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Анотація. Розглядається рання творчість жовківського художни-
ка Івана Рутковича на прикладі ікон іконостаса церкви Архістратига 
Михаїла із села Стара Скварява, створеного протягом 1677-1687 ро-
ків. Проводиться порівняльний аналіз особливостей усієї творчості 
І. Рутковича. Дослідження є ключем до з’ясування розвитку та сти-
лістичної видозміни іконописного малярства І. Рутковича.
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Іконостас у Скваряві Старій є конгломератом ікон різних 
періодів та авторства, зібраних з різних церков. Найдавніша 
частина із XVI ст. – ряд апостолів з “празничками” і “Панто-
кратором” (дві пари апостолів першої половини ХХ ст. збері-
гаються у Національному музеї ім. А. Шептицького у Львові) 
– перша інформація про Староскварявський іконостас, яку 
надав Михайло Драґан [1, 109].

Оглядаючи намісний і цокольний ряди іконостаса із с. Ста-
рої Скваряви, слід сказати, що пензлеві, видатного жовків-
ського художника І. Рутковича належать дияконські врата із 
зображенням Архістратига Михаїла (1677 р.); цокольні ікони 
“Передача ключів Петрові” (1685 р.); “Неопалима купина” 
та намісні ікони “Св. Миколай” (1687 р.); “Богородиця-
Одигітрія”, “Христос-Пантократор” і храмова ікона “Собор 
Архістратига Михаїла”. 

Саме думку про те, що намісний ряд у цьому іконостасі ма-
лював І. Руткович висловив М. Драґан, у монографії “Україн-
ська декоративна різьба XV–XVIII ст.” [1]. 

У книзі В. Свєнціцької “Іван Руткович і становлення реа-



156

Петро СКОП

лізму в українському малярстві XVII ст.” [2, 81] було вперше 
опубліковано світлину дияконських врат із зображенням Ар-
хістратига Михаїла та подано графічну реконструкцію написів 
на дияконських дверях та на іконі “Св. Миколай”. Проте В. 
Свєнціцька не підтримує думки М. Драґана, що всі намісні 
ікони малював І. Руткович. На відміну від В. Свєнціцької 
твердження М. Драґана підтримав В. Овсійчук у монографії 
“Жовківський художній осередок” [3, 148].

В іконах намісного ряду цього іконостаса можемо знайти 
багато спільних рис із відомими підписаними іконами І. Рутко-
вича – у манері виконання рук, ликів, одягу.

Найстарішим датованим твором І. Рутковича М. Драґан 
вважає саме дияконські врата з цього іконостаса. На поземі 
навколо ніг архангела є донаторський напис: “Цей образ дав 
намалювати раб Божий Георгій Грипусь із жінкою своєю за 
відпущення гріхів своїх року Божого 1677”. Напис зроблено 
білим кольором на чорному тлі.

Архангела зображено на повен зріст, з опорою на праву 
ногу, яка виступає на перший план. Ліву ногу архангел трохи 
припідняв – немов хоче ступити. Художник праву ногу зро-
бив яскравою, контрастною, а ліву – темнішу в тоні та кольорі. 
На ногах зображені чоботи, підв’язані стрічками з квітками. 
Архангел стоїть на білій хмарі, у правій руці він тримає меч, у 
лівій – щит. Одягнений у біло-рожеву сорочку, котра виглядає 
з-під кольчуги. Поверх кольчуги на лівому плечі розвівається 
велика рожево-червона стрічка і сягає аж колін архангела. На 
грудях на кольчузі зображено мальтійський хрест. Уся коль-
чуга вкрита сріблом, яке на випуклих місцях патиноване під 
золото. За спиною архангела видніються темно-зелені крила, 
вищі від голови. Голова повернута злегка вправо, а погляд його 
спрямований на глядача.

Тло-світ виконано за допомогою патинованого срібла. А 
позем – це перехід від чорного до світло-червоно-коричневого 
кольору, на якому зображена синьо-сіра хмарка з нахилом до-
низу вправо.

