ярусу 

церкви Архангела Михаїла с. Лещавка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 119х84 см. МЗЛ SZR-838. У 

церкві Перенесенння мощів св. Миколая в Вільховцю (Лемківщина, Польща). 

Іл. 5.1.44. Христос Пантократор. 1680 — початок 1690-х рр. З намісного ярусу 

церкви с. Яблуниця Руська (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Фото Я. Константиновича. Місце знаходження ікони не відоме. 

Іл. 5.1.45. Богородиця Одигітрія. 1680 — початок 1690-х рр. З намісного ярусу 

церкви с. Яблуниця Руська (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Фото Я. Константиновича. Місце знаходження ікони не відоме. 
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Іл. 5.1.46. В’їзд в Єрусалим. 1670—1680-ті рр. З церкви Різдва Св. Івана 

Хрестителя с. Нинів Горішній (Бойківщина; Стрийський р-н, Львівська обл., 

Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 105х62 см. НМЛ і-2439. 

Іл. 5.1.47. Пророки Яків і Манасія. 1670—1680-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка темпера, сріблення, різьблення. 30х66,5 см. НМЛ і-3678. 

Іл. 5.1.48. Ікона «Се Чоловік». Фрагмент. 1670—1680-ті рр. На жертовнику у 

святилищі церкви св. Параскеви с. Доброслава (Лемківщина; Пряшівський 

край, Словаччина).  

Іл. 5.1.49. Перенесення мощів св. Миколая. Фрагмент. 1682 р. З іконостаса 

церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Добра Шляхетська (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). ІМС S/3438. 

Іл. 5.1.50. Нерукотворний образ Спаса. 1682 р. З церкви Воздвиження Чесного 

Хреста с. Добра Шляхетська (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 38х77 см.  ІМС S/3504.  

Іл. 5.1.51. Чудотворна ікона Богородиці Ліської. Фрагмент. 1680 — початок 

1690-х рр. Тепер у соборі Успіння Богородиці м. Стрий (Львівська обл.). 

Іл. 5.1.52. Богородиця Одигітрія. Фрагмент. 1680 — початок 1690-х рр. Ікона 

намісного ярусу іконостаса церкви Стрітення Господнього с. Кожани 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.1.53. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. Центральна 

ікона Молільного ярусу іконостаса. 1690 р. З церкви Вознесіння Господнього 

с. Рушельчичі (Надсяння; Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

118х98 см. МЗЛ SZR-563. Тепер у церкві Перенесення мощів св. Миколая с. 

Вільховець (Лемківщина; Польща). 

Іл. 5.1.54. Апостоли чину Моління в іконостасі церкви Вознесіння 

Господнього с. Рушельчичі (Надсяння; Польща). 1690 р. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. Тепер у церкві Перенесення мощів св. Миколая с. 

Вільховець (Лемківщина, Польща). 

Іл. 5.1.55. Тайна вечеря. 1690 р. З празникового ярусу іконостаса церкви 

Вознесіння Господнього с. Рушельчичі (Надсяння; Польща). Дошка, темпера, 
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сріблення, різьблення. МЗЛ SZR-558. У церкві Перенесення мощів св. 

Миколая с. Вільховець (Лемківщина; Польща). 

Іл. 5.1.56. Св. ап. Петро і Павло. 1680-ті рр. З церкви Св. Дмитрія с. Стібно 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

74х88 см. НМЛ і-3821. 

Іл. 5.1.57. Св. Дмитрій. Фрагмент. 1680-ті рр. З церкви Св. Дмитрія с. Стібно 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

102,5х63 см. НМЛ-28763 і-3819. 

Іл. 5.1.58. Мініатюра «Єв. Марко». 1683 р. у Євангелії 1583 р. Написане до 

церкви Архангела Михаїла с. Смереків (Жовківський р-н, Львівська обл., 

Україна); до НМЛ надійшло з Краснопущанського монастиря на Бережанщині 

(Тернопільська обл.). НМЛ Ркк-447. 

Іл. 5.1.59. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1680—1690-

ті рр. Центральна ікона чину Моління іконостаса церкви Різдва Богородиці с. 

Войткова або Успінння Богородиці с. Телесниця Ошварова (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

127х91 см. МЗЛ SZR-1308. 

Іл. 5.1.60. Тайна вечеря. 1680—1690-ті рр. Центральна ікона празникового 

ярусу іконостаса церкви Різдва Богородиці с. Войткова або Успінння 

Богородиці с. Телесниця Ошварова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 102х127 см. МЗЛ SZR-1307. 

Іл. 5.1.61. Богородиця Замилування. 1680—1690-ті рр. З церкви архангела 

Михаїла с. Лодина (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща) (з 

намісного ярусу іконостаса). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 85х65 см. 

МЗЛ WS-6555. 

Іл. 5.1.62. Христос Пантократор. 1680—1690-ті рр. З церкви Архангела 

Михаїла с. Лодина (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща) (з 

намісного ярусу іконостаса). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 85х65 см. 

МЗЛ SZR-846.  
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Іл. 5.1.63. Христос Пантократор. 1680—1690-ті рр. З церкви Різдва Богородиці 

с. Баличі (Надсяння; Мостиський р-н, Львівська обл., Україна) (з намісного 

ярусу іконостаса). Дошка, темпера, сріблення. 99х68 см. НМЛ і-3712. 

Іл. 5.1.64. Св. ап. Петро і Павло. 1680—1690-ті рр. З церкви Різдва Богодиці с. 

Баличі (Надсяння; Мостиський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, 

сріблення. 83х73 см. НМЛ і-1386. 

Іл. 5.1.65. Св. Миколай. 1680—1690-ті рр. З церкви Св. Івана Богослова с. 

Березів (межа Бойківщини — Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська 

обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 102х73 см. НМЛ і-3769. 

Іл. 5.1.66. Собор архангела Михаїла. 1680—1690-ті рр. З церкви Воздвиження 

Чесного Хреста с. Гуречко (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ. 

Іл. 5.1.67. Благовіщення Богородиці. 1690-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. 

Веремінь (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 105х66 см. ІМС S/4158. 

Іл. 5.1.68. Різдво Богородиці. 1690-ті рр. З церкви Різдва Богородиці с. 

Веремінь (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 100х68 см. ІМС S/3889. 

Іл. 5.1.69. Ап. Матей, ап. Петро, ап. Павло, ап. Іван. 1690-ті рр. З чину 

Моління. Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

70х58 см, 71,7х60,5 см. ОМНС MNS/2416/S, 2417/S. 

Іл. 5.1.70. Св. Дмитрій. 1690 — початок 1700-х рр. З церкви Св. Миколая с. 

Бодружаль (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина).  Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 53х36,5 см. ШМБ H 998.  

Іл. 5.1.71. Св. Катерина. 1690 — початок 1700-х рр. З церкви Архангела 

Михаїла с. Нижня Писана (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 45х35 см. ССМК S-48. 

Іл. 5.1.72. Богородиця Одигітрія — Нев’янучий Цвіт. 1690 — початок 1700-х 

рр. В церкві Св. Луки с. Трочани (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 
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Іл. 5.1.73. Богородиця з Дитям Ісусом. Кінець XVII ст. В церкві Св. Луки с. 

Трочани (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.1.74. Ап. Андрій. 1690-ті рр. З церкви с. Улюч (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 106х63 см. ІМС 

S/3894. 

Іл. 5.1.75. Успіння Богородиці. З церкви с. Улюч (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 112х65 см. ІМС 

S/3896. 

Іл. 5.1.76. Апостоли з чину Моління. 1690 — початок 1700-х рр. З церкви Св. 

Василія с. Владича (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 90х123 см. МУКС. 

Іл. 5.1.77. Св. Іван Золотоустий. Бл. 1706 р. Фрагмент одвірка царських врат 

іконостаса церкви св. Параскеви с. Доброслава (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Словаччина).  

Іл. 5.1.78. Собор архангела Михаїла. 1680—1690-ті рр. З церкви Архангела 

Михаїла с. Тарнавка (Лемківщина; Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 93х70 см. МЗЛ SZR-743. У Греко-католицькій церкві Музею 

Люблінського села в Любліні.  

Іл. 5.1.79. Богородиця Елеуса. 1680—1690-ті рр. З церкви Архангела Михаїла 

с. Тарнавка (Лемківщина; Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

МЗЛ WS-12032. 

Іл. 5.1.80. Христос Пантократор. 1680—1690-ті рр. З церкви архангела 

Михаїла с. Тарнавка (Лемківщина; Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. МЗЛ. 

Іл. 5.1.81. Христос Пантократор. 1680—1690-ті рр. В церкві Св. Луки с. 

Трочани (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.1.82. Архістратиг Михаїл. 1680—1690-ті рр. В церкві Св. Луки с. Трочани 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.1.83. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1680—1690-ті рр. З 

намісного ярусу іконостаса церкви Успіння Богородиці с. Бабичі (Надсяння; 



 542

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

128х90 см. МЗЛ SZR-894. 

Іл. 5.1.84. Іван Крулицький. Христос Пантократор. 1701 р. Намісна ікона 

іконостаса церкви Переображення Господнього с. Чертеж (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, сріблення, 

різьблення. 130х98,5 см. МНАС 14189.  

Іл. 5.1.85. Іван Крулицький. Богородиця Одигітрія. 1701 р. Намісна ікона 

іконостаса церкви Переображення Господнього с. Чертеж (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, сріблення, 

різьблення. 130х97,5 см. МНАС 14190. 

Іл. 5.1.86. Іван Крулицький. Ап. Петро і Павло. 1701 р. Цокольна ікона 

іконостаса церкви Переображення Господнього с. Чертеж (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, сріблення, 

різьблення. 73х96 см. МНАС 14196. 

Іл. 5.1.87. Іван Крулицький. Св. Антоній і Теодосій Печерські. 1701 р. 

Цокольна ікона іконостаса церкви Переображення Господнього с. Чертеж 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, 

сріблення, різьблення. 73х98 см. МНАС 14197. 

Іл. 5.1.88. Іван Крулицький. Св. Миколай з житієм. 1701 р. Намісна ікона 

іконостаса церкви Переображення Господнього с. Чертеж (Лемківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, сріблення. МНАС 

№ 14195.  

Іл. 5.1.89. Іван Крулицький. Верхня частина одвірків царських врат іконостаса 

церкви Переображення Господнього с. Чертеж (Лемківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, олія, сріблення. МНАС. 

Іл. 5.1.90. Іван Крулицький. Св. Василій Великий та Св. Іван Золотоустий. 

1701 р. Фрагменти одвірків царських врат іконостаса церкви Переображення 

Господнього с. Чертеж (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, олія, сріблення. МНАС № 14203, 14204. 
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Іл. 5.1.91. Іван Крулицький (?). Бичування, Зняття з хреста, Коронування 

терновим вінком. 1703 р. З церкви Благовіщення Богородиці с. Крайна 

(Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 76х105 см. НМПЗП MPН-375. 

Іл. 5.1.92. Іван Крулицький (?). Св. Миколай. 1709 р. В церкві Св. Параскеви с. 

Стара Сіль (Бойківщина; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна).  

Іл. 5.1.93. Христос Пантократор. 1710-ті рр. З церкви с. Сушиця Велика 

(Бойківщина; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 106х67 см. МНАП Ж-225. 

Іл. 5.1.94. Св. Параскева. 1710-ті рр. З церкви с. Сушиця Велика (Бойківщина; 

Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 106х66 см. МНАП Ж-226. 

Іл. 5.1.95. Іван Крулицький (?). Христос на престолі, Богородиця, св. Іван 

Хреститель. 1690—1700-ті рр. З чину Моління іконостаса церкви Св. Василія 

с. Владича (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 134х91 см. МУКС. 

Іл. 5.1.96. Іван Крулицький (?). Різдво Богородиці, Введення в храм, 

Переображення, Успіння Богородиці. 1690—1700-ті рр. З празникового яруса 

іконостаса церкви св. Василія с. Владича (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 38х23,5 см, 38х31 см, 

38х23,5 38х23,5 см. МУКС. 

Іл. 5.1.97. Іван Крулицький (?). Введення Богородиці в храм. 1690—1700-ті рр.  

(ікона пристосована під цокольну в іконостасі). З церкви м. Лісько 

(Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

різьблення. 58х87 см. ІМС S/4139.  

Іл. 5.1.98. Іван Крулицький (?). Успіння Богородиці. Кінець XVII — початок 

XVIII ст. З церкви Св. Параскеви с. Радловичі (Опілля; Самбірський р-н, 

Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення. 101,5х68 см. НМЛ і-2592. 

Іл. 5.1.99. Іван Крулицький (?). Св. Василій Великий. Кінець XVII — початок 

XVIII ст. З церкви Різдва Богородиці с. Ванівка (Лемківщина; Підкарпатське 
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воєводство, Польща). 104х67 см. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. НМЛ 

і-1196. 

Іл. 5.1.100. Іван Крулицький (?). Успіння Богородиці. Кінець XVII — початок 

XVIII ст. Львівська обл. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 165х119 см. 

МНАП Ж-82. 

Іл. 5.1.101. Іван Крулицький (?). Св. Миколай. Кінець XVII — початок XVIII 

ст. З церкви Перенесення мощів св. Бориса і Гліба с. Ролів (Опілля; 

Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. ЦМСУУЛ Ст 722. (ікона з перемалюванням). 

Іл. 5.1.102. Христос Пантократор. Кінець XVII — початок XVIIІ ст. З церкви 

Успіння Богородиці с. Шептичі (Надсяння; Самбірський р-н, Львівська обл., 

Україна) (з намісного ярусу іконостаса). Дошка, темпера, сріблення. 97х62,5 

см. НМЛ і-3876. 

Іл. 5.1.103. Успіння Богородиці. Кінець XVII — початок XVIIІ ст. З церкви 

Успіння Богородиці с. Шептичі (Надсяння; Самбірський р-н, Львівська обл., 

Україна) (з намісного ярусу іконостаса). Дошка, темпера, сріблення. 100х67 

см. НМЛ і-545. 

Іл. 5.1.104. Богородиця Одигітрія. Кінець XVII — початок XVIIІ ст. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення. Збірка оо. Василіян у 

Варшаві. 

