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Вистава археологічна поль
сько-руська у Львові 1885 
року.— Львів, 1885. 
Львівські газети «Діло», 
№ 83—84; «Слово», № 4 
за 1885 рік.
Teka Konserwatorska.— 
Lwow, 1900.— R.2.— S. НО

П рикарпатське місто Рогатин мальовничо розкинулося серед по
логих пагорбів галицького Опілля, на перетині гомінких шляхів 
між Івано-Франківськом, Львовом, Тернополем.

Давнє місто широко відоме як батьківщина Роксолани (Насті 
Лісовської). Доньку місцевого священика у 1520 році спіткала гірка 
доля тисяч її співвітчизників. Під час руйнівного нападу турків на Ро
гатин її забрано було у ясир і продано на невільничому ринку в Криму. 
Згодом юна русинка потрапила до султанського гарему Сулеймана II 
(Пишного) і тривалий час істотно впливала на політичні справи мо
гутньої Османської держави. Її ім’я ще за життя оточене було леген
дами в багатьох європейських країнах. Донині з пошаною згадують 
його й рогатинці, адже побутує думка, що Роксолана робила все 
можливе, щоб криваві набіги турків та кримчаків обминали її рідну 
Роксоланію-У країну.

Завдяки планувальній структурі, основаній на містобудівних за
садах магдебурзького права, та збереженим архітектурним спорудам 
XIV—XVIII ст. старовинний Рогатин вабить затишністю та непов
торним виглядом.

Серед рогатинських пам’яток особливе місце посідає величний 
іконостас 1650 року для дерев’яної церкви Св. Духа (1598). Без іс
тотних змін зберігся він у первісному інтер’єрі, утворюючи з його 
архітектурою гармонійний ансамбль. У живописі та декоративній 
різьбі іконостаса втілено найвищі досягнення галицької школи мону
ментально-декоративного мистецтва середини XVII ст. Поряд з ві
домими львівськими іконостасами — П’ятницької церкви (поч. 
XVII ст.) та Успенським (1638) — Святодухівський є яскравим 
свідченням поступального розвитку давнього українського мисте
цтва в річищі демократичних тенденцій.

Церква Св. Духа та її іконостас привернули увагу шанувальників 
і дослідників галицьких старожитностей наприкінці XIX ст. у зв’язку 
з проведенням реставраційних робіт. Живопис іконостаса реставру
вав львівський художник, випускник Віденської Академії мистецтв 
Юліан Макаревич (1854—1936). По закінченні робіт 1885 року іко
ностас експонувався на археологічно-етнографічній виставці у Льво
ві !. Поява визначної пам’ятки галицького мистецтва на виставці 
викликала захоплені відгуки у тогочасних часописах 2. У 1895 році 
реставраційно-ремонтні роботи були проведені у Святодухівській 
церкві Для цього Сейм виділив дві тисячі злотих. Наглядав за якістю 
робіт архітектор Михайло Ковальчук 3. Відтоді пам’ятка пережила 
ще декілька ремонтів і реставрацій, найгрунтовніша з-поміж яких 
проведена у 1980—1982 роках. Одночасно спеціалістами Львівських 
реставраційних майстерень здійснено реставрацію іконостаса. 
У 1983 році в Святодухівській церкві відкрився відділ Івано-Франків-
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ського художнього музею. Експонуються в ньому твори іконопису, 
різьби та скульптури XVI—XIX ст., що походять з Рогатина та його 
околиць.

РОГАТИН
Святодухівська церква. 
1598. Загальний вигляд

РОГАТИН У XVI—XVII ст.
Історія Рогатина бере початок від часів Галицько-Волинського 

князівства. В околицях села Підгороддя, неподалік міста, розкопано 
декілька городищ X—XIII ст. Збереглися залишки валів, укріплено
го дитинця, фундаменти церкви, сліди житлової забудови. Перша 
згадка про Рогатин за літературними джерелами припадає на 
1184 р .4. У XII ст. землі теперішньої Рогатинщини були вотчиною 
Ростиславичів — правнуків Ярослава Мудрого — Рюрика, Володара 
та Василька.

Після захоплення 1349 року галицьких земель королівською 
Польщею Рогатин розбудовується на теперішній території. В буллі 
папи Боніфація IX перемишлському єпископу Рогатин вперше на
звано містом 5.

Інтенсивний розвиток міста починається після надання йому 
1415 року магдебурзького самоврядування та пов’язаних з ним при
вілеїв. Включений до числа королівських володінь, Рогатин часто 
переходив від одних орендарів до інших.

У XVI ст. відбувається становлення міста як важливого ремісни
чо-торговельного осередку. Рогатинські ярмарки і торги тривалий час 
не поступалися львівським. У 1535 році польський король Сигізмунд 
підтвердив привілеї Рогатина і надав йому герб із зображенням оле
нячого рога та літери «R». Формується забудова центральної частини 
міста, структура якої мала типовий для тогочасних західноукраїн
ських міст вигляд. Торговим і політичним центром Рогатина була 
ринкова площа, оточена чотирма рядами впритул зведених будинків 
з вузькими фасадами. Посередині стояла ратуша, збудована 1539 ро
ку. При ній містилися майстерні, що виробляли сукно. Певно, як 
і в інших містах, вздовж фасадів будинків було прилаштовано «під
сіння» — дерев’яний або мурований ганок, під яким провадилася 
торгівля 7. Будинки XIX — початку XX ст., що ними забудовано те
пер ринкову площу, стоять на давніх фундаментах і мурованих льо
хах, призначених колись для зберігання товарів. Тут-таки, на площі, 
містився міський водозбір, вода до якого надходила дерев’яними 
трубами. На кутах ринку починалися головні вулиці міста, що вели 
до Львівської, Галицької та Краківської брам і далі переходили в гос
тинці. Місто звідусіль захищали широкий вал та рів. Залишки земля
них укріплень подекуди збереглися вздовж сучасних вулиць Фортеч
ної та Валової. В люстрації 1572 року згадується, що «старе місто
в

2.
СТАРИЙ РОГАТИН
Вигляд від церкви 
Святого Миколая

4 С і р е д ж у к  П. Джерела
до вивчення історії ви
никнення міст Галицької 
землі в XV—XVIII ст. Ар
хіви України.— 1986.—
№ 1.— С. 63.

5 Центральний державний іс
торичний архів УРСР у 
Львові. Ф. 131, on. 1, спр. 
13, арк. 1.— Далі — ЦДІА 
УРСР у Львові.

6 Zabrycki J. Rohatyn 
miasto Krolewskie / /  Spra- 
wozdania Komisyi do ba- 
dania Historii sztuki.— 
Krakow, 1915.— T. 9.— 
Z. 3—4.— S. 385.

7 I с a € в и ч Я. Д. Куль
тура і побут міського на
селення Галичини XVII— 
XVIII ст.— Народна твор
чість та етнографія.— 
1963.— № 4.— С. 92.









обведене було парканом», тобто дерев’яним частоколом, вкритим 
гонтовим дахом 8. Пізніше на його місці виросли кам’яні мури. Замок 
у Рогатині був дерев’яний. Оборонне значення відігравали дві най
більші культові споруди міста: церква Різдва Богородиці та костьол 
Св. Миколая. їх високі дзвіниці з вузькими вікнами-бійницями доте
пер домінують у міській забудові. В межах міста, неподалік Львів
ської брами, стояли розібрана у XIX ст. дерев’яна церква Св. Варва
ри та заснований 1614 року і знесений 1774-го монастир та костьол 
домініканців. Дерев’яні церкви Св. Духа, Св. Миколи, Св. Юрія (не 
збереглася) збудовані були у передмістях, яких у Рогатині налічу
валося чотири: Нове Місто, Бабинці, Завода, Навулицях. Забудова 
передмість, заселених переважно ремісниками, відзначалася вільні
шим плануванням. Дерев’яні, вкриті соломою або гонтом хати перед- 
міщан стояли на оточених плотами ділянках з городами та садками.

Ремісники й купці складали більшість серед рогатинських міщан. 
Місто мало добре розвинену цехову структуру. На початку XVII ст. 
налічувалось 29 ремісничих професій. Діяли цехи: кравецький, 
ткацький, шевський, різницький, пекарський, кушнірський, бондар
ський. До спільного цеху входили слюсарі, пічники, римарі, котлярі, 
сідлярі. Окремо існував музичний цех 9.

У другій половині XVI ст. пожвавлюється суспільно-політичне 
життя міста, що було зумовлене пробудженням національної свідо
мості та посиленням боротьби українського народу за рівні з като
ликами права. Бажання переважної більшості українців дотримува
тись дідівської віри і звичаїв наштовхувалося на опір з боку світських 
та церковних орудників Польської держави. В особливо драматич
ному становищі українська людність опинилася після утворення 
1569 року, внаслідок об’єднання Польщі з Великим князівством Ли
товським, Речі Посполитої та проголошенням Брестської церковної 
унії 1596 року. Дискримінаційні заходи королівських урядовців при
скорювали полонізацію і покатоличення українських князівсько- 
боярських родів. Водночас процес розшарування проходив серед 
місцевих церковних ієрархів. Усе це порушувало єдність українсько
го суспільства, гальмувало поступ його культури, освіти, мистецтва. 
Проте знайшлася на Україні сила, яка у цей складний час взяла на 
себе роль головного оборонця національного духу, звичаїв і права. 
Нею виявилося українське міщанство: ремісники, крамарі, купці, 
дрібна містечкова шляхта. Згуртувавшись навколо церковних братств, 
галицькі міщани очолили національно-культурний рух. Вслід за 
Львівським братством братчики інших міст та містечок домага
ються права Ставропігії — безпосереднього підпорядкування схід- 
нохристиянським патріархам, аби таким чином позбутися втручання 
місцевих єпископів у свої справи.

РОГАТИН
Костьол Святого 
Миколая. XV ст.

3.

8 Z a b r y c k i  J. Rohatyn 
miasto Krolewskie / /  Spra- 
wozdania Komisyi do ba- 
dania Historii sztuki. Kra
kow, 1915.— T. 9.— Z. 3— 
4.— S. 380.

9 Історія міст і сіл Україн
ської РСР. Івано-Франків
ська область.— Київ, 
1971.— С. 442.
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Рогатинське братство при міській церкві Різдва Богородиці за
сноване 1589 року при сприянні вихідця з Рогатина, львівського ре- 
місника-сідляра Юрія Рогатинця 10. Наприкінці XVI — на початку 
XVII ст. Юрій Рогатинець та його брат Іван були серед найактив
ніших керівників Львівського братства, колективним членом якого 
спочатку вважалося новоутворене братство в Рогатині. У міс
ті відкрилася братська школа з великою бібліотекою п . У 1602— 
1606 роках у Стрятині на Рогатинщині діяла одна з найдавніших 
українських друкарень. В ній працював відомий поет, друкар та вида
вець Памво Беринда, за участю якого були видані книги: «Харито- 
нія» (1603), «Служебник» (1604), «Требник» та «Євангеліє учитель
не» (1606). Заходами братства в Рогатині відкрився і діяв тривалий 
час шпиталь.