Саме таку схему зображення Архістратига Михаїла можемо 
бачити на багатьох дияконських вратах того часу. Зокрема на 
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дияконських дверях із Жовківщини, що зберігаються в Чер-
воноградській філії ЛМІР, із с. Кути Львівської області та на 
підписаних іконостасах І. Рутковича з Волиці-Деревлянської 
(1680-1682), Волі-Висоцької (1688–1689), де майже так 
само використано рисунок і живописний колорит, як на зобра-
женні архангела зі Староскварявського іконостаса.

Перше, що впадає в око під час порівняння підписаних 
зразків дияконських дверей та дверей зі Старої Скваряви, – 
це динамічний рух постаті архангела, що крокує. Хоча ноги й 
розвернуті вправо, проте плече вигнуте дещо вліво до глядача. 
Лик злегка нахилений вліво. Розташування рук та меча майже 
однакові – мають лише незначні зміни. Схожими є вирішен-
ня обладунку, на всіх архангелах покладено срібло, патинова-
не під золото на хресті, накладному плечі, комірці та нижній 
частині лат. Рисунок рожево-червоної стрічки від лівого плеча 
аж до колін на всіх згаданих іконах також збігається. Спосіб 
трактування біло-рожевої сорочки теж майже однаковий: чер-
воними та чорними лініями переданий об’єм на правому коліні 
архангела, червоними лініями – по виступаючих місцях, а чор-
ною – у тіні.

Донаторський напис 1677 р. на цій іконі розташований на-
вколо ніг архангела, так само, як і власний підпис І. Рутковича 
1688 р. на дияконських дверях з Волі-Висоцької.

Композиційне вирішення цих п’ятьох архангелів має певні 
відмінності, бо намальовані вони на дошках різної величини 
та пропорцій, відповідно постаті архангелів дещо змінені. Ар-
хангел зі Старої Скваряви зображений на найвужчій дошці, 
тому його фігура найстрункіша, а архангел із с. Кути – на най-
ширшій, тож фігура архангела тут найбільш динамічна. Хоча 
архангели намальовані в різний час, але і в колористичному, і в 
композиційному вирішенні бачимо багато спільного.

Порівнявши ці п’ять ікон, можна зробити висновок, що ди-
яконські двері 1677 р. з іконостаса церкви Архістратига Ми-
хаїла в с. Стара Скварява є найдавнішим датованим твором 
І. Рутковича.

Придели іконостаса зі Старої Скваряви збереглися лише 
три: під намісними іконами “Миколай”, “Богородиця-Одигі-
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трія” та “Христос-Пантократор”, а під храмовою іконою “Со-
бор Архістратига Михаїла” придела була втрачена – її разом 
з поліхромованим різьбленим обрамленням було знищено й 
оформлено ікону в новий вівтар [4, 610–615]. 

На приделі, що під намісною іконою “Св. Миколай”, зо-
бражено фраґмент декоративного квіткового фризу на синьому 
тлі. Очевидно, під храмовою іконою була така сама композиція, 
бо ікона “Св. Миколая” та храмова ікона є вужчі, ніж намісні 
ікони “Богородиця-Одигітрія” та “Христос-Пантократор”.

На приделах І. Руткович, окрім декоративних композицій, 
постійно використовував ікони з біблійними сюжетами, не є 
винятком іконостас зі Старої Сваряви. Під намісними ікона-
ми “Богородиця-Одигітрія” та “Христос-Пантократор” є цо-
кольні ікони із сюжетами “Неопалима купина” та “Передача 
ключів Петрові”.

Ікона “Неопалима купина” – горизонтальної прямокутної 
форми, що було спричинене, очевидно, широким розміром на-
місної ікони “Богородиця-Одигітрія”.