Іл. 5.1.105. Благовіщення Богородиці, В’їзд в Єрусалим. Кінець XVII — 

початок XVIIІ ст. Старосамбірщина. (з празникового ярусу іконостаса). 

Приватна колекція. За репродукцією: [160, с. 174—175]. 

Іл. 5.1.106. Тимотей Яким’як (?). Мініатюра «Старозавітна Трійця» в 

Акафістах 1699 р . Написані до церкви с . Товарна (Надсяння ; 

Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Національна бібліотека у 

Варшаві. Відділ рукописів. — 12189. І.  

Іл. 5.1.107. Введення Богородиці в храм. Кінець XVII ст. З церкви Собору св. 

Івана Хрестителя с. Тирява Сільна (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 81х58 см. МНАС № 3386. 
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Іл. 5.1.108. Тайна вечеря. Кінець XVII ст. Центральна ікона празникового 

ярусу іконостаса церкви Різдва Богородиці с. Ліскувате (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

61х99 см. МЗЛ SZR-818. 

Іл. 5.1.109. Тайна вечеря. 1701 р. Центральна ікона празникового ярусу 

іконостаса церкви Різдва Богородиці с. Коростенко (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

59х104 см. МЗЛ SZR-1147. 

Іл. 5.1.110. Св. Василій 1698 р. Намісна ікона іконостаса церкви Св. Параскеви 

с. Устиянова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 125х99 см. МНАС № 2742. 

Іл. 5.1.111. Три Святителі. 1698 р. Цокольна ікона іконостаса церкви Св. 

Параскеви с. Устиянова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 85,5х89,5 см. МНАС № 3415. 

Іл. 5.1.112. Св. Йоаким і Анна. 1698 р. Цокольна ікона іконостаса церкви Св. 

Параскеви с. Устиянова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 85,5х87 см. МНАС № 3414. 

Іл. 5.1.113. Святий Дмитрій благословляє Нестора на бій та бій Нестора з 

Лієм. 1690-ті рр. З церкви Успіння Богородиці с. Порохник (Надсяння; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 66,5х75 см. 

НМЛ і-1389. 

Іл. 5.1.114. Хрещення, Стрітення Господнє. 1690-ті рр. З церкви Св. Івана 

Богослова с. Бориславка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща) (з 

празникового ярусу іконостаса). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

29х29,5 см, 36,2х29,8 см. НМПЗП MPH-964, MPH-1089. 

Іл. 5.1.115. Апостоли чину Моління. 1690—1710-ті рр. З церкви с. Уріж (межа 

Бойківщини — Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення. 89х138 см, 88х138 см. ЛМІР Ж-940, Ж-957. 

Іл. 5.1.116. Христос Пантократор. Кінець XVII ст. З намісного ярусу 

іконостаса церкви Покрову Богородиці с. Рівня (Бойківщина, Підкарпатське 
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воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 120х95 см. МЗЛ 

SZR-551.  

Іл. 5.1.117. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. Початок 

XVIІI ст. (бл. 1708 р.). Центральна ікона чину Моління. З іконостасу церкви 

Переображення Господнього с. Журавин (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера. 105х71 см. НМЛ і-3134. 

Іл. 5.1.118. Св. Миколай. Кінець XVII ст. З церкви с. Стара Сіль (Бойківщина; 

Старосамбірський р-н, Львівська обл. Україна). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 182х85 см. МНАП Ж-287. 

Іл. 5.1.119. Богородиця Одигітрія. Бл. 1715 р. З церкви Воздвиження Чесного 

Хреста с. Вара (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 104,5х65,5 см. ІМС S/3900. 

Іл. 5.1.120. Св. Миколай. Бл. 1715 р. З церкви Воздвиження Чесного Хреста с. 

Вара (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 105х67 см. ІМС S/4182. 

Іл. 5.1.121. Зняття з хреста. 1690-і рр. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення. 78х51 см. Збірка монастиря оо. Василіян у Варшаві. 

Іл. 5.1.122. Св. Антоній і Теодосій Печерські. 1670—1680-ті рр. Любачівщина. 

Приватна колекція (Польща). 

Іл. 5.1.123. Різдво Христове (Поклін волхвів). 1670—1680-ті рр. З іконостаса 

церкви Собору Пресвятої Богородиці с. Великополе (Надсяння; Яворівський 

р-н, Львівська обл., Україна). 82х95 см. Дошка, темпера, сріблення. НМЛ 

і-2858. 

Іл. 5.1.124. Архангел Михаїл руйнує Содом і Гоморру. 1670—1680-ті рр. З 

іконостаса церкви Собору Пресвятої Богородиці с. Великополе (Надсяння; 

Яворівський р-н, Львівська обл.,Україна). 62,5х46 см. Дошка, темпера. НМЛ 

і-2859. 

Іл. 5.1.125. Апостоли. 1700—1710-ті рр. З чину Моління іконостаса церкви Св. 

Дмитрія с. Тиневичі (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ SZR-801-805.    
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Іл. 5.1.126. Вознесіння Христа. 1700—1710-ті рр. З церкви Різдва Богородиці 

с. Баличі (Надсяння; Мостиський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення. 110,5х62 см. НМЛ і-3713. 

Іл. 5.1.127. Переображення Господнє. 1700—1710-ті рр. Перемишльчина. 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 95х70 см. НМПЗП MPH-1389. 

Іл. 5.1.128.  Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1710—1720-ті рр. В 

намісному ярусі іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Тополя (Лемківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.1.129. Христос Пантократор. 1710—1720-ті рр. В намісному ярусі 

іконостаса церкви Св. Луки с. Луків-Венеція (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 

Іл. 5.1.130. Св. Дмитрій. 1710—1720-ті рр. Походження не відоме (з регіону 

Бардієва та Свидника). Дошка, темпера, сріблення. ШМБ. 

Іл. 5.1.131. Яків Свідерчак (?). Св. Миколай. 1713 р. З церкви Архангела 

Михаїла с. Нижня Писана (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 132x87,5 см. СCМК S-50.  

Іл. 5.1.132. Яків Свідерчак (?). Св. Антоній і Теодосій Печерські. 1713 р. З 

церкви Архангела Михаїла с. Нижня Писана (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 60x87 см. СCМК S-51. 

Іл. 5.1.133. Яків Свідерчак (?). Богородиця Одигітрія. Бл. 1713 р. З церкви 

Архангела Михаїла с. Нижня Писана (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 165,5x95 см. СCМК 

S-55. 

Іл. 5.1.134. Яків Свідерчак (?). Богородиця Елеуса. Фрагмент. 1710-ті рр. З 

околиць Бардейова (Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

112x76 см. ССМК S-41.  

Іл. 5.1.135. Яків Свідерчак (?). Нерукотворний образ Спаса. 1710-ті рр. В 

церкві Св. Луки с. Брежани (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 
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Іл. 5.1.136. Яків Свідерчак (?). Богородиця Одигітрія. 1710-ті рр. З церкви 

Покрову Богородиці с. Гирова (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 120х100 см. ІМС S/3788.  

Іл. 5.1.137. Яків Свідерчак (?). Св. Антоній і Теодосій Печерські. 1711 р. З 

церкви с. Стара Сіль (Бойківщина; Старосамбірський р-н, Львівська обл., 

Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЕХП 

Іл. 5.1.138. Яків Свідерчак (?). Св. Миколай. 1710-ті рр. З церкви с. Кечковці 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 108х67 см. МУКС. 

Іл. 5.1.139. Яків Свідерчак (?). Христос Пантократор. 1710-ті рр. Походження 

не відоме (з регіону Бардієва та Свидника). Дошка, темпера, сріблення, ШМБ. 

Іл. 5.1.140. Яків Свідерчак (?). Богородиця Одигітрія. 1710-ті рр. Походження 

не відоме (з регіону Бардієва та Свидника). Дошка, темпера, сріблення. ШМБ. 

Іл. 5.1.141. Яків Свідерчак (?). Св. Дмитрій. 1710-ті рр. Походження не відоме 

(з регіону Бардієва та Свидника). Дошка, темпера, сріблення. ШМБ. 

Іл.5.1.142. Св. Миколай. 1700—1710-ті рр. З церкви Переображення 

Господнього с. Солина (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 92х62,5 см. МЗЛ SZR-1174. 

Іл. 5.1.143. Св. Василій Великий. 1700—1710-ті рр. З церкви Переображення 

Господнього с. Солина (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 89х63 см. МЗЛ SZR-1169. 

Іл. 5.2.1.  Іван Середиський. Двобічна ікона Пієта / Св. Варвара. Фрагменти. 

1726 р. З церкви с. Верхній Дорожів (Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська 

обл., Україна). ММАШ. 

Іл. 5.2.2. Іван Середиський. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван 

Хреститель. Центральна ікона чину Моління з іконостаса. Перша чверть XVIIІ 

ст. В церкві Архангела Михаїла с. Завадка (Бойківщина; Сколівський р-н, 

Львівська обл., Україна). Теперішнє місце зберігання ікони не виявлено. За 

репродукцією: [291, c. 88]. 
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Іл. 5.2.3. Іван Середиський (?). Благовіщення Богородиці. 1710-ті рр. З церкви 

с. Опака (?) (Бойківщина; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 148х127 см. МДСУ. 

Іл. 5.2.4. Іван Середиський (?). Христос Пантократор. Походження не відоме. 

Перша третина XVIІI ст. Дошка, темпера, сріблення. 60х41 см. НМЛ і-3296. 

Іл. 5.2.5. Іван Середиський (?). Св. Іван Хреститель. Походження не відоме. 

Перша третина XVIІI ст. Дошка, темпера, сріблення. 97х60 см. НМЛ і-1217. 

Іл. 5.2.6. Іван Середиський (?). Нерукотворний образ Спаса. Походження не 

відоме. Перша третина XVIІI ст. Дошка, темпера, сріблення. 36,5х66,5 см. 

НМЛ і-3301. 

Іл. 5.2.7. Іван Середиський (?). Зняття з хреста. Перша третина XVIІI ст. З 

церкви Собору Богородиці с. Селець (Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська 

обл.). Дошка, темпера, сріблення. 99х69,5 см. НМЛ і-3349. 

Іл. 5.2.8. Іван Середиський (?). Благовіщення Богородиці. Перша третина 

XVIІI ст. З церкви Собору Богородиці с. Селець (Опілля; Дрогобицький р-н, 

Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення. НМЛ і-3348. 

Іл. 5.2.9. Іван Середиський (?). Богородиця Елеуса. Перша третина XVIІI ст. З 

церкви с. Цетуля (Надсяння, Яворівський р-н, Львівська обл., Україна). 

Приватна колекція. 

Іл. 5.2.10. Федір Хронов’ят. Воскресіння Господнє. 1733 р. В церкві 

Воскресіння Господнього с. Стара Сіль (Бойківщина; Старосамбірський р-н, 

Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

Іл. 5.2.11. Федір Хронов’ят (?). Христос на престолі, Богородиця, св. Іван 

Хреститель (центральна ікона чину Моління). 1720—1730-ті рр. З іконостаса 

церкви Різдва Богородиці с. Стобенце (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 115х77 см. НМПЗП 

MPH-1455. 

Іл. 5.2.12. Федір Хронов’ят (?). Христос на престолі, Богородиця, св. Іван 

Хреститель. 1720—1730-ті рр. Походження не відоме (центральна ікона чину 

Моління). Дошка, темпера, сріблення. 115х65 см. НМЛ і-2594. 
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Іл. 5.2.13. Федір Хронов’ят (?). Христос на престолі, Богородиця, св. Іван 

Хреститель. 1720—1730-ті рр. Центральна ікона чину Моління з іконостаса 

церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Грабівниця (Надсяння; Старосамбірський р-н, 

Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 127х76,5 см. 

МНАП Ж-213. 

Іл. 5.2.14. Федір Хронов’ят (?). Св. Іван Богослов. 1720—1730-ті рр. З групи 

Розп’яття на завершенні іконостаса церкви Св. Козьми і Дем’яна с. Грабівниця 

(Надсяння; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, темпера, 

сріблення. 83х24 см. МНАП Ж-214. 

Іл. 5.2.15. Федір Хронов’ят (?). Тайна вечеря (з празникового ярусу 

іконостаса). Перша третина XVIII ст. Перемишльчина (?). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 46х81 см. НМПЗП MPH-1420. 

Іл. 5.2.16. Федір Хронов’ят (?). «Св. Миколай». 1720—1730-ті рр. З церкви 

Вознесіння Господнього с. Рушельчичі (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. У церкві Перенесення мощів 

св. Миколая с. Вільховець (Лемківщина, Польща). 

Іл. 5.2.17. Федір Хронов’ят (?). Св. Антоній і Теодосій Печерські зі св. 

Теодором. 1720—1730-ті рр. З церкви Вознесіння Господнього с. Рушельчичі 

(Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. У 

церкві Перенесення мощів св. Миколая с. Вільховець (Лемківщина; Польща). 

Іл. 5.2.18. Федір Хронов’ят (?). Ап. Симон, Лука. 1720—1730-ті рр. З церкви в 

м. Ярослав (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. МНАС № 6333, 3890. 

Іл. 5.2.19. Федір Хронов’ят (?). Спас — Виноградна Лоза. Фрагмент. 1720—

1730-ті рр.  З церкви Успіння Богородиці с. Рудка (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). 122х73 см. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ 

SZR-1031. 

Іл. 5.2.20. Федір Хронов’ят (?). Переображення Господнє. 1720—1730-ті рр. З 

церкви Успіння Богородиці с. Рудка (Надсяння; Підкарпатське воєводство, 

Польща). 147х97 см. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ SZR-1036. 
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Іл. 5.2.21. Федір Хронов’ят (?). Св. Василій Великий. 1720—1730-ті рр. 

Походження не відоме (околиці Михайлівець, Словаччина) (з одвірка царських 

врат іконостаса). Дошка, темпера, сріблення. 124х34 см. Музей в 

Михайловцях (Словаччина) 1967/323. 

Іл. 5.2.22. Федір Хронов’ят (?). Св. Іван Золотоустий. 1720—1730-ті рр. 