Незалежна суспільна та культурно-просвітницька політика брат
чиків призводила до гострих сутичок зі львівським єпископом Гедео
ном Балабаном. Братство не тільки конфліктувало з єпископом, а й 
не допускало на свої засідання священиків. У 1627 році київський 
митрополит Йов Борецький скаржився, що у братстві «великая зне
вага стану духовному...» 12.

Цього ж року він підтверджує статут дочірнього братства при 
церкві Св. Духа, перед тим затвердженого грамотою нового львів
ського єпископа Єремії Тисаровського 13.

Згуртованість рогатинських братчиків сприятливо позначилася 
на піднесенні ролі українських міщан у житті міста. У 1614 році до 
складу магістрату входило дев’ять українців. Рогатинські міщани 
брали активну участь у національно-визвольній війні 1648—1654 ро
ків, очоленій Богданом Хмельницьким. Влітку і восени 1648 року, 
під час перебування козацьких полків у Галичині, на допомогу по
всталим рогатинцям прийшло 15-тисячне військо, кероване полков
ником Товпигою. У вересні цього року було розігнано польський 
уряд і створено українське самоврядування на чолі з війтом Габрі- 
елем Кушарським. До складу нового магістрату увійшли: батько вій
та Іван Кушарський, бургомістр Луць Натинка, присяжний Іван 
Слюсар, райці Луць Пекар, Василь Кос, Андрій Галюга з синами, 
присяжний Петро Потоцький, міський писар Іван — усього дев’ять 
осіб. їм допомагало 60 міщан з міським лантвійтом Кубряченком 14. 
Об’єднані загони козаків, міщан та селян з підрогатинських сіл зни
щили шляхетські маєтки в Підкамені, Бабинцях, Роздолі, Ходорові, 
Путятинцях. У Рогатині розгромили костьол, монастир домініканців, 
осідок єзуїтів, монастирську броварню. У скарзі ксьондза Хризоста 
Янецького до Галицького гродського суду перелічені збитки, завдані 
костьолу Св. Миколая повсталими рогатинцями. Забрано було золоті 
та срібні келихи, хрести, монстрації, коштовні шпалери та килими

ЛУКА долинський
Бл. 1745—1824 
ПОРТРЕТ РОКСОЛА- 
НИ. Кін. XVIII — поч. 
XIX ст.
Полотно, олія. 70X54 
Львівський музей укра
їнського мистецтва
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10 І с а є в и ч Л. Д. Братства
та їх роль в розвитку укра
їнської культури XVI —
XVIII ст.— К., 1966.—
С. 37.

11 Див: там же.— С. 148.
12 І с а є в и ч Л. Д. Братства

та їх роль у розвитку укра
їнської культури XVI —
XVIII ст.— К., 1966.—
С. 83.

13 П е т р у ш е в и ч  А. С. 
Сводная галицко-русская 
летопись с 1600 по 1700 
год.— Львов, 1874.— С. 457.

14 Г р а б о в е ц ь к и й  В. В. 
Західноукраїнські землі 
в період народно-визволь
ної війни 1648— 1654 ро
ків.— К., 1972.— С. 118.
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5.

тощо 15. Жорстокою була помста шляхти після придушення по
встання на початку 1649 року. Десятки козаків та міщан закатовано 
і повішено у Бабинецькому передмісті.

Закономірними символами національного відродження в XVI— 
XVII ст. були віра і церква 16. Особливо ревно братства утримували 
свої церкви, стежили за їх оздобленням, виборювали права на будів
ництво нових храмів. Поява церкви Св. Духа, а згодом і нового іконо
стаса в ній, в одному з найбільших передмість Рогатина — Новому 
Місті — зумовлена була практичними потребами. У 60-х роках XVI ст.

ГРАМОТА ПАТРІАР
ХА АНТІОХІЙСЬКО- 
ГО ЙОАХИМА 3 БЛА
ГОСЛОВЕННЯМ НА 
ЗАСНУВАННЯ БРАТ- 
СТВА.1586

15 ЦДІА УРСР у Львові. 
Ф. 5, on. 1, спр. 141, 
с. 1127— 1130.

16 Г р у ш е в с ь к и й  М.
Культурно-національний  
рух на Україні в XVI — 
XVII віці / /  Жовтень.—
1989.— № 1.— С. 100— 101.

17 Жерела до історії Украї- 
ни-Руси. Львів, 1898.— 
Т. 1.— С. 165.
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6.
ТРЕБНИК
Титульний аркуш 
Стрятин. Друкарня 
Гедеона Балабана. 
1606

тут налічувалося 104 двори 17. Одночасно їх спорудження було 
актом самоствердження передміських ремісників — активних учас
ників братського руху.

СВЯТОДУХІВСЬКА ЦЕРКВА.
ІСТОРІЯ, АРХІТЕКТУРА

Нове місто розбудовувалося вздовж західної частини оборонного 
валу Рогатина. Захищене воно було звідусіль водою: з півдня — 
потоком Бабинкою, з заходу — Гнилою Липою і ставом, з півночі —
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колись повноводою Млинівкою. Святодухівську церкву зведено над 
крутим берегом Гнилої Липи, на насипному пагорбі. На випадок во
рожого нападу татар або турків, які траплялися досить часто, під 
церквою був влаштований мурований льох, який сполучався вузьким 
ходом з міською церквою Різдва.

Час побудови пам’ятки дослідники визначають по-різному. В ше- 
матизмах та церковних інвентарях здебільшого подається XVI ст. 
Відомий дослідник української дерев’яної архітектури Михайло Дра- 
ган відносить її до пам’яток першої половини XVII ст 18. Під різними 
роками згадується вона в працях сучасних українських вчених: 1620 
(В. Овсійчук) 19, 1644—1645; 1648 (Г. Логвин) 20. Нещодавно львів
ський дослідник Володимир Вуйцик до наукового обігу ввів 1598

ТРЕБНИК
Фрагмент
18 Д р а г а н  М. Українські 

деревляні церкви.— Львів, 
1927.— Ч. 1.— С. 39.

19 О в с і й ч у к  В. С. Україн
ське мистецтво XIV — пер
шої половини XVII століт
тя / /  Нариси з історії укра
їнського мистецтва.— К., 
1985.— С. 98.

20 Л о г в и н  Г. Н. По Украї
ні. Стародавні мистецькі 
пам’ятники.— К., 1968.—
С. 265. Його ж: Украина и 
Молдавия. Справочник-пу
теводитель.— М., 1982.—

С. 411.

7.
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СТАРОДРУКИ
XVII—XVIII ст. Свято- 
духівська церква

8.

Памятники градострои
тельства и архитектуры 
Украинской ССР. Спра
вочник-каталог.— К., 
1985.— Т. 2.— С. 246.

рік 21. Ця дата міститься в інтер’єрі церкви на північній стіні нави. 
Вперше її було прочитано парохом Святодухівської церкви отцем 
Іполитом Дзеровичем під час ремонту 1895 року. Документальних 
свідчень, які б вказували на час побудови Святодухівської церкви, не 
виявлено. Проте архітектура її має багато спільних рис з архаїчними 
типами галицьких дерев’яних церков XV—XVI ст. У церкві зберег
лися ікони XVI ст. Звичайно, не всі вони створювалися для Святоду
хівської церкви, але окремі з-поміж них можна розглядати як за
лишки її першого іконостаса. Про те, що церква не могла бути збу
дована у 1644—1645 роках, а тим більше у 1648 році, свідчить збе
режена в ній надмогильна плита рогатинського міщанина Федора 
Гордогатки, похованого при церкві Св. Духа у 1625 році. Споруду та-
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9.

ГРАВЕР Т. Т. 
ВИСВЯЧЕННЯ 
ІОАННА ЗЛАТОУСТА 
НА ПРЕСВІТЕРА В 
АНТІОХІЇ
Київ. Друкарня Києво- 
Печерської лаври. 1624

кож названо у згадуваній грамоті Йова Борецького, датованій 1627 
роком. На сьогодні найбільш вірогідною датою її побудови залиша
ється 1598 рік.

Сучасний гостроверхий силует церкви і дзвіниці, об’єднаних 
спільним гонтовим дахом, з’явився у XIX ст. Ремонтні роботи трохи
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10.

НЕВІДОМИЙ ГРАВЕР 
ДАРИ. Служебник 
Київ. Друкарня Києво- 
Печерської лаври. 1629

спотворили пропорції споруди, та істотно не змінили первісних архі
тектурних форм. Поземний план церкви утворений майже квадрат
ним зрубом нави (7,00 X 6,70 м), до якого з заходу і сходу прив’яза
ні менші об’єми бабинця (6,24X5,51 м) та вівтаря (4,20x4,56 м) 
гранчастої восьмибічної конструкції. Високий зруб головної нави, ви-
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ведений з ледь помітним нахилом стін до середини, перекрито квад
ратним верхом з двома заломами. До кінця XIX ст. накриття верху 
увінчувала пірамідальна маківка на невеликому четверику. Згодом її 
замінив відкритий ліхтар, завершений бляшаним шоломом. Остаточ
но первісний строгий силует церкви набув сучасних абрисів після 
1912 року, коли четверик маківки замінили на гранчастий барабан, 
а над ліхтарем з’явився по-готичному гострий шпиль.

За давньою традицією, вхід до Святодухівської церкви влаштова
но з півдня, і веде він до бабинця, перекритого гострим склепінням. 
На людину, яка переходить з низького, без вікон, бабинця у головне 
Приміщення церкви — наву, незабутнє враження справляє її верти
кально розвинений простір. Висота нави від підлоги до склепіння 
сягає 22 метри. Стриманий і водночас величний інтер’єр освітлений 
двома вікнами з півдня і одним — з північної стіни. За іконостасом 
міститься невеликий вівтар з мурованим престолом посередині. 
Стіни і склепіння церкви зведені з гладко оправлених сокирою 
масивних дубових брусів. Стіни вівтаря розписані у 90-х роках 
XIX ст. Конструктивно-пластична досконалість і пропорційна спів- 
розмірність об’ємів, яскраво виявлені у внутрішньому і зовніш
ньому вигляді церкви, зумовлені предковічним народним досвідом 
дерев’яного будівництва. Майстри добре володіли своїм ремеслом, 
а підрогатинські ліси у той час не були бідні на дерево, його навіть во
зили продавати до Гданська та Гамбурга 22.