Від центру в лівій частині ікони зображено молодого Мой-
сея, який стоїть на колінах, зав’язуючи собі взуття. Він під-
няв голову, щоби подивитись угору на ангела, який з’явився 
над кущем. Оригінальністю художника в цій сцені була пере-
дача багатоплановості пейзажу. Планів можна нарахувати до 
п’яти. Але цікавим є те, що художник, зображаючи ці плани, 
відтворив реальний пейзаж, який він неодноразово бачив. На 
перших планах пейзаж виконано в темних тонах, а на останніх 
– у світлих, в яскраво-жовто-зеленій гамі. Таке явище в освіт-
ленні пейзажу трапляється доволі часто завдяки частковому 
заступанню сонця хмарами. І. Руткович це явище використав 
символічно – сидячи на тлі темного пейзажу, Мойсей бачить 
уособлення Бога, який дає йому вказівки для визволення свого 
народу. Саме прояв світла на останніх планах символізує по-
дальшу долю Мойсея та його народу.

Між Мойсеєм та Еммануїлом – напис червоною фарбою 
на блакитному небі: “Явилась Мойсею вогнем палаюча купи-
на. І голос був із полум’я: Мойсей, Мойсей, визуй взуття з 
ноги своєї. Місце святе є, на ньому ти стоїш”. Про це написа-
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но в книзі Старого Заповіту (Вихід 3. 2–5): “І він побачив, 
що кущ горів огнем, і не згоряв”. Це один із символів Божої 
Матері, яку не опалив вогонь Сина Божого, коли Він зійшов 
через неї з неба на землю.

Цокольна ікона “Передача ключів Петрові” – вертикаль-
ної прямокутної форми, на відміну від ікони “Неопалима купи-
на”, бо намісна ікона “Христос-Пантократор” вужча від ікони 
“Богородиця-Одигітрія”. Сюжет “Передача ключів Петрові” 
був поширений ще в старохристиянські часи (ІV ст.) у добу 
створення саркофагів.

Композиція ікони трохи зсунена вліво. Зліва зображено 
Ісуса Христа, який сидить на камені, одягнений Він у синій 
гіматій та червоний хітон. У лівій руці Ісус тримає два досить 
масивні ключі, а правою рукою благословляє. Погляд Христа 
спрямований на апостола Петра. Апостол Петро зображений 
у центрі, він стоїть на колінах. У лівій руці тримає посох, а 
праву руку приклав до грудей. Він одягнений у синій хітон і 
жовто-оранжевий гіматій.

На небі над апостолом зображено в хмарах голуба, який 
символізує Святий Дух. Від голуба сходить проміння на апос-
тола Петра.

На передньому плані картини є кілька сірих овечок, а на 
задньому плані, як у композиції “Неопалима купина”, видні-
ються будівлі міста.

Зліва від Христа на тлі неба напис червоною фарбою: 
“Явився Ісус учням своїм, вставши з мертвих, і каже Симону: 
“Симоне Іонін – чи любиш мене правдиво. Паси ягнята мої”. 
Праворуч від Петра червоною фарбою на зеленому тлі трави 
напис: “1685 августа 20”.

В українських іконостасах на крайній лівій намісній іконі 
зображали здебільшого Миколая-Чудотворця, не є винятком 
іконостас зі Старої Скваряви – тут також крайня ліва ікона 
із зображенням святого Миколая. Іван Руткович вирішив зо-
бразити Миколая на повен зріст, очевидно, щоби підкреслити 
симетрію в намісному ряді іконостаса, бо на крайній правій іко-
ні (храмовій) “Собор Архістратига Михаїла” Архангела Ми-
хаїла зображено центральною постаттю на повен зріст. Таким 
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чином підкреслювалася велич центральних ікон “Богородиці-
Одигітрії” та “Христа-Пантократора”.

Одягнений Миколай у срібний фелон, по якому нанесена 
біла фарба, художник продряпав її до срібла, утворивши орна-
мент з хрестиків і квітів, а в місцях, де фарба залишилась між 
квітами, художник продряпав горизонтальні лінії. Омофор на 
святому Миколаї – білого кольору з червоними хрестами, по-
срібленими в середині. Низ омофору прикрашають кутасики. 
З-під омофору над синім підризником видніється фраґмент 
червоної єпитрахилі. Під правою рукою святого звисає червона 
палиця, на якій технікою асисту сріблом зображений серафим. 
Поручі в Миколая також червоні. Лівою рукою святий тримає 
Євангеліє в червоній обкладинці, оздобленій сріблом. Голова 
Миколая зображена у фас, а погляд спрямований на глядача.