Походження не відоме (околиці Михайлівець, Словаччина) (з одвірка царських 

врат іконостаса). Дошка, темпера, сріблення. 120х34 см. Музей в 

Михайловцях (Словаччина) 1967/323. 

Іл. 5.2.23. Федір Хронов’ят (?). Св. Миколай. 1720—1730-ті рр. З 

придорожньої каплиці с. Береги Долішні (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 105х62 см. МЗЛ 

SZR-664. 

Іл. 5.2.24. Федір Хронов’ят (?). Св. Миколай. 1720—1730-ті рр. З церкви 

Вознесіння Христового с. Кругель Великий (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. МЗЛ SZR-1012. 

Іл. 5.2.25. Апостольське Моління. 1710—1730-ті рр. З іконостаса церкви Св. 

Параскеви с. Устиянова (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 150х125 см (центральна частина), 

90х128 см, 90х128 см (апостоли ліва і права частини). МНАС № 3419, 3417, 

3416. 

Іл. 5.2.26. Тайна вечеря. 1710—1730-ті рр. З іконостаса церкви Св. Параскеви 

с. Устиянова (Бойківщина, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера сріблення, різьблення. 48,5х76 см. МНАС № 1956. 

Іл. 5.2.27. Собор архангела Михаїла. 1710—1730-ті рр.  З церкви Св. Дмитрія 

с. Мала Лінина (Бойківщина; Старосамбірський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 150х97,5 см. НМЛ і-3383. 

Іл. 5.2.28. Апостоли з чину Моління. 1710—1730-ті рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення. 95х41,5 см, 95х40,5 см, 95х40,5 см. МНАС № 

6627, 6628, 6626. 
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Іл. 5.2.29. Апостол. 1710—1730-ті рр. Походження не відоме. Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 42,5х37 см. ІМС S/3581. 

Іл. 5.2.30. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1710—1730-

ті рр. Центральна ікона чину Моління іконостаса церкви Різдва Івана 

Хрестителя с. Угерці (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 121х76 см. ІМС S/3899. 

Іл. 5.2.31. Богородиця Одигітрія. 1710—1730-ті рр. З церкви с. Стежниця 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. ІМС S/3891. 

Іл. 5.2.32. Христос Пантократор, Богородиця Одигітрія, св. Миколай. 1710—

1730-ті рр. З церкви с. Рунина (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина) 

(намісні ікони з іконостаса). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. ВМГ. 

Іл. 5.2.33. Апостоли з чину Моління (ліва частина). Бл. 1735 р. З іконостаса 

церкви Різдва Богородиці с. Грозьова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 122х223 см, 123х225 см. 

МНАС № 289, 292, 293, 295, 296, 299, 290, 291, 294, 297, 298, 358. 

Іл. 5.2.34. Апостоли Петро та Матей. Фрагменти. Бл. 1735 р. З іконостаса 

церкви Різдва Богородиці с. Грозьова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). 

Іл. 5.2.35. Пророки Мойсей та Яків, Захарія та Іоїл. Бл. 1735 р. З іконостаса 

церкви Різдва Богородиці с. Грозьова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 44х67см, 45х67см. МНАС № 

310, 311. 

Іл. 5.2.36. Тайна вечеря. Бл. 1735 р. З іконостаса церкви Різдва Богородиці с. 

Грозьова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 69х122 см. МНАС № 3894. 

Іл. 5.2.37. Христос Пантократор на престолі. 1710—1730-ті рр. 

Перемишльчина. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 122х82 см. НМЛ 

і-1231. 
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Іл. 5.2.38. Богородиця Одигітрія на престолі. 1710—1730-ті рр. 

Перемишльчина. Дошка, темпера, сріблення. 82,5х56,5 см. НМПЗП 

MPH-1407. 

Іл. 5.2.39. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1710—1730-

ті рр. Центральна ікона чину Моління. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. ІМС S/4191. 

Іл. 5.2.40. Успіння Богородиці. Фрагмент. 1710—1730-ті рр. Походження не 

відоме. Дошка, темпера, сріблення. 106х66 см. ІМС S/3635. 

Іл. 5.2.41. Благовіщення Богородиці. 1710—1730-ті рр. Галичина. Дошка, 

темпера, сріблення. 121х83,5 см. МДСУ. 

Іл. 5.2.42. Пророки Єремія, Соломон. 1700—1730-ті рр. З церкви в околицях 

Перемишля. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 47х64 см. НМПЗП 

MPH-280. 

Іл. 5.2.43. Вознесіння, Зіслання Святого Духа (з празникового ярусу 

іконостаса). 1700—1730-ті рр. З церкви в околицях Перемишля. Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 46х77 см. НМПЗП MPH-284. 

Іл. 5.2.44. Богородиця Одигітрія. Фрагмент. 1700—1730-ті рр. Дошка, темпера, 

сріблення. Приватна колекція. 

Іл. 5.2.45. Хрест із завершення іконостаса. Кінець XVII — початок XVIII ст. З 

церкви с. Сушиця Велика (Бойківщина; Старосамбірський р-н, Львівська обл., 

Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 87,5х34  см. НМЛ д-1211.  

Іл. 5.2.46. Апостоли з чину Моління. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. 

Параскеви Тирновської с. Завадка (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 87х182см, 87х180 см. ІМС S/

4452, S/4451.  

Іл. 5.2.47. Св. Миколай зі св. Костянтином та Оленою. Фрагмент. 1730-ті — 

1740-ві рр. З церкви Різдва Богородиці с. Михновець (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 166х90 см. 

МЗЛ SZR-834. 
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Іл. 5.2.48. Зняття з хреста. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Миколая с. 

Ліщини (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 118х112 см (90х55 см). НМПЗП MPH-1243. 

Іл. 5.2.49. Благовіщення Богородиці. Фрагмент. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви 

св. Миколая с. Ліщини (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 123,5х75,3 см. НМПЗП MPH-1468. 

Іл. 5.2.50. Введення Богородиці в храм. 1730—1740-і рр. Верх бічного вівтаря 

з церкви Введення Богородиці в храм с. Сівчина (Надсяння; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ SZR-1427. 

Іл. 5.2.51. Апостоли. Фрагменти. 1740-і рр. В іконостасі церкви Архангела 

Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.2.52. Архістратиг Михаїл. Фрагмент. 1740-і рр. В церкві Архангела 

Михаїла с. Ладомирова (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.2.53. Хрещення Господнє. 1730—1740-і рр. З церкви Св. Миколая с. 

Ліщини (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща) (верх пристінного 

вівтаря). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 87х54 см. НМПЗП MPH-859. 

Іл. 5.2.54. Богородиця Одигітрія. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Миколая 

с. Ліщини (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. 105х61 см. НМПЗП MPH-1467. 

Іл. 5.2.55. Апостоли. 1730-ті — 1740-ві рр.  З чину Моління іконостаса церкви 

Різдва Богородиці с. Ропенка (Лемківщина, Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ SZR-1374-1377. 

Іл. 5.2.56. Хрещення Господнє. 1730-ті — 1740-ві рр. Походження не відоме. 

Дошка, темпера, сріблення. 114,5х72 см. ІМС S/3893. 

Іл. 5.2.57. Св. влкм. Теодор Тирон. 1730-ті — 1740-ті рр. З церкви Св. Сави с. 

Воля Корінецька (Надсяння, Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 57х75 cм. НМПЗП MPD-110. 

Іл. 5.2.58. Св. препод. Параскева. 1730-ті — 1740-ві рр. Цокольна ікона з 

іконостаса церкви архангела Михаїла с. Лодина (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ. 



 555

Іл. 5.2.59. Св. Козьма і Дем’ян. 1730-ті — 1740-ві рр. Цокольна ікона з 

іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Лодина (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ  

Іл. 5.2.60. Св. ап. Петро і Павло. 1730-ті — 1740-ві рр. Цокольна ікона з 

іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Лодина (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. МЗЛ. 

Іл. 5.2.61. Апостоли з чину Моління (ліва частина). 1730-ті — 1740-ві рр. З 

іконостаса церкви Покрову Богородиці с. Рівня (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 131х85, 130х85. 

МЗЛ SZR-538/1-3. 

Іл. 5.2.62. Апостоли чину Моління. Фрагменти. 1730-ті — 1740-ві рр. З 

іконостаса церкви Покрову Богородиці с. Рівня (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). 

Іл. 5.2.63. Картуш з трьома пророками. 1730-ті — 1740-ві рр. З пророчого 

ярусу іконостаса церкви Покрову Богородиці с. Рівня (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 

54х60 см. МЗЛ SZR-536. 

Іл. 5.2.64. Введення Богородиці у храм. 1730-ті — 1740-ві рр. З пристінного 

вівтаря церкви Покрову Богородиці с. Рівня (Бойківщина; Підкарпатське 

воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 108х69 см. МЗЛ 

SZR-544. 

Іл. 5.2.65. Св. Миколай. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Архангела Михаїла с. 

Бистре (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення, різьблення. 143х80 см. МЗЛ SZR-600. 

Іл. 5.2.66. Христос Пантократор. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Архангела 

Михаїла с. Ставиша (Лемківщина, Малопольське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення. 49х40 см. ОМНС MNS/947/S. 

Іл. 5.2.67.  Покров Богородиці. 1730-ті — 1740-ві рр. Намісна ікона в 

іконостасі церкви Покрову Богородиці с. Мироля (Лемківщина; Пряшівський 

край, Словаччина). 
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Іл. 5.2.68. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. Фрагмент. 1740-ві рр. У 

церкві Св. Василія с. Крайнє Чорне (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 

Іл. 5.2.69. Архангел Гавриїл, Богородиця. Фрагменти. 1730-ті — 1740-ві рр. З 

царских врат іконостаса церкви с. Праврівці (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). В іконостасі церкви с. Нова Полянка. Скансен МУКС. 

Іл. 5.2.70. Благовіщення Богородиці. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Сави 

с. Воля Корінецька (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 149х134 см (100х62 см). НМПЗП MPD-107. 

Іл. 5.2.71. Богородиця Елеуса. Бл. 1748 р. З намісного ярусу іконостаса церкви 

Св. Анни с. Котів (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, 

темпера, сріблення, різьблення. 145х101 см. МЗЛ SZR-989. 

Іл. 5.2.72. Св. Параскева. Фрагмент. 1748 р. З церкви Св. Анни с. Котів 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 112х68 см. МЗЛ SZR-988. 

Іл. 5.2.73. Св. Миколай. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Собору св. Івана 

Хрестителя с. Лімна (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, золочення. 104х88,5 см НМЛ і-3151. 

Іл. 5.2.74. Хрещення Христа. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Собору св. Івана 

Хрестителя с. Лімна (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, золочення. 109х102 см. НМЛ і-3149. 

Іл. 5.2.75. Успіння Богородиці. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Собору св. Івана 

Хрестителя с. Лімна (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., Україна). 

Дошка, темпера, золочення. 109х102 см. НМЛ і-3150. 

Іл. 5.2.76. Христос Пантократор. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Собору св. 

Івана Хрестителя с. Лімна (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., 

Україна). Дошка, темпера, сріблення. 87,5х55,7 см. НМЛ дф-1590. 

Іл. 5.2.77. Пророки Давид та Мойсей. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Собору 

св. Івана Хрестителя с. Лімна (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., 

Україна). Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 34х67 см. НМЛ д-1409. 
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Іл. 5.2.78. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1730-ті — 

1740-ві рр. З чину Моління іконостаса церкви Собору св. Івана Хрестителя с. 

Лімна (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення, золочення, різьблення. 117х75 см. НМЛ с-929. 

Іл. 5.2.79. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1730-ті — 

1740-ві рр. З чину Моління іконостаса церкви Перенесення мощів св. Бориса і 

Гліба с. Ролів (Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, сріблення, золочення, різьблення. ЦМСУУЛ Ст 728. 

Іл. 5.2.80. Різдво Христове. 1730-ті — 1740-ві рр. Походження не відоме. (з 

празникового ярусу). 38х26 см. дошка, темпера, сріблення. НМЛ і-2724. 

Іл. 5.2.81. Св. Миколай. Фрагмент. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви в Дністрику 

Дубовому (?) (Бойківщина; Турківський р-н, Львівська обл., Україна). 

ЦМСУУЛ. 

Іл. 5.2.82. Коронування Богородиці. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви Св. Василія 

с. Брониця (Дрогобицький р-н, Львівська обл.). ЦМСУУЛ Ст 1127. 

Іл. 5.2.83. Св. Миколай. 1730-ті — 1740-ві рр. Дрогобиччина. Дерево, темпера, 

різьблення, сріблення. 136х62,5 см. ЛМІР Ж-1057.  

Іл. 5.2.84. Каменування св. Стефана. 1730-ті — 1740-ві рр. З церкви с. 

Нагуєвичі (Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, олія, сріблення. 129х81,5 см. ЛМІР Ж-1030. 

Іл. 5.2.85. Непорочне Зачаття Богородиці. 1730—1740-і рр. З церкви с. 

Нагуєвичі (Опілля; Дрогобицький р-н, Львівська обл., Україна). Дошка, 

темпера, олія, сріблення. 125х75,5см. ЛМІР Ж-1029.  

Іл. 5.2.86. Пророки Арон і Соломон. 1740-ві рр. З іконостаса церкви Св. 

Параскеви с. Горянка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща) (в 

церкві). Фото Я. Ґємза. 

Іл. 5.2.87. Хрест із завершення іконостаса. 1740-ві рр. В церкві Св. Параскеви 

с. Горянка (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Фото Я. Ґємза. 

Іл. 5.2.88. Христос і самарянка. 1740-ві рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, сріблення. 36х73,5 см. МНАС № 5266. 
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Іл. 5.2.89. Тайна вечеря. 1740-ві рр. З іконостаса церкви Переображення 

Господнього с. Солина (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 69х98 см. МНАС № 1787. 

Іл. 5.2.90. Апостоли з чину Моління. 1730-ті — 1740-ві рр. З іконостаса церкви 

Різдва Богородиці с. Ракова (Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). 