З заходу впритул до церкви приставлено каркасну триярусну 
дзвіницю. Мужній абрис її геометризованих форм, невеликі світлові 
отвори споріднюють дзвіницю з середньовічними оборонними ве
жами. Для галицької архітектурної школи не характерне поєднання 
церкви і дзвіниці в одному ансамблі. Дзвіниці завжди ставили окре
мо, в межах церковного подвір’я. Ця невідповідність була помічена 
дослідником рогатинських церков В. Гребеняком23, а пізніше 
М. Драганом, який зауважив, що перед прив’язкою церкви до дзвіни
ці були зрізані випусти піддашшя церкви 24. Перша згадка про дзві
ницю Святодухівської церкви припадає на 1649 рік. Зберігся доку
мент, з якого відомо, що член Святодухівського братства Стефан 
Турчин, заповідаючи частину свого майна братчикам і церкві, роз
порядився 28 золотих і 15 грошів використати на підмурування 
дзвіниці 25. Очевидно, у той час вона ще стояла над берегом Гнилої 
Липи і була під загрозою зсуву до ріки. Генеральна візитація 1760 ро
ку повідомляє, що дзвіниця стояла вже біля церкви 26. У 1895 році, 
здійснюючи нагляд за виконанням робіт у Святодухівській церкві, 
архітектор Михайло Ковальчук бачив на церковному одвірку дату — 
1675 рік, поставлену олійною фарбою. Зважаючи на те, що на одвір
ках традиційно вміщували написи і дати, що стосувалися часу побу-

22 L о z і гї s k і W. Prawem і 
lewem. Obyczaje па Czer- 
wonej Rusi w pierwszej 
polowie XVII w.— Krakow, 
I960.— T. 1.— S. 104.

23 Г р е б е н я к В .  Дерев’яні 
церкви Рогатинщини / /  
Неділя.— 1912.— № 24.— 
С. 6.

24 Д р а г а  н М. Українські 
деревляні церкви.— Львів, 
1927.—Ч. 1.— С. 123.

25 ЦДІА УРСР у Львові. 
Ф. 9, on. 1, спр. 399, 
с. 1289— 1292.

26 Visitacia Generalna.— 1760 
rok.— Т. 18.— S. 521.
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11.
ГЕРБ МІСТА 
РОГАТИНА. 1535

12.
ПЕЧАТКА НА ЛИСТІ 
МАГІСТРАТУ МІСТА 
РОГАТИНА. XVIII ст.

13.
ПЕЧАТКА МІСТА 
РОГАТИНА. XIX ст.
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14.

АПОСТОЛ ПЕТРО
Клеймо ікони «Христос- 
Пантократор» з церкви 
с. Уїзд

15.
ХРИСТОС-
ПАНТОКРАТОР
Друга половина XVII ст. 
Ікона з церкви с. Уїзд. 
Дерево, левкас, темпе
ра, олія. 103X68X 11





дови церкви й проведення найважливіших ремонтних робіт або вка
зували на особу священика чи фундатора, можна прийняти 1675 рік 
за час перенесення дзвіниці на її теперішнє місце.

Архітектурний ансамбль церкви органічно доповнюють вироби 
рогатинських ремісників. Вправною роботою відзначаються зробле
не у вигляді сітки металеве окуття вхідних дверей, гравірований 
ренесансною орнаментикою замок із складним механізмом, ковані 
хрести та віконні грати. Зовні, на південній стіні церкви, містяться 
залишки композиції «Покрова Богородиці» та декоративні орнамен
ти, виконані народними малярами XVIII—XIX ст. На цвинтарі на
вколо церкви збереглися архаїчної форми хрести і скульптурні над
гробки XVIII—XIX ст.

ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ РОГАТИНА 
НАПРИКІНЦІ XVI— НА ПОЧАТКУ XVII СТ.

До найдавніших за часом виконання творів живопису, збереже
них у Святодухівській церкві, належить ікона середини XVI ст. 
«Іоанн Хреститель з житієм». Пізніше створено парну композицію 
меншої художньої вартості з зображенням пристояних: «Іоанн Бого
слов та воїн Лонгин», «Богоматір та Марія Магдалина». Походження 
творів невідоме. На Україні зображення Іоанна Хрестителя поширю
валися здебільшого у монастирському середовищі, якому імпонував 
аскетичний і подвижницький спосіб життя святого. У Рогатині та 
околицях існувало декілька монастирів. У 1458 році згадується мо
настир Вознесіння Христового в Підгородді. Є відомості про мона
стирі у Ферлієві (тепер село Липівка), Черному, Виспі, Дусанові27. 
Запис 1631 року в рогатинських актових книгах засвідчує діяльність 
двох жіночих монастирів — Воскресенського та Преображенського 
на Бабинецькому передмісті Рогатина і неподалік міста, «під лі
сом» 28. Після ліквідації монастирів австрійською владою у XVIII ст. 
їх майно, а нерідко й монастирські церкви розбиралися і переноси
лися до сусідніх сіл. Можливо, ікона з зображенням Іоанна Хрести
теля у цей час потрапила до Святодухівської церкви з котрогось 
монастиря.

Монументальний стиль твору зумовлений давніми іконописними 
традиціями. Висока мистецька вартість пам’ятки і особливості її сти
лю зраджують руку столичного майстра. У середині XVI ст. провід
ним центром галицького іконопису був Львів. Його цехові маляри і 
так звані «партачі» — художники, що працювали поза межами офі
ційних цехових об’єднань, виконували замовлення для багатьох цер
ков краю. Важливою була участь львівських майстрів у формуванні

БОГОМАТІР
Друга половина XVII ст. 
Ікона з церкви с. Уїзд 
Дерево, левкас, темпе
ра, олія. 103X68X11 
Рогатин. Святодухівсь- 
ка церква. Експозиція

16.

27 К р и п ’ я к е в и ч  І. Се
редньовічні монастирі в 
Галичині. Спроба ката
логу / /  Записки Чина Св. 
Василів Великого.— Жов- 
ква, 1926.— Вип. 1—2.—

/  С. 95.
28 П е т р у ш е в и ч  А. С. 

Сводная галицко-русская 
летопись с 1600 по 1700 
год.— Львов, 1874.— С. 
68—69.
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АПОСТОЛИ
Друга половина XVII ст. 
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художнього осередку в Рогатині і поширенні на терені міста гумані
стичного світогляду в XVI—XVII ст.

Наприкінці XVI ст. іконопис переживає перехідний період. Від
бувається процес видозміни старої візантійської іконографії. Образи 
святих під впливом ренесансних ідей набувають життєвих рис. По
м’якшується і наближається до людини їх внутрішній світ. Іконо
пис набуває яскравого національного забарвлення.

Типовими пам’ятками перехідного періоду є апостольський чин 
(Львівський музей українського мистецтва, далі — ЛМУМ) та хра
мова ікона «Зішестя Св. Духа на апостолів», створені на зламі XVI— 
XVII ст. Походять твори з першого іконостаса церкви Св. Духа. Апо
столи написані майстром старої генерації. Моделюючи лики святих, 
він послуговується традиційною технікою «вохрення» — поступово
го висвітлення оливково-коричневого нижнього шару фарби розбіле- 
ними верхніми прописами. Дещо схематичне письмо ликів контра
стує з постатями апостолів, поданими у невимушеному русі, підкрес
лює об’ємність форм і природне розташування бганок одягу. Автор 
«Зішестя Св. Духа» більшою мірою володіє засобами нового живо
пису. Проте він змушений пристосовуватися до старої іконографіч
ної схеми сюжету. Обидва твори написані рогатинськими майстрами.

У документах XVI—XVII ст. містяться згадки про багатьох май
стрів з Рогатина. У монстрації 1565 року згадано маляра Кузьму 29. 
Саме йому приписують апостольський чин старого іконостаса 
Святодухівської церкви 30. Того ж року у місті проживала «маляр
ка» — очевидно, дружина котрогось з майстрів-іконописців 31. Збе
реглося ім’я маляра родом з Рогатина — Павла Рога (1581 — 
1590 ) 32. У львівських рукописах 1622—1624 рр. зафіксовано прізви
ще маляра-рогатинця Дмитра Борисковича в зв’язку з судовою спра
вою між ним і священиком львівської П’ятницької церкви Іваном По- 
пелем 33. У 1637 році в Рогатині працював маляр Федір 34. Двома 
роками пізніше челядник Лука Стефанович продав на рогатинському 
ринку батьківський будинок війту Григорію Александровичу, ювеліру 
за фахом 35.

Період найбільшого піднесення діяльності рогатинського худож
нього осередку припадає на першу половину XVII ст. У цей час в міс
ті з’являються монументальні ансамблі, над якими працювали значні 
групи місцевих та приїжджих, передусім львівських, майстрів. За 
однією з версій, з місцевого костьолу домініканців (1614) походять 
так звані «дунаївські колони» (ЛМУМ) — рештки колись величного 
дерев’яного вівтаря 36. У 1642 році було споруджено новий іконостас 
для міської церкви Різдва Богородиці. Від нього збереглися великих 
розмірів намісні ікони «Христос-Пантократор» та «Богородиця» 
(ЛМУМ). Через вісім років величний іконостас з’являється також
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у церкві Св. Духа. Починаючи з середини XVII ст. у Рогатині та 
його поблизьких околицях не здійснювалося більш-менш значне бу
дівництво. Поступово занепадає економічне та культурне життя міс
та. Таким чином, іконостас Святодухівської церкви є найвищим до
сягненням рогатинського художнього осередку і водночас останнім 
помітним мистецьким явищем його понад півстолітньої історії роз
витку.

РОГАТИН
Церква Різдва Богоро
диці. XVI—XVIII вв. 
Вхідна башта. XVII ст.

20.

ІКОНОСТАС ЦЕРКВИ СВ. ДУХА

Іконостас створений заходами і коштом рогатинських братств: 
Старшого при церкві Різдва Богородиці та Молодшого (дочірнього) 
прй церкві Св. Духа, очолюваних на той час старшим братчиком з ха
рактерним козацьким прізвищем — Яковом Волове Око, про що спо
віщає напис на іконостасі під іконою «Старозавітна Трійця».

«РОКУ БЖО ГО АХН. СЇАІКОНЬІ СО РУЖЇЛІ БРАТВО МОЛОЄ- 
ИСТ (АРШОЄ?) КО ЦРКВЄ СОШТВІА СТОГО ДХА ЗА СТА- 
ШИСТВА РАБА БОЖІА ИАКОВА ВОЛОВОГО КА...»