Навколо постаті – різьблене орнаментальне тло-світ. Май-
же таке ж саме тло-світ доволі часто трапляється у творчос-
ті І. Рутковича, наприклад, на іконах іконостасів у Волиці-
Деревлянській та Волі-Висоцькій, що доводить — довгий час 
із І. Рутковичем працював той самий сницар. Позем на іконі 
“Святий Миколай” – пурпурно-коричневого кольору, на яко-
му є донаторський напис білими буквами зліва від постаті Ми-
колая: “Цей образ справили раби Божі Горніки, котрим імена: 
Ігнат Вересовець, Федір Глек, Іаков Маслій, Яцько Бучок, 
Іван Чуп, Степан Борисов, Пантелеймон Борисов, Стефан 
Натоптушішин”. А справа: “Андрей Натоптушішин. Гавриїл 
Кудрик. Прокопій Купчаков. Миколай Головчин. Іван Сема-
чишин. Із жонами своїми спасення ради свого”. Під ногами 
дата: “Року 1687 А Мая”. Хоча підпису автора нема в дона-
торському написі, проте, порівнявши лик Миколая з ликами 
старших людей, що на підписних творах І. Рутковича, можна 
побачити багато спільних рис – це і випуклі скули, скривле-
ний ніс, подібне промалювання сивого волосся. Прикладом до 
порівняння можуть бути лики апостолів з іконостаса у Волі-
Висоцькій.

Намісна ікона “Богородиця-Одигітрія” є найбільшою за 
розміром серед намісних ікон. Зображення Богородиці ниж-
чепоясне, фронтальне. Її голова ледь нахилена до Ісуса на лівій 
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руці, погляд спрямований до глядача, правою рукою вказує на 
Дитину. Ісус зображений майже фронтально, з ледь нахиле-
ною головою, погляд теж звернений до глядача. Правою рукою 
Дитя благословляє Богородицю. Лик Богородиці – з темними 
очима, довгими дугоподібними бровами, прямим носом і неве-
ликими червоними вустами. Як і в більшості ликів Богороди-
ці, І. Руткович припускався тієї ж самої анатомічної помилки 
– вуста Богородиці відносно носа зміщені з центральної лінії 
обличчя в лівий бік. Ця незначна похибка, на перший погляд, 
не дуже помітна, але при детальному ознайомленні видно, що 
вуста, окрім того, що зсунуті трохи вліво, не є паралельними 
відносно очей. Цю похибку буде допускати І. Руткович, оче-
видно, на всіх своїх творах – навіть на лику Богородиці на 
центральній іконі Деісус із Жовківського іконостаса – най-
величнішій пам’ятці авторства І. Рутковича. Саме ця похибка 
є ще одним доказом того, що автором ікон зі Старої Скваряви 
є Іван Руткович.

Одягнена Богородиця в пурпурний мафорій із зеленою під-
кладкою та золотою стрічкою по периметру, з плеча на мафорії 
звисають золоті китиці. З-під мафорію видно синій хітон. Лик 
Христа – з повними щоками, великими темними очима, тон-
кими дугоподібними бровами, тонким прямим носом і кучеря-
вим рудим волоссям. Одягнений у білий, перев’язаний на поясі 
червоною стрічкою хітон і вохристо-червоний гіматій. Постаті 
зображені на золоченому орнаментованому різьбленому тлі. 
Декор побудований з рослинних мотивів зі стилізованих кві-
ток і плодів граната.