Дошка, темпера, сріблення, різьблення. 82х195 см, 82х195 см. МНАС № 354, 

355. 

Іл. 5.2.91. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1730-ті —

1740-ві рр. З чину Моління іконостаса церкви Різдва Богородиці с. Ракова 

(Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 140,5х101 см. НМПЗП MPH-1868. 

Іл. 5.2.92. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1740-ві рр. З 

чину Моління іконостаса церкви св. Параскеви с. Горянка (Польща) (в церкві). 

Фото Я. Ґємза. 

Іл. 5.2.93. Апостоли чину Моління (права частина). 1740-ві рр. В іконостасі 

церкви Св. Івана Хрестителя с. Кальна Розтока (Бойківщина; Пряшівський 

край, Словаччина).  

Іл. 5.2.94. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1740-ві рр. В 

чині Моління іконостаса церкви Св. Івана Хрестителя с. Кальна Розтока 

(Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина).  

Іл. 5.2.95. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1740—1751-

ий рр. В чині Моління іконостаса церкви Св. Миколая с. Руська Бистра 

(Бойківщина; Кошицький край, Словаччина). 

Іл. 5.2.96. Апостоли чину Моління. 1740—1751-ий рр. В іконостасі церкви Св. 

Миколая с. Руська Бистра (Бойківщина; Кошицький край, Словаччина). 

Іл. 5.2.97. Апостоли чину Моління. 1745—1750-ті рр. В іконостасі церкви Св. 

Юрія с. Ялова (Бойківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.2.98. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1745—1750-

ті рр. В чині Моління іконостаса церкви Св. Юрія с. Ялова (Бойківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). 
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Іл. 5.2.99. Св. Миколай. 1740-ві рр. З церкви Покрову Богородиці с. Бонарівка 

(Лемківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

71х50,5 см. НМЛ і-1223. 

Іл. 5.2.100. Богородиця Елеуса — Нев’янучий Цвіт. 1740-ві рр. З церкви 

Покрову Богородиці с. Залуж (Лемківщина; Підкарпатське воєводство, 

Польща). Дошка, темпера, сріблення. 96,5х61 см. НМЛ і-3985. 

Іл. 5.2.101. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1740-ві рр. З 
чину Моління іконостаса церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Здвижень 

(Бойківщина; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 

104,5х61 см. НМЛ і-2485. 

Іл. 5.2.102. Оплакування Христа. 1740-ві рр. Походження не відоме. Дошка, 

темпера, олія, сріблення, різьблення. 119х86 см. НМК XVIII-50. 

Іл. 5.2.103. Апостоли Петро і Матей. 1740-ві рр. В чині Моління іконостаса 

церкви Архангела Михаїла с. Руський Потік (Бойківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). 

Іл. 5.2.104. Богородиця з Дитям Ісусом. 1740-ві рр. В намісному ярусі 

іконостаса церкви Архангела Михаїла с. Руський Потік (Бойківщина; 

Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.2.105. Св. Іван Хреститель. 1740-ві рр. З церкви Св. Івана Хрестителя с. 

Макова (Надсяння; Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, 

сріблення. МЗЛ. 

Іл. 5.2.106. Св. Іван Золотоустий та св. Василій. Бл. 1735 р. З іконостаса 

(одвірки царських врат) церкви Різдва Богородиці с. Грозьова (Бойківщина; 

Підкарпатське воєводство, Польща). Дошка, темпера, сріблення. 155х30 см, 

155х30 см. МНАС № 314. 

Іл. 5.2.107. Апостоли чину Моління (права частина). 1750—1760-ті рр. 

Походження не відоме. Дошка, темпера, сріблення, різьблення. Музей в 

Михайлівцях (Словаччина). 
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Іл. 5.2.108. Апостоли чину Моління (ліва частина). 1750—1760-ті рр. В 

іконостасі церкви Архангела Михаїла с. Тополя (Лемківщина; Пряшівський 

край, Словаччина). 

Іл. 5.2.109. Тайна вечеря. 1750—1760-ті рр. З іконостаса церкви с. Гавай 

(Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). Дошка, темпера, сріблення, 

різьблення. 36х39,5 см. МУКС. 

Іл. 5.2.110. Тайна вечеря. 1750—1760-ті рр. В іконостасі церкви Архангела 

Михаїла с. Тополя (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 

Іл. 5.2.111. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель. 1750-ті рр. З 

чину Моління іконостаса церкви с. Рунина (Лемківщина; Пряшівський край, 

Словаччина). ВМГ. 

Іл. 5.2.112. Христос на престолі, Богородиця, св. Іван Хреститель, ап. Петро і 

Павло. 1750—1760-ті рр. В чині Моління іконостаса церкви Архангела 

Михаїла с. Тополя (Лемківщина; Пряшівський край, Словаччина). 
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Іл. 4.2.1. Іл. 4.2.2