Іконостас складається з п’яти горизонтальних ярусів: предели, 
намісного, святкового, апостольського та пророчого. Непропорційно 
велике порівняно з іконостасом «Розп’яття», вміщене вгорі,— пізні
шого походження. Співрозмірними людині пропорціями (5,40 X 
7,55 м) іконостас гармонійно вписується у внутрішній стриманий 
простір церкви. Крайні ікони верхніх ярусів заходять на бічні стіни 
нави. Це зумовлювалося прагненням зберегти однакове масштабне 
співвідношення між іконами нижньої та верхньої частин іконостаса, 
а також посилювало враження його органічної єдності з інтер’єром. 
Композиційною побудовою іконостасна стіна нагадує фасади піз- 
ньоренесанс них споруд. Її площини розчленовані нішами з арочними 
завершеннями, призначеними для ікон, карнизами, колонками. Роль 
аттика відіграє пророчий ярус з ажурним зубчастим силуетом. Ікони 
симетрично розташовуються обіч центральної осі, утвореної прорі
зом царських врат та розміщеними над ними композиціями «Тайна 
вечеря», «Деїсус» та «Богоматір-Знамення». Врівноважена архітек
тонічна будова іконостаса є наслідком узгодженості його вертикаль
них і горизонтальних поділів. Вертикальні ритми повторюються 
в колонках, якими розділені ікони, горизонтальні, підкреслені роз- 
крепованими карнизами і декоративними поясами між ярусами іко
ностаса. Водночас в архітектурі пам’ятки, поряд з пізньоренесансни- 
ми рисами (маньєристичними), простежуються ознаки барокко. Од-
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ним з його проявів є складний тривимірний характер побудови фаса
ду іконостаса. Чергування виступаючих і заглиблених частин конст
рукції створює мінливу гру світла і тіні, посилену сяянням позолоти 
різьби.

Архітектура іконостаса по-барочному пишно декорована рельєф
ним різьбленням. Складний декор включає найрізноманітніші орна
ментальні мотиви. Виноградні галузки з гронами (символ євхарис
тії), переплетені стебла аканта, розети, йоніки, картуші тісно запов
нюють простір між іконами, прикрашають колонки, консолі, карни
зи. В оздобленні колонок використано також «окуттєвий» орна
мент — поширений мотив архітектурної декорації у першій половині 
XVII ст. Дрібна орнаментика розкішним килимом вкриває золочене 
тло і рами ікон намісного та апостольського ярусів. В оздобленні 
царських врат застосовано ажурне різьблення. Гнучкі виноградні га
лузки з дрібними червоними та зеленими гронами і густо розміщени
ми листочками примхливо переплітаються навколо медальйонів з 
зображеннями євангелістів та сцени «Благовіщення». Помічено, що 
різьбярам Святодухівського іконостаса були відомі фламандські гра
фічні й теоретичні посібники 37. Святкову декорацію іконостаса до
повнюють орнаментовані предели. Живопис їх нагадує ткані золо
том парчеві тканини східного походження.

Іконографічна програма іконостаса укладалася за активної уча
сті братства. Традиційний релігійно-дидактичний зміст іконостасних 
зображень розширений за рахунок введення нових для українського 
мистецтва тем і образів. Поява їх зумовлена обставинами тогочасно
го життя. Ідеї та настрої, породжені національним піднесенням у 
період визвольної війни 1648—1654 років, найпослідовніше втілені 
в живописі намісного ярусу. Його значення у композиції іконостаса 
підкреслено розмірами (1,73X6,55 м) та багатством декоративного 
оздоблення. Ярус вміщує ікони «Богоматір», «Христос-Пантокра- 
тор» (обабіч «царських врат»), храмову ікону «Зішестя Св. Духа на 
апостолів» (під записом XIX ст.) та зображення «Старозавітної 
Трійці». Головними символами бурхливого часу в живописі намісно
го ярусу постають зображені на полотнищах дияконських дверей 
образи Михаїла (північні двері) та Мельхіседека (південні).

В українському малярстві образ архангела Михаїла має давню 
іконографічну традицію. На «деїсусних» та «житійних» іконах XV— 
XVI ст. він виступає як грізний воєначальник (архістратиг) небес
ного воїнства,— ангелів, архангелів, серафимів,— протиставленого 
пекельним силам зла. Лицарський обладунок та караючий меч в ру
ці доповнювали войовничий вигляд архангела. У XVII ст. відомим 
осередком культу святого був Михайлівський Золотоверхий мона
стир у Києві. Особливо шанували Михаїла на Запорозькій Січі. Зо- 
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браження «козацького архангела» вміщувалися на полкових хоруг
вах, печатках, гербах. У роки національно-визвольної війни образ 
утверджується серед найважливіших зображень галицьких іконо
стасів.

Архангел Михаїл з Рогатина — самобутнє явище в історії укра
їнського малярства. Юний усміхнений архангел мало нагадує своїх 
войовничих попередників. У легкому поступі юнака у ясно-червоно
му плащі відчувається тріумф переможця. Шляхетне обличчя випро
мінює ледь погамовану радість. Парадний обладунок і ритуально під
несений догори меч підкреслюють мирний характер архангела. Сяй
во позолоченого візерунчастого тла ікони посилює мажорне звучан
ня колориту. Фактурне густе письмо підкреслює матеріальність одя
гу та аксесуарів. Водночас квітуче обличчя архангела та його довгі 
легкі крила прозоро модельовані рідко розведеними шарами олійної 
фарби. Образ архангела Михаїла в Рогатинському іконостасі симво
лізує життєрадісний дух молодої нації, її гідність, пробуджену націо
нально-визвольним рухом.

За визначенням дослідника давнього українського мистецтва 
П. Жолтовського, зображення Мельхіседека — царя Салимського 
на південних дияконських дверях є «другою стороною тієї ж ідеї, яка 
виступає тут в зображенні строгої мудрості, твердого виконання сво
го обов’язку і покликання» 38. На противагу юному, енергійному Ми- 
хаїлу, Мельхіседека представлено у вигляді статечного сивобородого 
чоловіка. У XVII ст. цього біблійного персонажа тлумачили як про
образ Христа. В написі над іконою «Деїсус» Христа названо «Ієреєм 
вовіки по чину Мельхіседековому». В Святодухівському іконостасі 
Мельхіседек зображений з символами євхаристії — трьома хліби
нами та глеком вина — дарами, що ними він вітав Авраама з пере
можного походу. Одночасно образ Мельхіседека був прикладом 
правдивого священства. Його поява в іконостасі викликана загост
ренням антикатолицької боротьби. Відсутність іконографічної тра
диції зумовила оригінальне трактування зовнішнього вигляду Мель
хіседека. На ньому пишно орнаментовані, східного типу довгі шати. 
Голова пов’язана завоєм і увінчана короною. Обличчя з промовисто 
відвертими семітськими рисами має ознаки портретного жанру. Світ
ський характер образу доповнює реалістичний пейзаж у нижній 
частині композиції.

Ідеї національної свідомості та стійкості в питаннях віроспові
дання дістали розвиток у невеликих біблійних сюжетах «Сон Іакова» 
та «Боротьба Іакова з ангелом» над північними та південними две
рями. Зміст їх пов’язаний з темою «обітованої землі». За легендою, 
Бог, з’явившись спочатку уві сні, а згодом насправді у подобі ангела 
біблійному праотцеві Іакову, благословив його народ на розквіт і на- 
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ділив правом володіти цією землею. Перенесені на український грунт 
сюжети символізували пробуджені визвольним рухом сподівання во
лі і щастя для рідної землі. Зображений в іконах благословенний 
край, де «ріки повняться молоком і медом», нагадує мальовничу при
роду Галичини. В сюжетах вперше в українському малярстві осмис
лено відтворено складні пейзажні мотиви. Простір розділений на 
ближній і дальній плани. Пагорби, густі групи дерев та будівлі на 
обрії оповиті прозорим серпанком. У сцені «Сон Іакова» краєвид 
олюднений постатями пастухів, які жваво перемовляються біля ове
чої отари. Пожвавлюють композицію метушливі фігурки ангелів, що 
сходять драбиною, з’явленою Іакову під час сну. Ніжні пастельні 
відтінки їхнього одягу на тлі смарагдової зелені і позолоти тла по
силюють ілюзію чудесного видіння. Розкута пластична манера пись
ма в обох творах органічно єднає постаті персонажів з пейзажним 
оточенням.

На одвірках царських врат, символічного входу до Церкви не
бесної, вміщено зображення основоположників християнського 
вчення — Григорія Богослова, Василія Великого, Діонісія Олександ
рійського та Діонісія Ареопагіта. Статечні постаті святих об’єднані 
настроєм духовної величі і суворої неприступності, що зближує 
їх з образом Мельхіседека. Головна причина звернення оборон
ців православ’я до вчення «отців церкви» в живописі та літературі 
XVII ст. — прагнення знайти аргументи для обстоювання постулату 
«правдивої віри». У дискусіях між прихильниками католицизму та 
православ’я активну участь брали рогатинці. У спільному листі га
лицького духовенства від 5 квітня 1641 року на підтримку руської 
церкви підписався «Семеон Священник Рогатинский весполь зо всЬм 
духовенством и братствами» 39. Одночасно в іконографічну програму 
іконостаса входять зображення, покликані заперечувати догмати 
єресі аріан. У XVI—XVII ст. численні прихильники цієї реформат
ської секти діяли в Польщі, а також на Волині та в Галичині. Аріа- 
ни заперечували рівність Сина і Бога-Отця, визнавали за Христом 
лише другорядну роль. У сюжетах іконостаса — «Христос-ієрей», 
«Христос навчає у храмі», «З’явлення дванадцятирічного Христа 
Петру Олександрійському» — підкреслюється божественна природа 
Христа та його значення як першого духовного пастиря.

На одвірках північних дияконських дверей зображені на повен 
зріст ранньохристиянські мученики — диякони Стефан та Лаврен- 
тій. За легендою, Лаврентій був страчений за те, що відмовився пере
дати церковне майно до імператорської скарбниці й роздав його жеб
ракам. Багатьма милосердними вчинками уславився диякон Стефан. 
Образи цих святих, як і вміщені на одвірках південних дияконських 
дверей зображення константинопольських лікарів Козьми та Дамі-

НАДГРОБНА ПЛИТА 
3 ЦЕРКВИ РІЗДВА 
БОГОРОДИЦІ В 
РОГАТИНІ. 1630
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ана, імпонували демократичному духу Рогатинського братства. Зга
даймо, що для опікування найбільш знедолених братчиків у місті 
було відкрито шпиталь.