Найкраще порівняти “Богородицю-Одигітрію” із Старої 
Скваряви з підписаним твором І. Рутковича “Богородиця-
Одигітрія” з Крехова (1689 р.), на якій майже так само зо-
бражено постать Богородиці та Ісуса. Перше, що впадає в 
око, – таке саме трактування мафорію, де вогненно-червоною 
стрічкою кіноварі зображено світла, а це один з найхарактер-
ніших прийомів трактування складок І. Рутковичем. Голова в 
Богородиці нахилена під таким самим кутом, подібним є також 
положення Її рук. Але в зображенні постаті Христа є певні 
відмінності, зокрема, на іконі з Крехова Христос тримає сувій, 
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а на Староскварявській – ні. Відрізняється також і трактуван-
ня складок на гіматії Ісуса.

Розглянувши лики Богородиці зі Старої Скваряви та Кре-
хова, можна зробити висновок, що художник користувався не 
тільки однією композиційною схемою, а й однією палітрою, що 
добре видно при детальному огляді тональних переходів на лику.

Намісна ікона “Христос-Пантократор” є дещо вужчою, 
ніж “Богородиця-Одигітрія”. Зображення Христа нижче-
поясне, фронтальне. Його погляд спрямований уліво. Права 
рука – на рівні грудей у благословляючому жесті. Лівою ру-
кою Христос підтримує розгорнуте Євангеліє з текстом, напи-
саним чорними літерами із першою червоною. Лик Христа – з 
невеликими темними очима, дугоподібними тонкими бровами, 
довгим прямим носом і округлим підборіддям. Довге рудува-
те волосся кучерями спадає на плечі. Тонкі вуса та невелика 
борода. Одягнений Христос у хітон червоного кольору з ши-
рокими рукавами та синій гіматій, краї якого облямовані золо-
тистою стрічкою з орнаментом. Таку саму золотисту стрічку, 
але з іншим орнаментом, видно на правому плечі.

Цей твір є доволі характерним для творчості І. Рутковича 
того часу: зокрема, слід згадати ікону “Христос-Пантократор” 
з Потелича (церква Святого Духа), яка не тільки в живопис-
ному вирішенні є такою самою, а й у пластичному, тобто вся 
орнаментика різьбленого тла та мальована орнаментика при-
дели аналогічні до староскварявських ікон.

Образи намісних ікон “Богородиця-Одигітрія” та “Хри-
стос-Пантократор” – типові для творчості І. Рутковича, 
майже такої самої схеми, як і в іконостасах Крехова, Волиці-
Деревлянської та Потелича.

На іконі “Собор Архістратига Михаїла” по центру зобра-
жено постать Архістратига Михаїла, що одягнений у посрі-
блені лати. Художник спатинував срібло під золото на плечах, 
нижче пояса та на мальтійському хресті на грудях архангела. 
Таким самим методом посріблено меч, який архангел тримає у 
лівій руці, та рицарське взуття. Поверх кольчуги в архангела 
накинуто червоний плащ. З-під лат видніється рожева сороч-
ка. Крила в Михаїла нижчі від голови, змодельовані так само, 
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як на архангелі з дияконських дверей із с. Кути та з Жовків-
ського іконостаса. У правій руці архангел тримає Еммануїла, 
який обома руками благословляє.

Між крилами в архангела Михаїла виглядають дві нахилені 
голівки ангелів. Погляд лівого спрямований на глядача, а пра-
вого – на Михаїла.

Обабіч архангела зображено дві постаті архангелів, які є 
значно меншими від Михаїла, а за ними – багатьох ангелів, в 
яких видно лише лики, а то й лише частини чола.

Архангел, що ліворуч від Михаїла, одягнений у червоний хі-
тон, білу сорочку та зелену накидку. У правій руці тримає дзер-
кало синього кольору з грецькою буквою Х – Христос, ліву 
руку тримає відкриту. Погляд його спрямований на глядача.

Архангел, що праворуч від архангела Михаїла, одягнений 
у рожевий хітон, білу сорочку та синю накидку. У правій руці 
тримає таке саме дзеркало, як і в архангела справа. Лівою ру-
кою він вказує на постать архангела Михаїла.