662



Іл. 4.2.3 Іл. 4.2.4

Іл. 4.2.5 Іл. 4.2.6

663



Іл. 4.2.7 Іл. 4.2.8

Іл. 4.2.9. Іл. 4.2.10

664



Іл. 4.2.11 Іл. 4.2.12

Іл. 4.2.13 Іл. 4.2.14

665



Іл. 4.2.15 Іл. 4.2.16

Іл. 4.2.17 Іл. 4.2.18

666



Іл. 4.2.19 Іл. 4.2.20

Іл. 4.2.21 Іл. 4.2.22

667



Іл. 4.2.23 Іл. 4.2.24

Іл. 4.2.25 Іл. 4.2.26

668



Іл. 4.2.27 Іл. 4.2.28

Іл. 4.2.29 Іл. 4.2.30

669



Іл. 4.2.31 Іл. 4.2.32

Іл. 4.2.33 Іл. 4.2.34

670



Іл. 4.2.35 Іл. 4.2.36

Іл. 4.2.37 Іл. 4.2.38

671



Іл. 4.2.39 Іл. 4.2.40

Іл. 4.2.41 Іл. 4.2.42

672



Іл. 4.2.43 Іл. 4.2.44

Іл. 4.2.45 Іл. 4.2.46

673



Іл. 4.2.47 Іл. 4.2.48

Іл. 4.2.49 Іл. 4.2.50

674



Іл. 4.2.51 Іл. 4.2.52

Іл. 4.2.53 Іл. 4.2.54

675



Іл. 4.2.54а Іл. 4.2.55

Іл. 4.2.56 Іл. 4.2.57

676



Іл. 4.2.57а Іл. 4.2.58

Іл. 4.2.59 Іл. 4.2.60

677



Іл. 4.2.61 Іл. 4.2.62

Іл. 4.2.63 Іл. 4.2.64

678



Іл. 4.2.65 Іл. 4.2.66

Іл. 4.2.67 Іл. 4.3.1

679



Іл. 4.3.2 Іл. 4.3.3

Іл. 4.3.4 Іл. 4.3.5

680



Іл. 4.3.6 Іл. 4.3.7

Іл. 4.3.8 Іл. 4.3.9

681



Іл. 4.3.10 Іл. 4.3.11

Іл. 4.3.12 Іл. 4.3.13

682



Іл. 4.3.14 Іл. 4.3.15

Іл. 4.3.16 Іл. 4.3.17

683



Іл. 4.3.18 Іл. 4.3.19

Іл. 4.3.20 Іл. 4.3.21

684



Іл. 4.3.22 Іл. 4.3.23

Іл. 4.3.24 Іл. 4.3.25

685



Іл. 4.3.26 Іл. 4.3.27

Іл. 4.3.28 Іл. 4.3.29

686



Іл. 4.3.30 Іл. 4.3.31

Іл. 4.3.32 Іл. 4.3.33

687



Іл. 4.3.34 Іл. 4.3.35

Іл. 4.3.36 Іл. 4.3.37

688



Іл. 4.3.38 Іл. 4.3.39

Іл. 4.3.40 Іл. 4.3.41

689



Іл. 4.3.42 Іл. 4.3.43

Іл. 4.3.44 Іл. 4.3.45

690



Іл. 4.3.46 Іл. 4.3.47

Іл. 4.3.48 Іл. 4.3.49

691



Іл. 4.3.50 Іл. 4.3.51

Іл. 4.3.52 Іл. 4.3.53

692



Іл. 4.3.53а Іл. 4.3.54

Іл. 4.3.55 Іл. 4.3.56

693



Іл. 4.3.57 Іл. 4.3.58

Іл. 4.3.59 Іл. 4.3.60

694



Іл. 4.3.61 Іл. 4.3.62

Іл. 4.3.63 Іл. 4.3.64

695



Іл. 4.3.65 Іл. 4.3.65а

Іл. 4.3.66 Іл. 4.3.67

696



Іл. 4.3.68 Іл. 4.3.69

Іл. 4.3.70 Іл. 4.3.71

Іл. 4.3.72 Іл. 4.3.73

697



Іл. 4.3.74 Іл. 4.3.75

Іл. 4.3.76 Іл. 4.3.77

Іл. 4.3.78 Іл. 4.3.79

698



Іл. 4.3.80 Іл. 4.3.81

Іл. 4.3.82 Іл. 4.3.83

699



Іл. 4.3.84 Іл. 4.3.85

Іл. 4.3.86 Іл. 4.3.87

700



Іл. 4.3.88 Іл. 4.3.89

Іл. 4.3.90 Іл. 4.3.91

701



Іл. 4.3.92 Іл. 4.3.93

Іл. 4.3.94 Іл. 4.3.95

702



Іл. 4.3.96 Іл. 4.3.97

Іл. 4.3.98 Іл. 4.3.99

703



Іл. 4.3.100 Іл. 4.3.101

Іл. 4.3.102 Іл. 4.3.103

704



Іл. 4.3.104 Іл. 4.3.105

Іл. 4.3.106 Іл. 4.3.107

705



Іл. 4.3.108 Іл. 4.3.109

Іл. 4.3.110 Іл. 4.3.111

706



Іл. 4.3.112 Іл. 4.3.113

Іл. 4.3.114 Іл. 4.3.115

707



Іл. 4.3.116 Іл. 4.3.117

Іл. 4.3.118 Іл. 4.3.119

708



Іл. 4.3.120 Іл. 4.3.121

Іл. 4.3.122 Іл. 4.3.123

709



Іл. 4.3.124 Іл. 4.3.125

Іл. 4.3.126 Іл. 4.3.127

710



Іл. 4.4.1 Іл. 4.4.2

Іл. 4.4.3 Іл. 4.4.4

711



Іл. 4.4.5 Іл. 4.4.6

Іл. 4.4.7 Іл. 4.4.8

712



Іл. 4.4.9 Іл. 4.4.10

Іл. 4.4.11 Іл. 4.4.12

713



Іл. 4.4.13 Іл. 4.4.14

Іл. 4.4.15 Іл. 4.4.16

714



Іл. 4.4.17 Іл. 4.4.18

Іл. 4.4.19 Іл. 4.4.20

715



Іл. 4.4.21 Іл. 4.4.22

Іл. 4.4.23 Іл. 4.4.24

716



Іл. 4.4.25 Іл. 4.4.26

Іл. 4.4.27 Іл. 4.4.28

717



Іл. 4.4.29 Іл. 4.4.30

Іл. 4.4.31 Іл. 4.4.32

718



Іл. 4.4.33 Іл. 4.4.34

Іл. 4.4.35 Іл. 4.4.36

Іл. 4.4.37

719



Іл. 4.4.38

Іл. 4.4.39

720



Іл. 4.4.40

Іл. 4.4.41

721



Іл. 4.4.42 Іл. 4.4.43

Іл. 4.4.44 Іл. 4.4.45

722



Іл. 4.4.46 Іл. 4.4.47

Іл. 4.4.48 Іл. 4.4.49

723



Іл. 4.4.50

724



Іл. 4.4.51

Іл. 4.4.52

725



Іл. 4.4.52а Іл. 4.4.52б

Іл. 4.4.53

726



Іл. 4.4.54

Іл. 4.4.54а

727



Іл. 4.4.55

728



Іл. 4.4.56

729



Іл. 4.4.57

730



Іл. 4.4.58

731



Іл. 4.4.59

Іл. 4.4.60

732



Іл. 5.1.1

Іл. 5.1.1а

733



Іл. 5.1.2

Іл. 5.1.3

Іл. 5.1.4

734



Іл. 5.1.5 Іл. 5.1.5а

Іл. 5.1.5б Іл. 5.1.5в

735



Іл. 5.1.6 Іл. 5.1.7

Іл. 5.1.8

736



Іл. 5.1.9 Іл. 5.1.10

Іл. 5.1.11 Іл. 5.1.12

737



Іл. 5.1.13 Іл. 5.1.14

Іл. 5.1.15 Іл. 5.1.16

738



Іл. 5.1.17 Іл. 5.1.18

Іл. 5.1.19

739



Іл. 5.1.20 Іл. 5.1.21

Іл. 5.1.22 Іл. 5.1.23

740



Іл. 5.1.24 Іл. 5.1.24а

Іл. 5.1.25 Іл. 5.1.26

741



Іл. 5.1.27 Іл. 5.1.28

Іл. 5.1.28а

742



Іл. 5.1.29

Іл. 5.1.29а

Іл. 5.1.29б

743



Іл. 5.1.30 Іл. 5.1.31

Іл. 5.1.31а Іл. 5.1.32

744



Іл. 5.1.33 Іл. 5.1.34

Іл. 5.1.35 Іл. 5.1.36

745



Іл. 5.1.37 Іл. 5.1.38

Іл. 5.1.39 Іл. 5.1.40

746



Іл. 5.1.41 Іл. 5.1.41а

Іл. 5.1.42 Іл. 5.1.43

747



Іл. 5.1.44 Іл. 5.1.45

Іл. 5.1.46 Іл. 5.1.47

748



Іл. 5.1.48 Іл. 5.1.49

Іл. 5.1.50

749



Іл. 5.1.51 Іл. 5.1.52

Іл. 5.1.53

750



Іл. 5.1.54

Іл. 5.1.54а

Іл. 5.1.55

751



Іл. 5.1.56 Іл. 5.1.57

Іл. 5.1.58 Іл. 5.1.59

752



Іл. 5.1.60 Іл. 5.1.61

Іл. 5.1.62 Іл. 5.1.63

753



Іл. 5.1.64 Іл. 5.1.65

Іл. 5.1.66 Іл. 5.1.67

754



Іл. 5.1.68 Іл. 5.1.69

Іл. 5.1.69а Іл. 5.1.70

755



Іл. 5.1.71 Іл. 5.1.72

Іл. 5.1.73 Іл. 5.1.74

756



Іл. 5.1.75 Іл. 5.1.76

Іл. 5.1.77 Іл. 5.1.78

757



Іл. 5.1.79 Іл. 5.1.80

Іл. 5.1.81 Іл. 5.1.82

758



Іл. 5.1.83 Іл. 5.1.84

Іл. 5.1.85 Іл. 5.1.86

759



Іл. 5.1.87 Іл. 5.1.88

Іл. 5.1.89 Іл. 5.1.89а

760



Іл. 5.1.90 Іл. 5.1.90а

Іл. 5.1.91 Іл. 5.1.92

761



Іл. 5.1.93 Іл. 5.1.94

Іл. 5.1.95 Іл. 5.1.96

762



Іл. 5.1.96а Іл. 5.1.96б

Іл. 5.1.96в Іл. 5.1.97

763



Іл. 5.1.98 Іл. 5.1.99

Іл. 5.1.100 Іл. 5.1.101

764



Іл. 5.1.102 Іл. 5.1.103

Іл. 5.1.104 Іл. 5.1.105

765



Іл. 5.1.105а Іл. 5.1.106

Іл. 5.1.107 Іл. 5.1.108

766



Іл. 5.1.109 Іл. 5.1.110

Іл. 5.1.111 Іл. 5.1.112

767



Іл. 5.1.113 Іл. 5.1.114

Іл. 5.1.114а Іл. 5.1.115

768



Іл. 5.1.115а Іл. 5.1.116

Іл. 5.1.117 Іл. 5.1.118

769



Іл. 5.1.119 Іл. 5.1.120

Іл. 5.1.121 Іл. 5.1.122

770



Іл. 5.1.123 Іл. 5.1.124

Іл. 5.1.125 Іл. 5.1.125а

771



Іл. 5.1.125б Іл. 5.1.125в

Іл. 5.1.126 Іл. 5.1.127

772



Іл. 5.1.128 Іл. 5.1.129

Іл. 5.1.130 Іл. 5.1.131

773



Іл. 5.1.132 Іл. 5.1.133

Іл. 5.1.134 Іл. 5.1.135

774



Іл. 5.1.136 Іл. 5.1.137

Іл. 5.1.138 Іл. 5.1.139

775



Іл. 5.1.140 Іл. 5.1.141

Іл. 5.1.142 Іл. 5.1.143

776



Іл. 5.2.1 Іл. 5.2.1а

Іл. 5.2.2 Іл. 5.2.2а

777



Іл. 5.2.3 Іл. 5.2.4

Іл. 5.2.5 Іл. 5.2.6

778



Іл. 5.2.7 Іл. 5.2.8

Іл. 5.2.9 Іл. 5.2.10

779



Іл. 5.2.11 Іл. 5.2.12

Іл. 5.2.13 Іл. 5.2.14

780



Іл. 5.2.15 Іл. 5.2.16

Іл. 5.2.17 Іл. 5.2.18

781



Іл. 5.2.18а Іл. 5.2.19

Іл. 5.2.20 Іл. 5.2.21

782



Іл. 5.2.22 Іл. 5.2.23

Іл. 5.2.24 Іл. 5.2.25

783



Іл. 5.2.25а Іл. 5.2.25б

Іл. 5.2.26 Іл. 5.2.27

784



Іл. 5.2.28 Іл. 5.2.29

Іл. 5.2.30 Іл. 5.2.31

785



Іл. 5.2.32 Іл. 5.2.32а

Іл. 5.2.32б Іл. 5.2.33

786



Іл. 5.2.34 Іл. 5.2.35

Іл. 5.2.35а Іл. 5.2.36

787



Іл. 5.2.37 Іл. 5.2.38

Іл. 5.2.39 Іл. 5.2.40

788



Іл. 5.2.41 Іл. 5.2.42

Іл. 5.2.43 Іл. 5.2.44

789



Іл. 5.2.45 Іл. 5.2.46

Іл. 5.2.46а Іл. 5.2.47

790



Іл. 5.2.48 Іл. 5.2.49

Іл. 5.2.50 Іл. 5.2.51

791



Іл. 5.2.52 Іл. 5.2.53

Іл. 5.2.54 Іл. 5.2.55

792



Іл. 5.2.55а Іл. 5.2.56

Іл. 5.2.57 Іл. 5.2.58

793



Іл. 5.2.59 Іл. 5.2.60

Іл. 5.2.61 Іл. 5.2.62

794



Іл. 5.2.62а Іл. 5.2.62б

Іл. 5.2.63 Іл. 5.2.64

795



Іл. 5.2.65 Іл. 5.2.66

Іл. 5.2.67 Іл. 5.2.68

796



Іл. 5.2.69 Іл. 5.2.69а

Іл. 5.2.70 Іл. 5.2.72

797



Іл. 5.2.73 Іл. 5.2.74

Іл. 5.2.75 Іл. 5.2.76

798



Іл. 5.2.77 Іл. 5.2.78

Іл. 5.2.80 Іл. 5.2.81

799



Іл. 5.2.82 Іл. 5.2.83

Іл. 5.2.84 Іл. 5.2.85

800



Іл. 5.2.86 Іл. 5.2.87

Іл. 5.2.88 Іл. 5.2.89

801



Іл. 5.2.90

Іл. 5.2.90а

802



Іл. 5.2.91 Іл. 5.2.92

Іл. 5.2.93 Іл. 5.2.93а

Іл. 5.2.94 Іл. 5.2.95

803



Іл. 5.2.96 Іл. 5.2.96а

Іл. 5.2.97 Іл. 5.2.98

Іл. 5.2.99 Іл. 5.2.100

804



Іл. 5.2.101 Іл. 5.2.102

Іл. 5.2.103 Іл. 5.2.104

Іл. 5.2.105

805



Іл. 5.2.106 Іл. 5.2.106а

Іл. 5.2.107 Іл. 5.2.108

806



Іл. 5.2.109 Іл. 5.2.110

Іл. 5.2.111 Іл. 5.2.112

807
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ДОДАТОК Б ПЕРЕЛІК МАЙСТРІВ ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВА 
З РИБОТИЧІВ 1580—1730-х рр. 

1.ПОПОВИЧ ПРОКОПІЙ З ДУБРІВКИ названий малярчик з Риботичів (?—?) 

— запис переписувача в Євангелії 1589 р., написаному для церкви 

Св. Георгія у селі Ялині біля Сянока (Лемківщина, Польща). НМЛ Ркк-694. 

Арк. 1-14. 

2.ЄРЕЙ АНДРЕЙ писар з Риботичів (?—?) син Яцка Голюбця — запис 

переписувача в Євангелії кінця XVI ст. з церкви Різдва Пресвятої Богородиці 

у селі Кривчі (Надсяння, Польща). НМЛ Ркк-339. Арк. 344. (рукопис 

викрадений між 2008—2010-ми рр.)  

3. ІВАН СТРИБОРСЬКИЙ писар з Риботичів (?) (?—?) — запис автора в 

Євангелії 1612 р., де зазначено, що його переписано у Риботичах. НБВ 

Відділ рукописів. 11863 ІІІ. Арк. 271. 

4. ІВАН ЛОПАТИНСЬКИЙ писар в Риботичах (?—1745). Запис про його 

смерть у Мінеї загальній на січень. 1555 р. НБВ. Відділ рукописів. 12129. 

Т. 4. ІІІ. Арк. 197. 

5.МАЛЯР ЯКІВ (Яцько) з Риботичів (?—?) – запис 1617 р. у перемиських 

міських книгах. ДАП. № 112. С. 215, 219. 

6.МАЛЯР МИХАЙЛО (Гребенник (?) з Риботичів (?—?) — ім’я маляра 

згадане в архівних справах 1660-го та 1670-х рр. ЦДІАЛ України. Ф. 13. 

Оп. 1. Спр. 390/2. Арк. 2036; Акти судів духовних єпископських // НМЛ. 

Відділ рукописів і стародруків. Ркл-175/1. Арк. 1-2 зв. 

7.МАЛЯР РИБІНІК з Риботичів (?—?) — ім’я маляра згадане в архівній 

справі 1660-го року. ЦДІАЛ України. Ф. 13. Оп. 1. Спр. 390/2. Арк. 2036. 

8.ІЄРОДИЯКОН ІСАЯ ГЕРАСИМОВИЧ іконописець монастиря в Лаврові, з 

Риботичів (?—?) — ім’я майстра було записане 1672 р. у Пом’янику 

Лаврівського монастиря. На сьогодні частина аркуша із записом втрачена. 
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Пом’яник Лаврівського монастиря // Бібліотека монастиря Св. Онуфрія 

оо. василіян у Львові. Ф. 12.2: Рукописи бібліотеки Крехівського монастиря. 

№ 14. Арк. 22; Голубець М. Начерк історії… С. 201; Луб І., о. Лаврівський 

пом’яник… С. 314. 

9.МАЛЯР ТИМОТЕЙ з Риботичів (?—?) — авторський напис на іконі 

Апостолів з чину Моління 1673 р. МЗЛ SZR-1568. 

10.МАЛЯР ІВАНКО ДОМБРОВСЬКИЙ з Риботичів (?—?) — ім’я маляра 

згадане в архівній судовій справі 1678 р. ЦДІАЛ України. Ф. 43. Оп. 1. 

Спр. 131. Арк. 19-20. 

11.МАЛЯР ВАСИЛІЙ (Васько) СИДОРОВИЧ з Риботичів (?—?) — ім’я 

маляра згадане в архівних судових справах 1670—1680-х рр. Протоколи 

церковних судів 1661—1688 рр. (Protokoły sądów cerkiewnych) // ДАП. Акти 

Греко-Католицької єпархії (ABGK). Supplement № 1. S. 445-446; ЦДІАЛ 

України. Ф. 13. Оп. 1. Спр. 411. Арк. 2449; ЦДІАЛ України. Ф. 13. Оп. 1. 

Спр. 446. Арк. 1696. 

12.РІЗЬБЯР ІВАН ІЛЯШЕВИЧ з Риботичів (?—?) — ім’я майстра згадане в 

архівній судовій справі 1670-х рр. ЦДІАЛ України. Ф. 13. Оп. 1. Спр. 416. 

Арк. 1551. 

13.РІЗЬБЯР ІЛЛЯ з Риботичів (?—?) — ім’я майстра згадане в архівній 

судовій справі 1690-го р. ЦДІАЛ України. Ф. 13. Оп. 1. Спр. 453. Арк. 1519. 

14.МАЛЯР ЯКІВ (Яцентій) з Риботичів (?—?) — авторський напис на іконах 

Страстей Христових 1675 р. з церкви с. Воля Вижня (ІМС S/1000), 

Богородиці Одигітрії 1689 р. з церкви с. Котань (МЗЛ SZR-1549), 

дарохранильниці 1694 р. в церкві с. Дешниця (Лемківщина, Польща). 

15.МАЛЯР ІВАН КРУЛИЦЬКИЙ з Риботичів (?—?) — авторський напис на 

цокольних іконах 1701 р. з іконостасу церкви Переображення Господнього с. 

Чертеж (МНАС 14196, 14197). 

16.МАЛЯР ІВАН ГРЕБЕННИК ПАСЛАВСЬКИЙ з Риботичів (?—?) — ім’я 

маляра згадане в архівній судовій справі 1701 р. Протоколи справ 
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єпископського суду І.1698 – IV.1702 рр. (Protokoły czynności sądu 

biskupiego) // ДАП. Акти Греко-Католицької єпархії (ABGK). Supplement 

№ 2. № 377. S. 166 rev. 

17.МАЛЯР ЯКІВ (Яцко) Свідерчак з Риботичів (?—?) — ім’я маляра згадане в 

реєстрі Риботицького ключа 1714 р. Akta Klucza Rybotyckiego… 1714 r. // 

ДАП. № 2223. Арк. 18. 

18.МАЛЯР АНДРІЙ ХРОНОВ’ЯТ з Риботичів (?—?) — ім’я маляра згадане в 

реєстрі Риботицького ключа 1726 р. Akta Klucza Rybotyckiego… 1726 r. // 

ДАП. № 2223. Арк. 5-7. 

19.МАЛЯР АНДРІЙ ТИСОВСЬКИЙ з Риботичів (?—?) — ім’я маляра згадане 

в реєстрі Риботицького ключа 1726 р. Akta Klucza Rybotyckiego… 1726 r. // 

ДАП. № 2223. Арк. 5-7. 

20.МАЛЯР ФЕЙТКО ХРОНОВ’ЯТ з Риботичів (?—?) — ім’я маляра згадане в 

реєстрі Риботицького ключа 1726 р. і в судовій справі 1733 року. Akta Klucza 

Rybotyckiego… 1726 r. // ДАП. № 2223. Арк. 5-7; ЦДІАЛ України. Ф. 43. 

Оп. 1. Спр. 149. Арк. 438-439. 

21.МАЛЯР АНДРІЙ СИДОРОВИЧ з Риботичів (?—?) — ім’я маляра згадане в 

реєстрі Риботицького ключа 1726 р. Akta Klucza Rybotyckiego… 1726 r. // 

ДАП. № 2223. Арк. 5-7. 

22.МАЛЯР ЯЦКО СИДОРОВИЧ з Риботичів (?—?) — ім’я маляра згадане в 

реєстрі Риботицького ключа 1726 р. Akta Klucza Rybotyckiego… 1726 r. // 

ДАП. № 2223. Арк. 5-7. 

23.МАЛЯР ІВАН СЕРЕДИСЬКИЙ з Риботичів (?—?) — авторські написи на 

іконах Триморфону з чину Моління у церкві с. Завадка (Сколівський р-н, 

Львівська обл.) та Пієта / Св. Варвара 1726 р. з церкви с. Верхній Дорожів 

(Дрогобицький р-н, Львівська обл.). ММАШ. 