Глибокий ідейний зміст, сила образних характеристик та новизна 
художнього вирішення згаданих творів намісного ярусу іконостаса 
не мають аналогів у тогочасному українському малярстві їх уніка
льність зумовлена яскравим талантом майстрів. Ікони писані двома 
малярами, які не поступаються один одному рівнем майстерності. До 
кола творів першого майстра належить зображення архангела Миха
ила, архідияконів Стефана, Лаврентія, архангелів Гавриїла, Рафаїла, 
що також вміщені на одвірках дияконських дверей. Він створив та
кож «Старозавітню Трійцю». В усіх творах персонажі мають своєрід
ний тип обличчя, який не повторюється в інших іконах іконостаса.

У роботах цього майстра найвідчутніше проявилися барочні ри
си, виражені в динамічному русі архангела Михаїла та у прагненні до 
асиметрії при побудові композицій. У «Старозавітній Трійці» май
стер порушив канонічну схему сюжету і змістив ангелів з центра іко
ни до правого краю. На вивільненій таким чином площині детально 
відтворено химерну споруду з Саррою при дверях. Барочні уподо
бання є причиною оповідного характеру сюжетів та надмірного за
хоплення декоративними прикрасами. Ідеалізованій, витонченій кра
сі персонажів цього майстра протиставлений прагматичний світ об
разів, створених автором Мельхіседека. Його манера простежується 
в живописі біблійних сцен «Сон Іакова» та «Боротьба Іакова з анге
лом», у зображеннях Козьми і Даміана. Можливо, він є виконавцем 
зображень отців церкви.

Розкуте художнє мислення майстра грунтується на світогляді ос
вічених кіл міщанського середовища. Реалістично написані, лако
нічні композиції, створені ним, позбавлені надмірного декоративізму. 
Прикметною рисою творчості майстра є конкретність у деталях, лю
бов до відтворення складних пейзажних мотивів.

Єднає обох майстрів грунтовна обізнаність з традиціями західно
європейського живопису. Вироблений ними стиль і особливості тех
ніки письма нагадують творчий досвід майстрів нідерландського та 
німецького Відродження кінця XVI— початку XVII ст.

Більшу частину творів іконостаса створив інший майстер. Йому 
належать намісні ікони Христа та Богородиці, «Тайна вечеря», апо
стольський і пророчий яруси. У його роботах класична традиція га
лицького іконопису поєднується з характерним для живопису XVII ст. 
реалістичним трактуванням форм. В іконі «Богородиця» збере
жено давній іконографічний тип Одигітрії. Проте її зовнішній вигляд 
вирішений цілком у характері естетичних смаків нового часу. Образ 
юної рогатинської Богородиці близький до фольклорних та літера-

ЛЬВІВ. ЗАХІДНИЙ 
ФАСАД КАПЛИЦІ 
БОЇМІВ. 1609—1615
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турних уявлень про її надзвичайну вроду. Заклик до милосердя і лю
бові виражений у погляді, спрямованому до людей, та у шляхетно 
окресленому жесті руки. Поетичний настрій образу посилений м’я
кою колірною гамою. Духовну й фізичну красу поєднує зображення 
Христа.

Притаманне майстрам іконостаса замилування багатобарвним 
розмаїттям навколишнього світу яскраво виражене у святковому 
ярусі іконостаса. До нього входить «Тайна вечеря» і дванадцять не
великих сюжетних композицій з зображенням сцен земного життя 
Христа й Богородиці: «Народження Богоматері», «Введення Бого
матері до храму», «Поклін пастухів» («Різдво Христове»), «Хрещен
ня в Йордані», «Стрітення», «Благовіщення», «В’їзд до Єрусалима», 
«Зішестя до пекла», «Преображення», «Вознесіння Христа», «Зіше- 
стя Св. Духа», «Успіння Богоматері». Неоднаковий художній рівень 
та різна манера виконання вказують на те, що ярус створювали кіль
ка майстрів. Майстер «Різдва Марії», якому належать також компо
зиції «Введення» та «Поклін пастухів», збагачує іконографічні взірці 
авторським баченням євангельських подій. У «Народженні Богома
тері» персонажі діють в обставинах, наближених до побуту замож
них міщан XVII ст.

У тогочасних майнових описах згадується багате умеблювання 
шляхетських будинків: різьблені креденси, стільці та крісла, оббиті 
шкірою. Стіни прикрашалися мальованими колтринами, опонами, 
килимами. В ужитку поширені були східні золототкані тканини, сріб
ний та золотий посуд, венеціанське скло. Особливою розкішшю від
значався одяг. У гардеробі власниці села Обельниця, що неподалік 
Рогатина, перелічені делії, жупани, курти з найкоштовнішої ткани
ни — оксамиту, Дамаску, атласу, підбиті хутром і прикрашені золо-

• 40тими петлицями та коштовними камінцями .
У згадуваній іконі відтворено інтер’єр патриціанського помеш

кання. Анну зображено на ложі, під балдахіном з квітчастими заві
сами. Навколо породіллі клопочуться галантні служниці з тарелями 
і келихами в руках. Тут-таки, у дерев’яній купелі, омивають немовля. 
У кріслі сидить статечний господар оселі — Іоаким. Полиск дорого
цінних шовкових та атласних тканин одягу персонажів підкреслений 
вільними хвилястими складками, легко окресленими пензлем. Багат
ством антуражу, різноманітністю пейзажних та архітектурних моти
вів відзначаються й інші ікони лівої частини ярусу — «Хрещення», 
«Стрітення» та «Благовіщення».

У «Тайній вечері» сюжетний взаємозв’язок будується на яскра
вих емоційних характеристиках внутрішнього стану персонажів. 
Духовна єдність Христа з апостолами підкреслена округлою формою 
столу. Одночасно його простора світла поверхня відділяє самотню

ФРАГМЕНТ ПОРТА
ЛУ КОСТЬОЛУ С. ЛИ- 
ПІВКА. XVII ст.
Вапняк, рельєфна різь
ба. 68,5X44,5X18 
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хівська церква
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26.постать Іуди від загального гурту. Гучна колірна гама живопису 
і виразні силуети учасників події надають цій невеликій іконі мону
ментальності.

Живопис правої частини святкового ярусу, очевидно, виконували 
підмайстри та учні. Переважно це багатофігурні сцени, вирішені 
на основі традиційної іконографії. Творчість майстрів позначена від
чутним впливом народного образотворення. Кремезні, грубуваті по
статі апостолів та пророків, зокрема в сюжетах «Зішестя Св. Духа» 
та «Преображення», написані з наївною реалістичністю. Характер

робіт свідчить про зародження в середині XVII ст. так званого «при
мітиву» — течії в українському живописі, що розвивалася на межі 
народного та професійного мистецтва.

Наступний ярус іконостаса — «Деїсус» («Моління») — перегу
кується з намісним репрезентативністю декоративного оздоблення. 
Урочистості надають йому обрамлення ікон у вигляді аркади, карниз 
та колонки. Центральна ікона з зображенням Христа-Вседержителя, 
Богоматері та Іоанна Хрестителя, виділена монументальним порта
лом, є смисловим та композиційним центром ярусу.

В образі Христа-судді в українському іконописі XV—XVI ст. 
поєднувалися твердість духу з ідеєю справедливого суду. В рогатин- 
ському «Деїсусі», навпаки, підкреслено благородство й інтелект. 
Вираз співчуття і жалю пронизує схилену постать Марії, адже Бого
матір та Іоанн Хреститель виступають як заступники та посередники 
між Богом і людьми.

ПОМ’ЯНИК ЦЕРКВИ 
СВЯТОГО ДУХА в 
РОГАТИНІ. 1862
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ДЕКОРАТИВНИЙ 
РОЗПИС ЦЕРКОВ
НОЇ ЛАВИ. XIX ст.

27. Гуманний образ Богоматері пом’якшує урочисту напругу ікони. 
Веселу ноту вносять зображені позад трону Христа фігурки грайли
вих ангелів у строкатих плащах та голівки усміхнених херувимів. Та
кі зіставлення серйозного та гумористичного, глибоко релігійних 
ідей та підкреслено світських мотивів характерні для творчості всіх 
майстрів Рогатинського іконостаса і водночас є одним із свідчень 
життєствердного ренесансного світогляду.

Галерею оригінальних портретних образів становлять зображен
ня апостолів ярусу: Фоми, Варфоломія, Андрія, Матвія, Марка, Пет

ра, Павла, Луки, Іоанна, Іакова, Симона та Филипа. їхні постаті 
звернені у бік Христа. В руках — книги та сувої. Сивобородий Пет
ро, крім цього, тримає символічні ключі від Раю, а Павло опирається 
на меч — ознаку його мученицької смерті. Філософська зосеред
женість апостолів посилена узагальненими силуетами постатей та 
сповненими глибокого змісту жестами рук. «Скульптурні» складки 
одягу підкреслюють вертикальну спрямованість постатей та їх мо
нументальність. На тлі статечних, переважно похилого віку апосто
лів центральної частини ярусу виділяються зображення молодих — 
Фоми та Филипа. У цих образах дальшого розвитку набув ідеал пре
красної романтичної юності, камертоном якого в живописі іконо
стасу виступають архангел Михаїл та Богородиця.

Імпозантний вигляд ярусу посилений згармонізованим звучан
ням теплих та холодних кольорів. Одяг написаний широкими віль
ними мазками, лики відзначаються об’ємним світлотіньовим моде-
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люванням. Оригінально вирішене тло ікон. Більша частина його пло
щини орнаментована складним рослинним орнаментом з мотивом 
переплетених пагонів та листочків. Нижня частина, так звані поземи, 
відтворюють земну твердь, вкриту густими травами, яскравими вес
няними квітами і камінчиками.

Завершується іконостас ажурним мереживом пророчого ярусу. 
В українських іконостасах пророки з’явилися на зламі XVI— 
XVII ст. У рогатинській пам’ятці ярус має остаточно сформований 
вигляд. Дванадцять різьблених картушів вибагливої форми вміщу
ють у випуклих овальних середниках півпостаті Михея, Захарії, Ге- 
деона, Ісайї, Даниїла, Давида, Мойсея, Соломона, Іакова, Ієзекіїля, 
Ієремії, Аарона. Виразністю та образністю характеристик пророки 
поступаються зображенням апостольського чину. Кращими серед 
них є образи Даниїла, Захарії, Соломона. Зовнішній вигляд староза
вітних персонажів доповнений екзотичними деталями одягу — ман
тіями, коронами. Голова Даниїла покрита східним ковпаком з пере
в’яззю навколо,— вказівка на його вавілонське походження. Згідно 
з традицією пророки тримають в руках розгорнуті сувої з текстами, 
їх зміст стосується пророкувань про майбутнє втілення Христа в 
людській подобі. У центрі ярусу над порталом «Деїсуса» міститься 
ікона «Богоматір-Знамення», що виражає ідею втілення. Іконогра
фічний тип композиції походить від давніх зображень Оранти. Бого
родицю представлено з піднесеними у молитві руками. В рогатин- 
ському «Знаменні» акцентовано ідею заступництва Богородиці перед 
Богом за людський світ. Її образ — це персоніфікований образ прав
дивої церкви, що уособлювала віру і сподівання народу в період його 
національного та духовного становлення.