Підлога, на якій стоять всі ангели, в темно-червону та ро-
жеву клітинку, причому на кожній рожевій клітинці автор зо-
бразив спіральної форми білі мазки. Над архангелами різьбле-
не посріблене тло-світ, також патиноване під золото.

Оглянувши лики архангелів і порівнявши з ликами ангелів 
на іконах з Жовківського та Потелицького іконостасів, може-
мо бачити багато спільного – широко розплющені очі, рожеві 
щоки, характерно прямі носи та ледь помітна усмішка.

Ще одну характерну рису, яку використовував І. Руткович, 
можна побачити на цій іконі – це типове для нього виконан-
ня складок різкою за формою червоною лінією. Прийом та-
кого вирішення складок майстер використовуватиме протягом 
усього свого творчого шляху: і на іконах з іконостаса у Волиці-
Деревлянській 1680–1682 рр., і на Жовківському іконостасі 
1697–1699 рр.

Іконостас із Старої Скваряви – це ще одна цікава сторінка 
творчості великого жовківського художника. Саме тут збере-
глись ікони з такими сюжетами, які у творчості І. Рутковича 
більше не трапляються: “Собор Архістратига Михаїла”, “Не-
опалима купина” та “Передача ключів Петрові”. 
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ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІКОНОСТАСА І. РУТКОВИЧА

І стиль малярства, і дати, що вказані на цьому іконостасі, 
дозволяють краще зрозуміти періодизацію творчості І. Рут-
ковича. Очевидно, що першим відомим датованим твором є 
дияконські двері зі Старої Скваряви 1677 р., звідси можна по-
чинати відлік періоду творчості І. Рутковича, завершенням є 
1712–1715 роки [5, 769-772].

Автор не одного іконостаса, І. Руткович став чи не найтала-
новитішим художником українського маньєризму і залишив по-
мітний вплив у творчості художників-іконописців доби бароко. 

Компілятивність іконостаса із с. Стара Скварява ілюструє 
еволюцію і побудови іконостасів, і розвитку українського іко-
нопису протягом чотирьохсот років – від поствізантійських 
традицій, які яскраво втілені в ряді Моління та євангельсько-
го циклу, до появи реалістичних традицій європейського ма-
лярства, що відображені на одвірках царських врат 1646 р. 
та особливо в іконах І. Рутковича 1677–1687 рр. до дещо 
скромнішого живопису середини XVIII ст. та реалістичного 
малярства ХІХ ст. Подібні різночасові іконостаси також ілю-
струють фінансово-культурний стан суспільства, тому можна 
і на Староскварявському іконостасі, й інших побачити ікони, 
виконані високопрофесійними художниками, поряд з худож-
никами більш народного спрямування. 
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Annotation
Skop Petro. Iconographical and artistic peculiarities of Ivan Rutkovych 

iconostasis Archangel Michael’s appellation church from the Stara Skvari-
ava village. Early creativity of Zhovkva master Ivan Rutkovych represented 
by icons of iconostasis Archangel Michael’s appellation church from the Stara 
Skvariava village painted in 1677-1687 years is analyzed in the article. Com-
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parable analysis of peculiarities Ivan Rutkovych creativity was made. This 
study is a key to understanding the development and stylistic changes of Ivan 
Rutkovych icon painting.

Key words: icon painting, iconostasis, iconographic peculiarities, co-mpa-
rable analysis.

Аннотация
Скоп Петро. Эстетические особенности иконостаса Ивана 

Рутковыча церкви Архистратига Михаила из села Стара Скварява. 
Рассматривается раннее творчество жовкивского художника Ивана 
Рутковыча на примере икон иконостаса церкви Архистратига Миха-
ила из села Стара Скварява, написанного на протяжении 1677-1687 
годов. Проводится сравнительный анализ особенностей всего твор-
чества И. Рутковыча. Исследование является ключом к пониманию 
развития и стилистических видоизменений иконописной живописи 
И. Рутковыча. 

Ключевые слова: иконопись, иконостас, иконографические особен-
ности, сравнительный анализ.