24.РІЗЬБЯР ВАСЬКО ЗАРЕМБА з Риботичів (?—?) — ім’я майстра згадане в 

реєстрі Риботицького ключа 1726 р. Akta Klucza Rybotyckiego… 1726 r. // 

ДАП. № 2223. Арк. 6. 
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25.РІЗЬБЯР ГРИЦЬ ГУМЕНЧАК з Риботичів (?—?) — ім’я майстра згадане в 

реєстрі Риботицького ключа 1726 р. Akta Klucza Rybotyckiego… 1726 r. // 

ДАП. № 2223. Арк. 10. 

26.РІЗЬБЯР ЮРІЙ (?) попович маковський з Риботичів (?—?) — авторський 

напис на іконах Апостолів чину Моління 1739 р., що набиті на дзвінницю 

біля церкви с. Щасливе (Мукачівський р-н, Закарпатська обл.). 
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ДОДАТОК В СПИСОК МІСЦЕВОСТЕЙ ПОХОДЖЕННЯ ТВОРІВ 

РИБОТИЦЬКИХ МАЙСТРІВ 1670—1760-х рр. 

(укладений на основі виявлених архівних джерел, інформації про походження 

творів у музеях і приватних колекціях та з урахуванням пам’яток, які 

перебувають у церквах; містить етнографічний регіон, українські назви 

населених пунктів і назви місцевостей, що в межах сусідніх держав, згідно з 

сучасним адміністративно-територіальним устроєм) 

с. Андрійова (с. Андрейова) (словац. Andrejová), Бардіївський округ, 

Пряшівський край, Словаччина; Лемківщина 

с. Бабина, Самбірський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Бабичі (пол. Babice), ґміна Кривча, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Баличі, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Балутянка (пол. Bałucianka), ґміна Риманів, Кросненський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Барич (пол. Barycz), ґміна Стібно, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Батичі (пол. Batycze), ґміна Журавиця, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Безміхова Верхня (с. Безмігова Горішня) (пол. Bezmiechowa Górna), ґміна 

Лісько, Ліський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Береги, Самбірський район, Львівська область, Україна; межа Надсяння — 

Опілля 

с. Береги Долішні (пол. Brzegi Dolne), ґміна Устрики Долішні, Бещадський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Березів, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; межа 

Бойківщини — Надсяння 

http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=3
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Babice_krzywcza_podkarpackie
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Balucianka
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2596%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Bezmiechowa_Gorna
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Brzegi_Dolne
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с. Березка (пол. Berezka), ґміна Солина, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Берестяни, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 
с. Биків, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Биківці (пол. Bykowce), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Бистре (пол. Bystre), ґміна Чорна, Бещадський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Бібрка (пол. Bóbrka), ґміна Солина, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Білич Верхній, тепер — с. Біличі, Старосамбірський район, Львівська 

область, Україна; Бойківщина 

с. Більцарева (пол. Binczarowa), ґміна Грибів, Новосондецький повіт, 

Малопольське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Блажів, Самбірський район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Боберка, Турківський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Бобрівка (пол. Bobrówka), ґміна Ляшки, Ярославський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Бовино (пол. Bełwin), ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Боґлярка (словац. Bogliarka), Бардіївський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Бодружаль (с. Бодруджаль) (словац. Bodružal), Свидницький округ, 

Пряшівський край, Словаччина; Лемківщина 

с . Болестрашичі Верхні (пол . Bolestraszyce), ґміна Журавиця , 

Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с . Болестрашичі Долішні (пол . Bolestraszyce), ґміна Журавиця , 

Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

м. Болехів, Івано-Франківська область, Україна; межа Бойківщини — Опілля 

http://www.polskawliczbach.pl/wies_Berezka
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Bykowce
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Bystre_czarna_podkarpackie
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Bobrka_solina_podkarpackie
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D2%2590%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Bobrowka_laszki_podkarpackie
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Bogliarka
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bodru%25C5%25BEal
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2596%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2596%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
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с. Бонарівка (пол. Bonarówka), ґміна Стрижів, Стрижівський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Бориславка (пол. Borysławka), ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння. Тепер цього села немає, 

1945 року було спалене 

с. Бортне (пол. Bartne), ґміна Сенкова, Горлицький повіт, Малопольське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Борхів (пол. Borchów), ґміна Олешичі, Любачівський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Ботелка Верхня (с. Ботелка Вижня), тепер — с. Верхнє, Турківський район, 

Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Брежани (с. Бережани) (словац. Brežany), Пряшівський округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Лемківщина 

с. Брилинці (пол. Brylińce), ґміна Красічин, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Брониця, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Брусно Нове (пол. Nowe Brusno), ґміна Горинець-Здруй, Любачівський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Буців, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

м. Бучач, Тернопільська область, Україна; Опілля 

с. Бушковичі (пол. Buszkowice), ґміна Журавиця, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Ванівка (пол. Węglówka), ґміна Корчина, Кросненський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Вапівці (пол. Wapowce), ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Вара (пол. Wara), ґміна Ніздрець, Березівський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Велике, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Великі Мокряни, Мостиський район, Львівська область Україна; Надсяння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B6%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bre%25C5%25BEany
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25B0%25D1%2587%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2596%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
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с. Великополе, Яворівський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Веремінь (пол. Weremień), ґміна Лісько, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Верхнє Висоцьке, Турківський район, Львівська область, Україна; 

Бойківщина 

с. Верхній Дорожів, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Верхній Лужок — див. с. Лужок 

с. Верхня Яблунька, Турківський район, Львівська область, Україна; 

Бойківщина 

с. Ветлина (пол. Wetlina), ґміна Тісна, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Вислок Великий (с. Вислік Вижній) (пол. Wisłok Wielki), ґміна Команча, 

Сяноцький повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Виців, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Вишатичі (пол. Wyszatyce), ґміна Журавиця, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Військо, тепер — с. Нові Сади (пол. Nowe Sady), ґміна Фредрополь, 

Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Вільховець (пол. Olchowiec), ґміна Дукля, Кросненський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Вільшинків (с. Вишинків) (словац. Oľšinkov), Меджилабірський округ, 

Пряшівський край, Словаччина; Лемківщина 

с. Вітрилів (пол. Witryłów), ґміна Дидня, Березівський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Владича (словац. Vladiča), Стропковський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Вовків, Пустомитівський район, Львівська область, Україна; Опілля 
с. Вовковия (пол. Wołkowyja), ґміна Солина, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

c. Вовче, Турківський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259B%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A2%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2596%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE)
https://en.wikipedia.org/wiki/O%25C4%25BE%25C5%25A1inkov
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258F
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladi%25C4%258Da
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
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с. Войткова (пол. Wojtkowa), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Волиця, тепер — с. Воля Баранецька, Самбірський район, Львівська 

область, Україна; Надсяння 

с. Воловець (пол. Wołowiec), ґміна Сенкова, Горлицький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Волосате (пол. Wołosate), ґміна Літовищі, Бещадський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Волостків, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Воля Вижня (пол. Wola Wyżna), ґміна Ясліська, Кросненський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Воля Корінецька (пол. Wola Korzeniecka), ґміна Бірча, Перемишльський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Воля Кривецька (пол. Wola Krzywiecka), ґміна Кривча, Перемишльський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Вороблячин, Яворівський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Вугники (пол. Huwniki), ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Вуйковичі (пол. Ujkowice), ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Габківці (пол. Habkowce), ґміна Тісна, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Гавай (словац. Havaj), Стропковський округ, Пряшівський край, Словаччина; 

Лемківщина 

с. Гирова (пол. Chyrowa), ґміна Дукля, Кросненський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Гірко (с. Вірко) (пол. Hurko), ґміна Медика, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство; Надсяння 

с. Гломча (пол. Hłomcza), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25AF%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://en.wikipedia.org/wiki/Havaj
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Hlomcza
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с. Гнатковичі (пол. Hnatkowice), ґміна Орли, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Гнила, тепер — с. Карпатське, Турківський район, Львівська область, 

Україна; Бойківщина 

с. Голосько, тепер — у складі м. Львів, Україна; Опілля  

с. Голучків, тепер — с. Окружна (пол. Okrężna), ґміна Тирява Волоська, 

Сяноцький повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Городовичі, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Горянка (пол. Górzanka), ґміна Солина, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Грабівниця, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Грабова Розтока (словац. Hrabová Roztoka), Снинський округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Бойківщина 

с. Грозьова (с. Грузова) (пол. Grąziowa), ґміна Устрики Долішні, Бещадський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Грушатичі, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Грушовичі (пол. Hruszowice), ґміна Стібно, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Губичі, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Гунківці (словац. Hunkovce), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Гуречко (с. Вірочко) (пол. Hureczko), ґміна Медика, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Дальова (пол. Daliowa), ґміна Ясліська, Кросненський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Дара (словац. Dara), Снинський округ, Пряшівський край, Словаччина; 

Бойківщина. Тепер цього села немає, 1980 року було евакуйоване внаслідок 

побудови водосховища Старина 

с. Дешниця (с. Дошниця) (пол. Desznica), ґміна Новий Жмигород, Ясельський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B3%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Gorzanka_podkarpackie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hrabov%25C3%25A1_Roztoka
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=206
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Desznica
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м. Динів (пол. Dynów), Ряшівський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; 

Надсяння 

с. Дністрик Головецький, Старосамбірський район, Львівська область, 

Україна; Бойківщина 

с. Добра Шляхетська (пол. Dobra), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Доброслава (словац. Dobroslava), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Довжиця (пол. Dołżyca), ґміна Тісна, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Дошно (пол. Deszno), ґміна Риманів, Кросненський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

м. Дрогобич, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Дрогоїв (пол. Drohojów), ґміна Орли, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Дубецько (пол. Dubiecko), ґміна Дубецько, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Дубровиця, Яворівський район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Дудинці (пол. Dudyńce), ґміна Буківсько, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Дуньковичі (пол. Duńkowice), ґміна Радимно, Ярославський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Дусівці (пол. Dusowce), тепер — с. Низини (пол. Niziny), ґміна Орли, 

Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Ісаї (с. Ісаїв), Турківський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Жогатин (пол. Żohatyn), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Жолобок (пол. Żłobek), ґміна Чорна, Бещадський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Жуків, Золочівський район, Львівська область, Україна; Опілля 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D1%258F%25D1%2588%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Dobra_sanok_podkarpackie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dobroslava_(obec)
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Dolzyca_komancza_podkarpackie
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Dudynce
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
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с. Жукотин, Турківський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Журавин (пол. Żurawin), ґміна Лютовиська, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Заболотці (пол. Zabłotce), ґміна Радимно, Ярославський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Завада, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Завадка, Сколівський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Завадка (пол. Zawadka), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Задуброва (пол. Zadąbrowie), ґміна Орли, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Залокоть, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Залуж (с. Залужжя) (пол. Załuż), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Зарайське, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Збой (словац. Zboj), Снинський округ, Пряшівський край, Словаччина; 

Бойківщина 

с. Здвижень (пол. Zwierzyń), ґміна Вільшаниця, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Змієвиська (пол. Żmijowiska), ґміна Великі Очі, Любачівський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Кальна Розтока (словац. Kalná Roztoka), Снинський округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Бойківщина 

с. Кальників (пол. Kalników), ґміна Стібно, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Канафости, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Карликів (пол. Karlików), ґміна Буківсько, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Карпатське — див. с. Гнила 

с. Катина, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2596_%25D0%259E%25D1%2587%25D1%2596
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kaln%25C3%25A1_Roztoka
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Karlikow
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с. Кечківці (словац. Kečkovce), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Климківка (пол. Klimkówka), ґміна Риманів, Кросненський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Ковалівка-Жуків (пол. Kowalówka), ґміна Чесанів, Любачівський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Ковиничі, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Кожани (словац. Kožany), Бардіївський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Кожухівці (словац. Kožuchovce), Стропковський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

м. Комарно, Городоцький район, Львівська область, Україна; межа 

Надсяння — Опілля 

с. Конів Горішній, тепер — с. Конів, Старосамбірський район, Львівська 

область, Україна; Надсяння 

с. Конів Долішній, тепер — с. Конів, Старосамбірський район, Львівська 

область, Україна; Надсяння 
с. Конюша (пол. Koniusza), ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Кореївці (словац. Korejovce), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Корениця (пол. Korzenica), ґміна Ляшки, Ярославський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Коритники (пол. Korytniki), ґміна Красічин, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Коровники (пол. Krówniki), ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння. 1945 року село було спалене 

с. Королик (с. Королик Волоський) (пол. Królik Wołoski), ґміна Риманів, 

Кросненський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ke%25C4%258Dkovce
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Klimkowka_rymanow_podkarpackie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%25C5%25BEany
https://en.wikipedia.org/wiki/Ko%25C5%25BEuchovce
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Korejovce
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Korytniki
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с. Коростенко (с. Коросно) (пол. Krościenko), ґміна Устрики Долішні, 

Бещадський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Костарівці (пол. Kostarowce), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Костильники, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Котань (пол. Kotań), ґміна Кремпна, Ясельський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Котів (пол. Kotów), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Крайна (пол. Krajna), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Крайнє Чорне (словац. Krajné Čierno), Свидницький округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Лемківщина 

с. Крайня Бистра (словац. Krajná Bystrá), Свидницький округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Лемківщина 

с. Крампна (пол. Krempna), ґміна Кремпна, Ясельський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Красичі (пол. Krasice), ґміна Красічин, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Красів, Миколаївський район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Красна (пол. Krasna), ґміна Корчина, Кросненський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Креців (пол. Kreców), тепер — с. Сади (пол. Sady), ґміна Тирява Волоська, 

Сяноцький повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Криве, Сколівський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Криве (пол. Krywe), ґміна Лютовиська, Бещадський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Кривча (пол. Krzywcza), Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, 