Символічно, що в живописі Святодухівського іконостаса відсутня 
тема «страстей», яка в кінці XVI — у першій половині XVII ст. була 
складовою частиною багатьох галицьких іконостасних ансамблів. 
Сцени тортур Христа як вираз стражденної долі України складають 
самостійні ряди у львівських іконостасах П’ятницької та Успенської 
церков. Обидві пам’ятки характеризують початковий період утверд
ження в українському мистецтві ренесансного стилю, який ще збері
гав драматичну напругу живопису попереднього часу. Рогатинський 
іконостас є кульмінацією розквітлого гуманістичного світогляду, 
формування якого прискорилося визвольно-культурним рухом се
редини століття. Водночас творча думка рогатинських майстрів сяг
нула за межі сформованої традиції, торуючи шляхи, на яких у другій 
половині XVI—XVIII ст. пишно розквітне неповторне українське ба
рокко.

Іконостас тривалий час мав помітний вплив на творчість місцевих 
малярів. Стиль його живопису простежується в іконостасних іконах
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із села Уїзд (кінець XVII ст.). Характер декоративної різьби повто
рюється у збережених фрагментах колонок іконостаса Миколаїв
ської церкви на Бабинцях (XVIII ст.).

Рогатинський іконостас — не тільки визначне явище українсько
го мистецтва, а й пам’ятка, що має загальнолюдське значення. Тому 
особливо актуальним є його дальше вивчення в контексті розвитку 
європейського мистецтва та культури XVI—XVII ст.
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ІКОНОСТАС. 1650 
Права частина

«РОКУ БЖОГО ХХРі.
СТА ІКОНИ СО&РУЖЇЛЇ 

БРАТСТВО МОЛОДОЄ  
И СТ<АРШОЄ>

КО ЦРКВЄ СОШЕСТВІА 
ЄТОГО ДХА

ЗА СТАРШИНСТВА РАБА БОЖІА 
ИАКОВА ВОЛОВОГО QKA 
ЗА ДЄРЖАВИ ЄГО ШТ^ТИ 

ПАНА ИО<АН>НА КАЗІМЄРА  
ВО ЧЄСТ И ВО ХВАЛУ £ГУ 

В ТРОЙЦІ є д ін о м ь ».





36.
ЖЕРТВОПРИНО
ШЕННЯ АВРААМА
Клеймо ікони «Старо
завітна Трійця»

СТАРОЗАВІТНА
ТРІЙЦЯ
Ікона намісного ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
124,5X72X18

37.





38.
ЗУСТРІЧ МАРІЇ 
І ЄЛИЗАВЕТИ
Клеймо ікони 
«Богоматір»

БОГОМАТІР
Ікона намісного ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
124X91,5X19,5

39.





40.

ХРИСТОС-ПАНТО- 
КРАТОР. Фрагмент

41.

ХРИСТОС-
ПАНТОКРАТОР
Ікона намісного ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
124X 91X 20





42.
АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ
Дияконські двері 
іконостаса
ДеревОу левкас, олія,
золочення.
190X73,1X2,5

43.
АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ
Фрагмент





44.

АРХІДИЯКОН
ЛАВРЕНТІЙ
Ікона правого одвірка 
північних дияконських 
дверей іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
159X35X6,5

45.
АРХІДИЯКОН
СТЕФАН
Ікона лівого одвірка 
північних дияконських 
дверей іконостаса 
Дерево, левкасу тем
пера, олія, золочення 
159,5X35X6,5





ГРИГОРІЙ
БОГОСЛОВ
Ікона лівого одвірка 
царських врат 
іконостаса
Дерево, темпера, олія, 
золочення. 146,2X25,7

46.



ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ
Ікона правого одвірка 
царських врат 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
146,2X26,5

47.



48.

МЕЛЬХІСЕДЕК
Дияконські двері 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія. 1 8 8 x 5 8 x 3 J

49—50.
МЕЛЬХІСЕДЕК
Фрагменти







СОН 1АКОВА
Ікона іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
47,5X71X18,5

51.



БОРОТЬБА IAKOBA 
З АНГЕЛОМ
Ікона іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
48,5X59,5X18

52.

ЗШ ЕСТЯ СВЯТОГО 
ДУХА НА АПОСТО
ЛІВ. Запис XIX ст. 
Дерево, левкас, тем
пера. 115X84,5

53.





54.
ДЕКОРАТИВНИЙ 
ОРНАМЕНТ ПРЕДЕ- 
ЛИ ІКОНОСТАСА
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
70X60

ЦАРСЬКІ ВРАТА 
ІКОНОСТАСА
Дерево, ажурне різь
блення, левкас, золо
чення, темперно-олій
ний живопис. 182,5X45 
(ліва стулка), 
182,5X48,8 (права 
стулка)

55.





56.

ДІОНІСІЙ
АРЕОПАГІТ
Ікона на арочному 
завершенні одвірка 
царських врат 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
161X37

57.
ЄВАНГЕЛІСТ
МАТВІЙ
Медальйон царських врат 
іконостаса 
Дерево, левкас, 
темпера, олія





РІЗДВО МАРІЇ
Ікона празникового ^
ярусу іконостаса
ДеревОу левкас, тем- РІЗДВО МАРІЇ
пера, олія, золочення Фрагмент
42,4X44,3

58.





ВВЕДЕННЯ МАРІЇ 
ДО ХРАМУ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
44,5X38,8

60.



РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
44X42,5

61.



ХРЕЩЕННЯ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
44X42

62.



БЛАГОВІЩЕННЯ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
44X38,7

63.



СТРІТЕННЯ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
44X32

64.

65.
СТРІТЕННЯ
Фрагмент





В’ї з д  до
ЄРУСАЛИМА
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
44,2X 33,7

66.



ЗІШЕСТЯ ДО ПЕКЛА
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
перау олія, золочення 
44X38

67.



ТАЙНА ВЕЧЕРЯ
Ікона іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
49,5X 66,5X18

68.





69.

ПРЕОБРАЖЕННЯ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення ПРЕОБРАЖЕННЯ
43X38 Фрагмент





ВОЗНЕСІННЯ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43X35

71.

72.
ВОЗНЕСІННЯ
Фрагмент





73.

ЗШ1БСТЯ 
СВЯТОГО ДУХА 74.
НА АПОСТОЛІВ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, олія, 
темпера, золочення 
44X36

ЗППЕСТЯ 
СВЯТОГО ДУХА 
НА АПОСТОЛІВ
Фрагмент





УСПІННЯ
БОГОМАТЕРІ
Ікона празникового 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
42X35

75.

76.
УСПІННЯ
БОГОМАТЕРІ
Фрагмент





77.

АПОСТОЛ ХОМА
Ікона апостольського 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
109X41,5X6

78.
АПОСТОЛИ 
ВАРФОЛОМІЙ 
І АНДРІЙ
Ікони апостольського 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення





АПОСТОЛ МАТВІЙ
Ікона апостольського 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, ол/я, золочення

79.

80.

АПОСТОЛИ МАРКО 
І ПЕТРО
Ікони апостольського 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, гєлі- 
/ггра, ол/я, золочення







ДЕІСУС
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
130X102,5 X  21

81.

82.

ДЕІСУС
Фрагмент





83.

АПОСТОЛИ 
ПАВЛО І ЛУКА
Ікона апостольського 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення

84.

АПОСТОЛ ЮАНИ
Ікона апостольського 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
106X36,5X6





85.

АПОСТОЛИ ЯКІВ 
І СИМОН
Ікона апостольського 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення

86.

АПОСТОЛ ПИЛИП
Ікона апостольського 
ярусу іконостаса 
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
106X39X6



ПРОРОК МИХЕЙ
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39

87.



ПРОРОК ЗАХАРІЯ
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39

88.



89.

ПРОРОК ГЕДЕОН
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39

110



ПРОРОК ІСАЙЯ
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39

90.

111



91.

ПРОРОК ДАНИЇЛ
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39



92.

ПРОРОК ДАВИД
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39



ПРОРОК МОЙСЕЙ
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39

93.



94.

ПРОРОК СОЛОМОН
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39



95.

ПРОРОК ЯКІВ
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39



96.

ПРОРОК ЄЗЕКІТЛЬ
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39



ПРОРОК ЄРЕМІЯ
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39

97.



98.

ПРОРОК АРОН
Ікона пророчого ярусу 
іконостаса
Дерево, левкас, тем
пера, олія, золочення 
43,5X39



99.

БОГОМАТІР-
ЗНАМЕННЯ
Ікона іконостаса 
Дерево, левкасу тем
перау олія, золочення 
86X103

100.

ЗІШЕСТЯ 
СВЯТОГО ДУХА 
НА АПОСТОЛІВ
Ікона старого іконо
стаса. XVI ст.
Дерево, левкас, тем
пера. 115X84,5 
Рогатин. Святодухівсь- 
ка церква. Експозиція





101.

БОГОМАТІР 
І МАРІЯ 
МАГДАЛИНА
Ікона старого іконос
таса. XVI ст.
Дерево, левкас, тем
пера. 141X58,5



102.

ПРИСТОЯНІ ЮАНИ 
І ВОЇН ЛОНГИН
Ікона старого іконос
таса. XVI ст.
Дерево, левкас, тем
пера. 141X58,5



103.

КУЗЬМА МАЛЯР (?)
Апостоли Лука і Симон 
Друга половина XVI ст. 
Фрагмент апостоль
ського ярусу старого 
іконостаса. XVI ст. 
Деревоу левкас, 
темпера, олія 
Львівський музей 
українського мистецтва

104.
ЮАНИ ХРЕСТИТЕЛЬ 
З ЖИТІЄМ
Ікона XVI ст.
Дерево, левкас, тем
пера. 118,5 X  97,5 X З 
Рогатин. Святодухів- 
ська церква. Експозиція





105— 112.

ЮАНИ ХРЕСТИТЕЛЬ 
З ЖИТІЄМ. Фрагменти 
Ікона XVI ст.
Дерево, левкас, тем
пера. 118,5X97,5X3  
Рогатин. Святодухів- 
ська церква. Експозиція













из.
ПЕРЕНЕСЕННЯ 
МОЩІВ СВЯТОГО 
МИКОЛАЯ
Ікона XVII ст.
Дерево, левкас, тем
пера. 110X80 
Рогатин. Святодухів- 
ська церква



114.