Польща; Надсяння 

http://www.polskawliczbach.pl/wies_Kostarowce
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Kotan
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Kotow_podkarpackie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krajn%25C3%25A9_%25C4%258Cierno
https://en.wikipedia.org/wiki/Krajn%25C3%25A1_Bystr%25C3%25A1
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Krempna
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Krasna_podkarpackie
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B3%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Krywe
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
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с. Кругель Великий (пол. Kruhel Wielki), тепер — частина м. Перемишля, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Кузьмина (пол. Kuźmina), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Кульчиці, Самбірський район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Купновичі, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Курімка (словац. Kurimka), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Кусеничі (пол. Kosienice), ґміна Журавиця, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Лагодів, Перемишлянський район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Ладомирова (словац. Ladomirová), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Лановичі, Самбірський район, Львівська область, Україна; межа 

Надсяння — Опілля 

с. Лещавка (пол. Leszczawka), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Липовець (пол. Lipowiec), ґміна Ясліська, Кросненський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Лип’я (пол. Lipie), ґміна Чорна, Бещадський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Лімна, Турківський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Ліскувате (пол. Liskowate), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

м. Лісько (пол. Lesko), Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Ліщини (пол. Leszczyny), ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Лодина (пол. Łodyna), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Лопушно, Самбірський район, Львівська область, Україна; Опілля 

http://www.polskawliczbach.pl/wies_Kuzmina
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2596%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ladomirov%25C3%25A1
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Leszczawka
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25AF%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Lipie_czarna_podkarpackie
http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Lesko
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Leszczyny_fredropol_podkarpackie
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Lodyna
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с. Лосє (пол. Łosie), ґміна Лабова, Новосондецький повіт, Малопольське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Лужок (с. Лужок Горішній), тепер — с. Верхній Лужок, Старосамбірський 

район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Лукавець (пол. Łukawiec), ґміна Великі Очі, Любачівський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Луків-Венеція (словац. Lukov-Venécia), Бардіївський округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Лемківщина 

с. Лупків, тепер — с. Старий Лупків (пол. Stary Łupków), ґміна Команча, 

Сяноцький повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Лутівня (с. Лентовня) (пол. Łętownia), ґміна Перемишль, Перемишльський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Лютина (словац. Ľutina), Сабіновський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина) 

с. Лютовиська, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; 

Надсяння 

с. Маккошотика (с. Хотика) (угор. Makkoshotyka), Шарошпатакський район, 

медьє Боршод-Абаудж-Земплен, Угорщина 

с. Макова (пол. Makowa), ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Макунів, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Мала Лінина (с. Лінинка), Старосамбірський район, Львівська область, 

Україна; Бойківщина 
с. Мала Поляна (словац. Malá Poľana), Стропковський округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Лемківщина 

с. Максимовичі, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Мацина Велика (пол. Męcina Wielka), ґміна Сенкова, Горлицький повіт, 

Малопольське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Мацьковичі (пол. Maćkowice), ґміна Журавиця, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259B%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Lukawiec_wielkie_oczy_podkarpackie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lukov_(okres_Bardejov)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=325
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2596%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F


!  824

с. Медика (пол. Medyka), Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, 

Польща; Надсяння 

с. Микулашова (словац. Mikulášová), Бардіївський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Мироля (словац. Miroľa), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Михновець (пол. Michniowiec), ґміна Чорна, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Мичків (пол. Myczków), ґміна Солина, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Мичківці (пол. Myczkowce), ґміна Солина, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Молодич (пол. Mołodycz), ґміна В’язівниця, Ярославський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Мощанець (пол. Moszczaniec), ґміна Ясліська, Сяноцький повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Мриголод (пол. Mrzygłód), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Муроване, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; межа 

Бойківщини — Надсяння 

с. Мушинка (пол. Muszynka), ґміна Криниця-Здруй, Новосондецький повіт, 

Малопольське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. М’якиш Старий (пол. Miękisz Stary), ґміна Ляшки, Ярославський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Нагуєвичі, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Накло (пол. Nakło), ґміна Стібно, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Нанова, Старосамбірський район, Львівська область; Бойківщина. Тепер 

цього села немає, після Другої світової війни опинилось у прикордонній смузі 

та було ліквідоване 

http://www.polskawliczbach.pl/wies_Medyka
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikul%25C3%25A1%25C5%25A1ov%25C3%25A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Miro%25C4%25BEa
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25AF%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F-%25D0%2597%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Miekisz_Stary
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE
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с. Нанчілка Королівська (с. Нанчілка Мала), тепер — с. Соснівка, 

Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Негрибка (пол. Nehrybka), ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Недільна, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Незнайова (пол. Neznajowa), ґміна Сенкова, Горлицький повіт, 

Малопольське воєводство, Польща; Лемківщина. Тепер цього села немає, 

зникло після Другої світової війни 

с. Нижній Грабівець (словац. Nižný Hrabovec), Врановський округ, 

Пряшівський край, Словаччина; Лемківщина 

с. Нижній Свидник (словац. Nižný Svidník), Свидницький округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Лемківщина. 1944 року об’єднане зі с. Вижнім Свидником, 

унаслідок чого виникло м. Свидник 

с. Нижня Писана (словац. Nižná Pisaná), Свидницький округ, Пряшівський 

край, Словаччина; Лемківщина 

с. Нинів Горішній, тепер — с. Горішнє, Стрийський район, Львівська область, 

Україна; Бойківщина 
с. Ніновичі (пол. Nienowice), ґміна Радимно, Ярославський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Новоселиця (словац. Nová Sedlica), Снинський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Бойківщина 

с. Новосілки Гостинні, Самбірський район, Львівська область, Україна; межа 

Надсяння — Опілля 

с. Новосілки Козицькі (інша назва — с. Сенькова) (пол. Nowosielce Kozickie), 

ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; 

Надсяння 

с. Опака, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Оріхівці (пол. Orzechowce), ґміна Журавиця, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Ni%25C5%25BEn%25C3%25BD_Hrabovec
https://en.wikipedia.org/wiki/Ni%25C5%25BEn%25C3%25BD_Slavkov
https://en.wikipedia.org/wiki/Svidn%25C3%25ADk
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0)
http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=306
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2596%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
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с. Острів, Самбірський район, Львівська область, Україна; межа Надсяння — 

Опілля 

с. Острів (пол. Ostrów), ґміна Перемишль, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Пантна (пол. Pętna), тепер — присілок с. Маластова, ґміна Сенкова, 

Горлицький повіт, Малопольське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Папороть біля м. Добромиля, Старосамбірський район, Львівська область; 

Бойківщина. Тепер цього села немає, після Другої світової війни опинилось у 

прикордонній смузі та було ліквідоване 

с. Пашова (пол. Paszowa), ґміна Вільшаниця, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Пельня (пол Pielnia), ґміна Заршин, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

м. Перемишль (пол. Przemyśl), Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Підліски, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Плешевичі, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Поздяч, тепер — с. Лешно (пол. Leszno), ґміна Медика, Перемишльський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Полкині (пол. Pełkinie), ґміна Ярослав, Ярославський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Поляна, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Поляна (пол. Polana), ґміна Чорна, Бещадський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Поповичі, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

м. Порохник (пол. Pruchnik), Ярославський повіт, Підкарпатське воєводство, 

Польща; Надсяння 

с. Посада Ліська (пол. Posada Lesko), ґміна Лісько, Ліський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Посада Риботицька (пол. Posada Rybotycka), ґміна Фредрополь, 

Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%2596%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_%2528%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0%2529
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
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с. Потік, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Потоки (словац. Potoky), Стропковський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Праврівці (словац. Pravrovce), Меджилабірський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Пралківці (пол. Prałkowce), ґміна Красічин, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Прикра (словац. Príkra), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. П’яновичі, Самбірський район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. П’яткова Руська, тепер — с. П’яткова (пол. Piątkowa), ґміна Дубецько, 

Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

м. Радимно (пол. Radymno), Ярославський повіт, Підкарпатське воєводство, 

Польща; Надсяння 

с. Радловичі, тепер — с. Ралівка, Самбірський район, Львівська область, 

Україна; Опілля 

с. Радловичі Горішні, тепер — с. Ралівка, Самбірський район, Львівська 

область, Україна; Опілля 

с. Ракова (пол. Rakowa), ґміна Тирява Волоська, Сяноцький повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Репедь (с. Реп’ядь) (пол. Rzepedź), ґміна Команча, Сяноцький повіт, 

Підкарпатське воєводствао, Польща; Лемківщина 

с. Риботичі (пол. Rybotycze), ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Рихвальд, тепер — с. Овчари (пол. Owczary), ґміна Сенкова, Горлицький 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Рихтичі, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Рівня (пол. Równia), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Рогізно, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Potoky_(okres_Stropkov)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2596%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%25C3%25ADkra
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_(%25D0%25B3%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
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с. Розстайне (с. Ростайне) (пол. Rozstajne), ґміна Кремпна, Ясельський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Розтока (пол. Roztoka), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Розтоки Долішні (пол. Roztoki Dolne), ґміна Балигород, Ліський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Розточки, Долинський район, Івано-Франківська область, Україна; 

Бойківщина 

с. Ролів, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Ропенка (пол. Ropienka), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Руда, Жовківський район, Львівська область, Україна; історико-

етнографічна Волинь 

с. Рудавка (пол. Rudawka), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Руденка (пол. Rudenka), ґміна Вільшаниця, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Рудка (пол. Rudka), ґміна Сенява, Переворський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Рунина (словац. Runina), Снинський округ, Пряшівський край, Словаччина; 

Бойківщина 

с. Руська Бистра (словац. Ruská Bystrá), Собранецький округ, Кошицький край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Руське Село (пол. Ruska Wieś), від 1902 року — у складі м. Ряшева 

(пол. Rzeszów), Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Руський Грабовець (словац. Ruský Hrabovec), Собранецький округ, 

Кошицький край, Словаччина; Лемківщина 

с. Руський Потік (словац. Ruský Potok), Снинський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Бойківщина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=304
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%25C3%25A1_Bystr%25C3%25A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D1%258F%25D1%2588%25D1%2596%25D0%25B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Hrabovec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusk%25C3%25BD_Potok
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с. Рушельчичі (пол. Ruszelczyce), ґміна Кривча, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Садковичі, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Сарни, Яворівський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Святе (пол. Święte), ґміна Радимно, Ярославський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Святкова Велика (пол. Świątkowa Wielka), ґміна Кремпна, Ясельський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Святкова Мала (с. Святківка) (пол. Świątkowa Mała), ґміна Кремпна, 

Ясельський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Селець (с. Сілець), Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Селиська (пол. Siedliska), ґміна Ніздрець, Березівський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Семенівка, Пустомитівський район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Сенкова (пол. Sękowa), Горлицький повіт, Малопольське воєводство, 

Польща; Лемківщина 

с. Сенява (пол. Sieniawa), Переворський повіт, Підкарпатське воєводство, 

Польща; Надсяння 

с. Середнє (с. Середнє Село) (пол. Średnia Wieś), ґміна Лісько, Ліський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Сівчина (пол. Sufczyna), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Сілець (с. Сільці) (пол. Sólca), ґміна Фредрополь, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Сіль, Великоберезнянський район, Закарпатська область, Україна; 

Лемківщина 

с. Скородне (пол. Skorodne), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Слохині, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
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с. Смереків, Жовківський район, Львівська область, Україна; історико-

етнографічна Волинь 

с. Смільна, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Смільник (пол. Smolnik), ґміна Команча, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Соколова Воля (пол. Sokołowa Wola), ґміна Устрики Долішні, Бещадський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина. Тепер цього села 

немає, внаслідок дії Радянсько-польського договору обміну ділянками 

територій 1951 року було ліквідоване 

с. Солина (пол. Solina), Ліський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; 

Лемківщина 

с. Солинка (пол. Solinka), ґміна Тісна, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Соснівка — див. Нанчілка Королівська 

с. Ставиша (пол. Stawisza), ґміна Устя Горлицьке, Горлицький повіт, 

Малопольське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Стара Сіль, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; 

Бойківщина 

с. Старява, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; межа 

Бойківщини — Надсяння 

с. Стежниця (пол. Stężnica), ґміна Балигород, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; межа Лемківщини — Бойківщини  

с. Стібенець (с. Стобенце) (пол. Stubienko), ґміна Стібно, Перемишльський 

повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Стібно (с. Стібне) (пол. Stubno), ґміна Стібно, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Стоянці, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

м. Стрий, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Стужиця, Великоберезнянський район, Закарпатська область, Україна; 

Бойківщина  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Solina
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258F-%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
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с. Сусолів, Самбірський район, Львівська область, Україна; Опілля 

с. Сушиця Велика, тепер — с. Велика Сушиця, Старосамбірський район, 

Львівська область, Україна; Бойківщина 
с. Тарнавка (с. Тернавка) (пол. Tarnawka), ґміна Риманів, Кросненський повіт, 

Підкарпатське воєводство; Лемківщина. Тепер цього села немає, зникло після 

Другої світової війни 

с. Твіржа, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 
с. Телешниця Ошварова (пол. Teleśnica Oszwarowa), ґміна Устрики Долішні, 

Бещадський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Тернавка (пол. Tarnawka), ґміна Дубецько, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Тилич (с. Телич) (пол. Tylicz), ґміна Криниця-Здруй, Новосондецький повіт, 

Малопольське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Тиневичі (пол. Tyniowice), ґміна Розьвениця, Ярославський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Тирява Волоська (пол. Tyrawa Wołoska), Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Тирява Сільна (пол. Tyrawa Solna), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Тисовець (пол. Cisowiec), ґміна Балигород, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; межа Лемківщини — Бойківщини 

с. Тисовиця, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Товарна, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Толчва (угор. Tolcsva), Шарошпатакський район, медьє Боршод-Абаудж-

Земплен, Угорщина 

с. Топільниця, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; 

Бойківщина 

с. Тополя (словац. Topoľa), Снинський округ, Пряшівський край, Словаччина; 

Лемківщина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B1%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F-%25D0%2597%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%258C%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F_(%25D0%25B3%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://sk.wikipedia.org/wiki/Topo%25C4%25BEa_(okres_Snina)
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с. Торки (пол. Torki), ґміна Медика, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Трійця (пол. Trójca), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Трійчичі (пол. Trójczyce), ґміна Орли, Перемишльський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Трочани (словац. Tročany), Бардіївський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Трушевичі, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Тур’є, Старосамбірський район, Львівська область, Україна; Бойківщина 

с. Тур’є Горішнє, тепер — с. Тур’є, Старосамбірський район, Львівська 

область, Україна; Бойківщина 

с. Туринське (пол. Turzańsk), ґміна Команча, Сяноцький повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Угерці (пол. Uherce Mineralne), ґміна Вільшаниця, Ліський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Угорка (пол. Węgierka), ґміна Розьвениця, Ярославський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Ужок, Великоберезнянський район, Закарпатська область, Україна; 

Бойківщина 

с. Улич-Криве (словац. Uličské Krivé), Снинський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Бойківщина 

с. Улюч (пол. Ulucz), ґміна Дидня, Березівський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Надсяння 

с. Уріж, Дрогобицький район, Львівська область, Україна; межа 

Бойківщини — Опілля 

с. Устиянова (с. Устянова) (пол. Ustjanowa Górna), ґміна Устрики Долішні, 

Бещадський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A3%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%2596
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tro%25C4%258Dany
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2588%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uli%25C4%258Dsk%25C3%25A9_Kriv%25C3%25A9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2594%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258F
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с. Устя Руське (с. Устє Руське) (пол. Uście Ruskie), тепер — с. Устя Горлицьке 

(пол. Uście Gorlickie), ґміна Устя Горлицьке, Горлицький повіт, Малопольське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Фельштин, тепер — с. Скелівка, Старосамбірський район, Львівська 

область, Україна; Надсяння 

с. Хиринка, тепер — у складі с. Хирини (пол. Chyrzyna), ґміна Кривча, 

Перемишльський повіт, Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Хідновичі, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Хотинець (пол. Chotyniec), ґміна Радимно, Ярославський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Хотінь (пол. Choceń) біля с. Тисовця, ґміна Балигород, Ліський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; межа Лемківщини — Бойківщини. Тепер 

цього села немає, зникло після Другої світової війни 

с. Цевків (с. Цівків) (пол. Cewków), ґміна Старий Диків, Любачівський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Цетуля, Яворівський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Циків, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Чертеж (с. Чертіж) (пол. Czerteż), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

с. Шандровець, Турківський район, Львівська область, Україна; Бойківщина  

с. Шариський Щавник (словац. Šarišský Štiavnik), Свидницький округ, 

Пряшівський край, Словаччина; Лемківщина 

с. Шашова (словац. Šašová), Бардіївський округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Шеметківці (словац. Šemetkovce), Свидницький округ, Пряшівський край, 

Словаччина; Лемківщина 

с. Шептичі, Самбірський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Шишоровичі, Мостиський район, Львівська область, Україна; Надсяння 

с. Щавне (с. Щавник) (пол. Szczawne), ґміна Команча, Сяноцький повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Лемківщина 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258F-%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B5_(%25D2%2591%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B0
http://webmgr.cerkiew.net/page.php?12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D2%2590%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Cewkow
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Czertez
http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=farnost&id=131
https://sk.wikipedia.org/wiki/%25C5%25A0emetkovce
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с. Щасливе, Мукачівський район, Закарпатська область, Україна; низинне 

Закарпаття 

с. Яблуниця Руська (пол. Jabłonica Ruska), ґміна Дидня, Березівський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Явірник Руський (пол. Jawornik Ruski), ґміна Бірча, Перемишльський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Явора (с. Явори), Турківський район, Львівська область, Україна; 

Бойківщина 

с. Ялин (пол. Lalin), ґміна Сянок, Сяноцький повіт, Підкарпатське воєводство, 

Польща; Лемківщина 

с. Ялова (словац. Jalová), Снинський округ, Пряшівський край, Словаччина; 

Бойківщина 

с. Ялове (пол. Jałowe), ґміна Устрики Долішні, Бещадський повіт, 

Підкарпатське воєводство, Польща; Бойківщина 

с. Янківці (пол. Jankowce), ґміна Лісько, Ліський повіт, Підкарпатське 

воєводство, Польща; Лемківщина 

м. Ярослав (пол. Jarosław), Підкарпатське воєводство, Польща; Надсяння 

с. Ясенка-Стецьова, Турківський район, Львівська область, Україна; 

Бойківщина 

http://www.polskawliczbach.pl/wies_Jablonica_Ruska
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D0%2591%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2588%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Lalin
https://en.wikipedia.org/wiki/Jalov%25C3%25A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0
http://www.polskawliczbach.pl/wies_Jankowce
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582_(%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2589%25D0%25B0)
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ДОДАТОК Г СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ. АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Монографії: 

1. Косів Р. Українські хоругви. Київ : Оранта, 2009. 372 с. 

2. Косів Р. Ікони «Спас — Виноградна Лоза» зі збірки Національного музею у 

Львові імені Андрея Шептицького. Львів : Національний музей у Львові 

імені Андрея Шептицького; Свічадо, 2016. 88 с., іл. Резюме англ. (Серія 

«Від Тайної вечері до Воскресіння» : у 5 кн.). 

3. Косів Р. Риботицький осередок церковного мистецтва 1670—1760-х років. 

Львів : Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького, 2019. 528 с. 

Статті, в яких опубліковані основні результати дисертації: 

4. Косів Р. Ікони на полотні кінця 1680 — 1690-х рр. з церкви Переображення 

Господнього с. Вороблячин на Яворівщині. Народознавчі зошити. Серія 

мистецтвознавча. 2014. № 6. С. 1281—1289. 

5. Косів Р. Західноукраїнські ікони на полотні з фризовим розташуванням 

фігур XVII — початку XVIII ст.: призначення та іконографія. Народознавчі 

зошити. 2016. № 5. С. 1052—1061. 

6. Косів Р. Ікони Страстей Христових на полотні риботицької манери 

малярства. Studia Ukrainica Varsoviensia. Warszawa : Uniwersytet Warszawski 

katedra ukrainistyki, 2016. T. IV. S. 412—429. 

7. Косів Р. Структура та іконографія іконостасів стилістики майстрів із 

Риботич 1680—1740-х рр. Вісник Львівської національної академії 

мистецтв. Львів : Львівська національна академія мистецтв, 2017. Вип. 32. 

С. 130—141. 

8. Косів Р. Твори Тимотея — маляра, міщанина риботицького 1660—1670-ті 

рр. Народознавчі зошити. 2017. Вип. 5. С. 1149—1155.  

9. Косів Р. Творчість ікономаляра Івана Крулицького в контексті діяльності 
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церкви в Грозьовій на Західній Бойківщині в контексті діяльності 
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29.Косів Р. Малярська спадщина майстра Івана Середиського з Риботич. 
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Львів : Растр-7, 2016. С. 9—10. 
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XVIII ст. з церкви в Лімній на Турківщині в контексті діяльності 

риботицьких малярів. 

5. ХХІІ Міжнародна наукова конференція «Волинська ікона: дослідження та 

реставрація». Луцьк, Музей волинської ікони, 21-22. 10. 2015. Тема 

доповіді: Твори майстра ікони «Собору Пресвятої Богородиці» останньої 

третини XVII cт. з Трушевичів на Старосамбірщині та його середовища. 

6. Сьома наукова конференція, присвячена пам’яті Володимира Вуйцика. 

Львів, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, 14. 12. 2015. Тема 

доповіді: Твори риботицьких майстрів з авторськими підписами. 

7. Пленарне засідання Комісії образотворчого та прикладного мистецтва та 

Інституту колекціонерства мистецьких пам’яток при НТШ ХХVII сесія 

Наукового товариства імені Шевченка. Львів, Наукове товариство імені 

Шевченка, 16. 03. 2016. Тема доповіді: Ікона триликої Пресвятої Трійці 

початку XVIІІ ст. у збірці НМЛ. 

8. IV Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, 

методологія». Львів, ЛННБ України ім. В. Стефаника, 25. 11. 2016. Тема 

доповіді: Твори майстра Якова з Риботич 1675—1690-х років. 

9. Перша міжнародна науково-практична конференція «Пам’ятки сакрального 

мистецтва: збереження, дослідження та мистецтвознавча експертиза». Київ, 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 03. 11. 2016. 
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Тема доповіді: Структура та іконографія іконостасів стилістики майстрів із 

Риботич 1680—1750-х рр. 

10.Міжнародна конференція «Ікона — образ Божого милосердя» Люблін 

(Польща), Центр зустрічі культур у Любліні, 18. 06. 2016. Тема доповіді: 

Образ Богородиці Матері Милосердя в українському іконописі другої 

половини XVII — початку ХХ ст. 

11.Восьма наукова конференція, присвячена пам’яті Володимира Вуйцика. 

Львів, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, 15. 12. 2016. Тема 

доповіді: Ікони «майстра Христа Пантократора 1724 р.»  
з околиць Свидника та Турки в контексті стилістики творів риботицького 

малярського осередку. 

12.Науково-теоретична конференція професорсько-викладацького складу, 

аспірантів і здобувачів Львівської національної академії мистецтв 

«Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі 

цінності та подолання стереотипів». Львів, ЛНАМ, 23-24. 05. 2017. Тема 

доповіді: Ікони риботицьких майстрів 1670—1740-х рр. у збірці 

Національного музею у Львові ім. А. Шептицького: питання атрибуції. 

13.Дев’ята наукова конференція, присвячена пам’яті Володимира Вуйцика. 

Львів, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, 14. 12. 2017. Тема 

доповіді: Дарохранильниці авторства риботицьких майстрів. 

14.V Міжнародна наукова конференція «Мистецька культура: історія, теорія, 

методологія». Львів, ЛННБ України ім. В. Стефаника, 24. 11. 2017. Тема 

доповіді: Іван Крулицький, маляр риботицький. (форма участі —заочна).  

15.Пленарне засідання Комісії образотворчого та прикладного мистецтва та 

Інституту колекціонерства мистецьких пам’яток при НТШ XXІХ сесія 

Наукового товариства імені Шевченка. Львів, Наукове товариство імені 

Шевченка, 27. 03. 2018. Тема доповіді: Твори автора чину Моління 1690 

року з церкви в Рушельчичах у контексті діяльності риботицького 

малярського осередку. 



!  844

16.Друга міжнародна науково-практична конференція «Проблеми збереження і 

популяризації культурної спадщини: виклики та можливості». Львів, Музей 

народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького, 

18-19. 04. 2018. Тема доповіді: Дослідження творчості риботицьких 

майстрів церковного мистецтва 1670—1750-х рр.: джерела та питання 

локалізації пам’яток. 

17.Міжнародна наукова конференція професорсько-викладацького складу 

Львівської національної академії мистецтв «Концептуальні дискусії у 

мистецьких практиках: ідея, форма, інтерпретація». Львів, ЛНАМ, 24. 04. 

2018. Тема доповіді: «Підла робота риботицька»: твори майстра 

апостольського ярусу 1730—1740-х рр. з церкви в Раковій. 

18.ХІІ Сесія СКІМу «Українське мистецтво сучасності: здобутки і 

перспективи». Львів, Інститут народознавства та етнології НАН України, 

24. 05. 2018. Тема доповіді: Поняття «народна ікона» в українському 

науковому дискурсі. 

19.Десята наукова конференція, присвячена пам’яті Володимира Вуйцика. 

Львів, Наукове товариство ім. Шевченка в Україні: історична комісія, 18. 12. 

2018. Тема доповіді: Чудотворні ікони та їх репліки у творчості 

риботицьких майстрів (1690—1730-ті рр.). 

20.Круглий стіл «Український іконостас» Музею «Староскварявський 

іконостас XVI — XVIII cт.» філії Львівського музею історії релігії. с. Стара 

Скварява, Музей «Староскварявський іконостас», 21. 12. 2018. Тема 

доповіді: Цокольні ікони іконостасів риботицьких майстрів (1680—1750-ті 

рр.). 

21.Відкрита лекція: «Риботицький ікономалярський осередок (1670—1750-ті 

рр.)». 26. 10. 2016. Національний музей у Львові імені Андрея 

Шептицького. 

22.Відкрита лекція: «Творчість ікономалярів з м. Риботичі в контексті 

облаштування церков бувших Перемиської та Мукачівської єпархій 1670—

1750-x рр.» 30. 11. 2017. Інститут музичного та образотворчого мистецтва 
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філософського факультету Пряшівського університету в Пряшеві, 

Словаччина.  

23.Відкрита лекція: «Твори риботицьких майстрів 1670—1750-ті рр.» 12. 09. 

2018. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького.  

24.Відкрита лекція: «Твори риботицьких майстрів 1670—1750-ті рр.» 14. 10. 

2018. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького. 

25.Виставковий проект: «Українські хоругви XVI — XIX ст. зі збірки 

Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького». Львів, 

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 13. 12. 2007—22. 

01. 2008). 

26.Виставковий проект: «Українські хоругви XVI — XIX ст.». Київ, 

Національний історико-архітектурний заповідник «Софія Київська», 24. 11. 

2010—25. 02. 2011. 

27.Виставковий проект: «Іконопис на тканині в українських храмах XVII — 

першої половини XVIII ст.». Львів, Національний музей у Львові імені 

Андрея Шептицького, 12. 03. 2013—28. 04. 2013. 

28.Виставковий проект: «Ікони риботицьких майстрів (1670—1750-ті рр.) зі 

збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та 

приватних колекцій». Львів, Національний музей у Львові імені Андрея 

Шептицького, 28. 08. 2018—14. 10. 2018. 

Матеріали дослідження впроваджено в окремі теми лекційних курсів: 

«Іконографія та іконологія» (IV курс ОР «Бакалавр» кафедри історії і теорії 

мистецтв Львівської національної академії мистецтв), «Іконографія та 

богослов’я ікони» (І—ІІ курси ОР «Бакалавр»), «Історія мистецтва за 

фахом» (ІІІ курс ОР «Бакалавр»), «Історія декоративно-ужиткового 

сакрального мистецтва» (ІV курс ОР «Бакалавр») кафедри сакрального 

мистецтва Львівської національної академії мистецтв, а також у екскурсіях на 

постійній експозиції Національного музею у Львові імені Андрея 

Шептицького.
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