ЄВАНГЕЛІСТ
МАТВІЙ
Скульптура XVII ст. 
Дерево, левкас, 
темпера. 6 4 x 2 0  
Рогатин. Святодухів- 
ська церква

115.
ХРИСТОС 
У СКОРБОТІ
Скульптура з с. Черче. 
XIX ст.
Дерево, левкас, 
поліхромія. 
7 2 , 5 X 4 3 , 5 X 4 5 .  
Рогатин. Свято- 
духівська церква. 
Експозиція.

На форзацах та шмуц
титулах:

графічна розгортка 
іконостаса
Н. М. ПРИСЯЖНОЇ
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Я стория прикарпатского города Рогатина, живописно раскинувшегося среди поло
гих холмов Галиции, уходит во времена Галицко-Волынского княжества. Древ

ний город известен как родина легендарной Роксоланы (Насти Лисовской), дочери 
местного священника, которая, разделив горькую участь своих соотечественников, 
была продана в Кафе в рабство, затем попала в гарем султана Сулеймана II, стала его 
женой и долгое время оказывала влияние на политику могучей Османской империи. 
Имя Роксоланы еще при жизни было окружено легендами во многих европейских 
странах.

В XVI веке происходит становление Рогатина как важного ремесленно-торгового 
центра Галиции.

Вторая половина XVI века характерна оживлением общественно-политической 
жизни города. В пробуждении национального сознания и усилении национально- 
освободительной борьбы украинского народа большую роль сыграло Рогатинское 
братство при городской церкви Рождества Богородицы, основанное в 1589 году. Осо
бенно ревностно члены братства поддерживали свои церкви, украшали их, боролись 
за строительство новых храмов. Строительство церкви Святого Духа в предместье Ро
гатина было актом самоутверждения ремесленников — активных участников братско
го движения. Точных данных нет, но на сегодня наиболее вероятной датой построения 
церкви является 1598 год.

Архитектура церкви имеет много общего с архаичными типами галицких деревян
ных церквей X V —XVI вв. Конструктивно-пластическое совершенство и пропорцио
нальная соразмерность, ярко выраженные во внешнем и внутреннем виде церкви, 
обусловлены извечным народным опытом деревянного строительства. Ансамбль церк
ви органично дополняют произведения рогатинских иконописцев и ремесленников.

Иконостас церкви Святого Духа является выдающимся произведением украинско
го монументального искусства первой половины XVII века. Он состоит из пяти гори
зонтальных ярусов: пределлы, поместного, праздничного, апостольского и пророче
ского.

В иконах иконостаса, принадлежащих кисти неизвестных мастеров, прослежи
вается заметный отход от традиционных средневековых канонов, введение новых для 
украинской живописи того времени тем и образов. Слабеют аскетизм и архаика, боль
шее внимание уделяется разработке характеров, образов, сюжетным взаимосвязям, 
реалистичной трактовке пейзажа. С этой точки зрения характерными являются обра
зы Михаила и Мельхиседека, запечатленные на северных и южных дьяконских дверях 
иконостаса. Фигура Михаила, одного из самых распространенных персонажей в укра
инском искусстве того времени, исполнена неподдельной динамики. Но перед нами не 
суровый святой с карающим мечом, а юный воин с благородными чертами лица, с едва 
заметной улыбкой и проницательным взглядом. Как контраст динамичного образа 
Михаила предстает величественно спокойный, с волевым лицом, увенчанный короной 
Мельхиседек — царь Салимский. В руках у него предметы причастия: хлеб и вино. От 
его фигуры веет уверенностью и силой.

Совсем другими по характеру, камерно-лирическими являются наместные иконы: 
«Богоматерь», в которой раскрывается трогательный образ прекрасной женщины, ис
полненной нежными материнскими чувствами; «Старозаветная троица», в которой 
мастер, приближая евангельский сюжет к реальной жизни, изобразил сцену посеще
ния ангелами Авраама и Сарры в окружении городского пейзажа. Особенным совер
шенством, высокохудожественным рисунком и колоритом отличаются небольшие 
сценки на библейские сюжеты «Сон Иакова» и «Борьба с ангелом». Богатство звонких, 
насыщенных красок, сияние по-барочному пышной декоративной рельефной резьбы 
придают Рогатинскому иконостасу торжественное, жизнеутверждающее звучание.
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1. РОГАТИН.
Святодуховская церковь.
1598. Общий вид
2. СТАРЫЙ РОГАТИН.
Вид от церкви 
Святого Николая
3. РОГАТИН.
Костел Святого Николая
4. ЛУКА ДОЛИНСКИЙ 
Ок. 1745—1824 
Портрет Роксоланы.
Кон. XVIII — нач. XIX в.
Холст, масло. 70X54  
Львовский музей украинского ис
кусства
5. ГРАМОТА ПАТРИАРХА 
АНТИОХИЙСКОГО 
ИОАХИМА
С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ОСНО
ВАНИЯ БРАТСТВА. 1586
6. ТРЕБНИК.
Титульный лист
Стрятин. Типография Гедеона 
Балабана. 1606
7. ТРЕБНИК.
Фрагмент
8. СТАРОПЕЧАТНЫЕ 
ИЗДАНИЯ
XVII—XVIII вв.
Святодуховская церковь
9. ГРАВЕР Т. Т.
ПОСВЯЩЕНИЕ ИОАННА 
ЗЛАТОУСТА НА ПРЕСВИТЕРА 
В АНТИОХИИ
Киев. Типография Киево- 
Печерской лавры. 1624
10. НЕИЗВЕСТНЫЙ ГРАВЕР 
ДАРЫ. Служебник
Киев. Типография Киево- 
Печерской лавры. 1629
11. ГЕРБ ГОРОДА 
РОГАТИНА. 1535
12. ПЕЧАТЬ НА ЛИСТЕ 
МАГИСТРАТА ГОРОДА 
РОГАТИНА. XVIB а
13. ПЕЧАТЬ ГОРОДА 
РОГАТИНА. XIX в.
14. АПОСТОЛ ПЕТР 
Икона из церкви с. Уезд.
Дерево, левкас, темпера, 
масло. 103 X 6 8 x 1 1
Рогатин. Святодуховская церковь. 
Экспозиция
15. ХРИСТОС-ПАНТОКРАТОР. 
Клеймо иконы

«Христос-Пантократор» из
церкви с. Уезд
Вторая половина XVII в.
16. БОГОМАТЕРЬ.
Вторая половина XVII в.
Икона из церкви с. Уезд 
Дерево, левкас, темпера, 
масло. 103X68X11
Рогатин. Святодуховская церковь. 
Экспозиция
17. АПОСТОЛЫ.
Вторая половина XVII в.
Икона из церкви с. Уезд 
Дерево, левкас, темпера, масло 
100X46.
Рогатин. Святодуховская 
церковь. Экспозиция
18. АПОСТОЛЫ.
Вторая половина XVII в.
Икона из церкви с. Уезд 
Дерево, левкас, темпера, 
масло
101,5X44,3
Рогатин. Святодуховская 
церковь. Экспозиция
19. НОВОЗАВЕТНАЯ ТРОИЦА. 
1773
Икона с Рогатинщины
Дерево, левкас, темпера, позолота 
92x59,5
Рогатин. Святодуховская церковь. 
Экспозиция
20. РОГАТИН.
Церковь Рождества Богородицы. 
XVI—XVIII вв.
Входная башня XVII в.
21. ХРИСТОС-ПАНТОКРАТОР. 
1642
Икона из церкви Рождества 
Богородицы в Рогатине 
Дерево, левкас, 
темпера, масло
158 х 120
Львовский музей украинского 
искусства

22. БОГОМАТЕРЬ. 1642 
Икона из церкви Рождества 
Богородицы в Рогатине 
Дерево, левкас,
темпера, позолота 
163Х 120,5
Львовский музей украинского 
искусства
23. НАДГРОБНАЯ ПЛИТА 
ИЗ ЦЕРКВИ

РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ 
В РОГАТИНЕ. 1630
24. ЛЬВОВ. ЗАПАДНЫЙ 
ФАСАД ЧАСОВНИ БОИМОВ. 
1609—1615
25. ФРАГМЕНТ ПОРТАЛА 
КОСТЕЛА В С. ЛИПОВКА. 
XVII в.
Известняк, рельефная 
резьба. 68,5X44,5X18 
Рогатин. Святодуховская церковь
26. ПОМИНАЛЬНИК 
ЦЕРКВИ СВЯТОГО ДУХА 
В РОГАТИНЕ. 1862
27. ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ 
ЦЕРКОВНОЙ ЛАВЫ. XIX в. 
СВЯТОДУХОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
28. РОГАТИН.
СВЯТОДУХОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 
1598. Колокольня
29. ФРАГМЕНТ КОНСТРУК
ЦИИ КОЛОКОЛЬНИ
30. СВЯТОЙ НИКОЛАЙ. 
Надгробие. XIX в.
31. РОГАТИН.
Кладбище церкви Святого Духа
32. СВЯТОДУХОВСКАЯ 
ЦЕРКОВЬ.
1598. Интерьер
33. ДОНАТОРСКАЯ 
НАДПИСЬ НА ПРЕДЕЛ Л Е 
ИКОНОСТАСА. 1650
34. РОГАТИНСКИЙ 
ИКОНОСТАС.
1650. Левая часть
Дерево, рельефная и ажурная 
резьба, левкас, темперно-масля
ная живопись, полихромия
35. РОГАТИНСКИЙ 
ИКОНОСТАС.
1650. Правая часть
36. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
АВРААМА
Клеймо иконы «Старозаветная 
Троица»
37. СТАРОЗАВЕТНАЯ ТРОИЦА 
Икона наместного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 124,5X72X18
38. ВСТРЕЧА МАРИИ И 
ЕЛИЗАВЕТЫ
Клеймо иконы «Богоматерь»
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39. БОГОМАТЕРЬ 
Икона наместного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 124X91,5X19,5 
40—41. ХРИСТОС-ПАНТО- 
КРАТОР
Икона наместного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, масло, 
позолота. 124 X 91x20
42—43. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ 
Дьяконские двери иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 1 9 0 x 7 3 , 1 x 2 , 5
44. АРХИДЬЯКОН 
ЛАВРЕНТИЙ 
Икона правого косяка 
северных дьяконских дверей 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 159X35X6,5
45. АРХИДЬЯКОН СТЕФАН
Икона левого косяка северных 
дьяконских дверей иконостаса 
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 159,5X36X6,5
46. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ
Икона левого косяка царских врат 
иконостаса
Дерево, темпера, масло, позолота. 
146,2X25,7

47. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ
Икона правого косяка царских 
врат иконостаса 
Дерево, левкас, темпера, 
масло, позолота. 146,2X 26,5
48. МЕЛЬХИСЕДЕК 
Дьяконские двери иконостаса 
Дерево, левкас, темпера, 
масло. 183 X 58 X 3,5
49—50. МЕЛЬХИСЕДЕК. 
Фрагменты
51. СОН ИАКОВА 
Икона иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 47,5 X 71X 18,5
52. БОРЬБА ИАКОВА С 
АНГЕЛОМ
Икона иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло,
позолота. 48,5 X 59,5 X 18
53. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО 
ДУХА НА АПОСТОЛОВ

Запись XIX в.
Дерево, левкас, темпера. 
115X84,5
54. ДЕКОРАТИВНЫЙ 
ОРНАМЕНТ ПРЕДЕЛЛЫ 
ИКОНОСТАСА
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 70X60
55. ЦАРСКИЕ ВРАТА 
ИКОНОСТАСА
Дерево, ажурная резьба, левкас, 
позолота, темперно
масляная живопись. 182,5X45 
(левая створка),
182,5X48,8 (правая створка)
56. ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ
Икона на арочном завершении 
косяка царских врат иконостаса 
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 161X37
57. ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ 
Медальон царских врат 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло
58—59. РОЖДЕСТВО МАРИИ 
Икона праздничною яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 42,4X44,3
60. ВВЕДЕНИЕ МАРИИ В 
ХРАМ
Икона праздничного 
яруса иконостаса 
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 44,5X38,8
61. РОЖДЕСТВО ХРИСТА 
Икона праздничного
яруса иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло,
позолота. 44X42,5
62. КРЕЩЕНИЕ
Икона праздничного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 44X42
63. БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
Икона праздничного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 44X38,7 
64—65. СРЕТЕНИЕ 
Икона праздничного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 44X32

66. ВЪЕЗД В ИЕРУСАЛИМ 
Икона праздничного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 44,2 X 33,7
67. СОШЕСТВИЕ В АД 
Икона праздничного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 44X38
68. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 
Икона иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 49,5X66,5X18 
69—70. ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
Икона праздничного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43X38 
71—72. ВОЗНЕСЕНИЕ 
Икона праздничного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, 
масло, позолота. 43X35 
13— 14. СОШЕСТВИЕ СВЯТО
ГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ 
Икона праздничного яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, масло, темпера, 
позолота. 44X36
75—76. УСПЕНИЕ
БОГОМАТЕРИ
Икона праздничного яруса
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло,
позолота. 42X35
11. АПОСТОЛ ФОМА
Икона апостольского яруса
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 109X41,5X6
78. АПОСТОЛЫ ВАРФОЛОМЕЙ 
И АНДРЕЙ
Иконы апостольского яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота
79. АПОСТОЛ МАТВЕЙ 
Икона апостольского яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота
80. АПОСТОЛЫ МАРК 
И ПЕТР
Иконы апостольского яруса 
иконостаса
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Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота
81—82. ДЕИСУС 
Дерево, левкас, темпера, 
масло, позолота.
130X102,5 X 21
83. АПОСТОЛЫ ПАВЕЛ 
И ЛУКА
Дерево, левкас, 
темпера, масло, позолота
84. АПОСТОЛ ИОАНН 
Икона апостольского яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 106x36 ,5x6
85. АПОСТОЛЫ ЯКОВ 
И СИМОН
Икона апостольского
яруса иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло,
позолота.
86. АПОСТОЛ ФИЛИПП
Икона апостольского яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 106X39X6
87. ПРОРОК МИХЕЙ 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
88. ПРОРОК ЗАХАРИЯ
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
89. ПРОРОК ГЕДЕОН 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, 
позолота. 43,5X39
90. ПРОРОК ИСАИЯ 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
91. ПРОРОК ДАНИИЛ

Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
92. ПРОРОК ДАВИД 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
93. ПРОРОК МОИСЕЙ 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
94. ПРОРОК СОЛОМОН 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
95. ПРОРОК ЯКОВ 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
96. ПРОРОК ИЕЗЕКИИЛЬ 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5X39
97. ПРОРОК ЕРЕМЕЙ 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, 
масло, позолота. 43,5X39
98. ПРОРОК АРОН 
Икона пророческого яруса 
иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 43,5 X 39
99. БОГОМАТЕРЬ-ЗНАМЕНИЕ 
Икона иконостаса
Дерево, левкас, темпера, масло, 
позолота. 86ХЮЗ
100. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО 
ДУХА НА АПОСТОЛОВ 
Икона кон. XVI — нач. XVII в. 
Дерево, левкас, темпера.
115X84,5

Рогатин. Святодуховская церковь. 
Экспозиция
101. БОГОМАТЕРЬ И МАРИЯ 
МАГДАЛИНА
Икона старого 
иконостаса XVI в.
Дерево, левкас, темпера. 
141X58,5
102. ПРЕДСТОЯЩИЕ ИОАНН 
И ВОИН ЛОНГИН
Икона старого 
иконостаса XVI в.
Дерево, левкас, темпера.
141X58,5
103. КУЗЬМА МАЛЯР (?) 
Апостолы Лука и Симон.
Вторая половина XVI в.
Дерево, левкас, темпера, масло 
Львовский музей 
украинского искусства
104—112. ИОАНН КРЕСТИ
ТЕЛЬ С ЖИТИЕМ 
Икона XVI в.
Дерево, левкас, темпера. 
118,5X97,5X3  
Рогатин. Святодуховская 
церковь. Экспозиция
113. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ 
Икона XVII в.
Дерево, левкас, темпера.
110X80
Рогатин. Святодуховская 
церковь
114. ЕВАНГЕЛИСТ 
МАТФЕЙ 
Скульптура XVII в.
Дерево, левкас, темпера.
130X40
Рогатин. Святодуховская церковь
115. ХРИСТОС СКОРБЯЩИЙ
Скульптура из с. Черче. XIX в. 
Дерево, левкас, полихромия 
72,5X43,5X45
На форзацах и шмуцтитулах: 
Графическая развертка 
иконостаса Н. М. Присяжной
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D  ohatyn, a small town in Precarpathia, a region stretched out amidst the pictur
esque Galician hills, has a history dating back to the time of the Galician-Volhyn- 

ian principality. This ancient town is famed as the birthplace of the legendary 
Roxolana (Nastya Lisovska), a daughter of the local priest. During the Turkish invasion 
she was first sold as a slave, then found herself in the harem of Sultan Suleiman II, who 
later made her his wife. For a long period she influenced the policy of the mighty Osman 
Empire and even during her lifetime her name was shrouded with legends.

In the 16th century Rohatyn establishes itself as an important trade-and-craft centre 
in the Galician area.

The late 16th century saw the revival of social and political life and a great role in 
the emancipation of national consciousnes and in the growth of the national-liberation 
struggle was played by the Rohatyn Religious Brotherhood at the local church of the 
Nativity of Our Lady. The Brotherhood was founded in 1589.

Members of the Brotherhood fervently supported the churches, paying considerable 
attention to their interior decoration and contributing to the building of new places of 
worship. The construction of the Church of the Holy Spirit in Rohatyn proved to be a 
creative pinnacle on the part of Rohatyn master-craftsmen, active members of the 
Brotherhood. There is no reliable evidence as to the exact date of the laying of the 
church foundation, but it probably took place in 1598.

The church's architectural forms have much in common with archaic types of Galician 
wooden churches of the 15th— 16th century.

Folk traditions of wooden architecture account for the stylized perfection and archi
tectonic balance of the interior and exterior of the church, and the buildings structural 
integrity is organically complemented by the finely crafted works of the Rohatyn masters.

The iconostasis of the Holy Spirit Church is an outstanding work of art dating to the 
first half of the 18th century. It consists of five tiers: the predella, the tier of the locally- 
revered icons, the apostles' tier and the prophets range.

The icons of the iconostasis, created by unknown icon-painters, illustrate a considerable 
dissent from medieval canons and traditions. Instead, they demonstrate a novel treatment, 
with new subjects and images. Ascetic and archaic motifs decrease and images and subject 
links are given a more sophisticated interpretation. Landscape is treated realistically. 
The images of the Archangel Michael and Melchizedek on the northern and southern 
deacons' doors are most characteristic of this trend. The representation of St. Michael, one 
of the most popular images in Ukrainian art of the time, is noted for its dynamic compo
sition. He is not depicted as a stern saint with a punishing sword, but a young warrior 
with noble fascial features, a subdued smile and a piercing glance. In contrast to the 
image of the Archangel Michael, Melchizedek, the King of Salem, is represented as a 
person of some importance, with an expression of determination on his face. He is wearing 
a crown and is holding the sacramental bread and wine in his hand. His bearing exudes 
confidence and strength.

The locally-revered icons The Mother of God and The Old Testament Trinity are 
remarkable for their air of lyricism and intimacy. The Mother of God presents the 
touching image of a woman expressing warm maternal feelings. In The Old Testament 
Trinity, the painter, striving to interpret the Evangelic scene in realistic terms, depicted 
the visit of the three angels to Abraham and Sarah against a cityscape background. The 
biblical scenes The Dream of Jacob and Jacob Wrestling With the Angel are distinguished 
for their artistic perfection, immaculate drawing and refined colour scheme.

A variety of riotous colours, and the sheen of the lavish Baroque-style relief carving 
lend the iconostasis an air of solemnity and a life-asserting spirit.
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1. ROHATYN. The Church of the 
Holy Spirit. 1598. General view
2. OLD ROHATYN as viewed 
from the direction of
St. Nicholas’ Church
3. ROHATYN. The Roman 
Catholic Church of St. Nicholas. 
15th c.
4. Luka Dolynsky 
Circa 1745—1824 
PORTRAIT OF ROXOLANA. 
Turn of the 19th c.
Oil on canvas. 70x54  cm 
Lviv Museum of Ukrainian Art
5. THE CHARTER ISSUED 
BY JOACHIM, PATRIARCH
OF ANTIOCH, BLESSING THE 
FOUNDATION OF THE 
BROTHERHOOD. 1586
6. PRAYER BOOK. Title page 
The town of Stryatyn. Gedeon 
Balaban’s print shop. 1606
7. PRAYER BOOK. Detail
8. EARLY PRINTED BOOKS. 
17th—18th cc. The Church
of the Holy Spirit
9. ENGRAVER “ТЛУ* INITI
ATION OF JOHN CHRYSOSTOM 
INTO PRESBYTER IN ANTIOCH 
Kiev. The print-shop of the Kiev- 
Pechersk Lavra. 1624
10. ANONYMOUS ENGRAVER 
THE HOLY SACRAMENT.
Service book. Kiev. The print-shop 
of the Kiev-Pechersk Lavra. 1629
11. THE COAT-OF-ARMS OF 
ROHATYN. 1535
12. A STAMP ON THE 
LETTER OF ROHATYN’S 
MAGISTRACY. 18th c.
13. THE STAMP OF ROHATYN. 
19th c.
14. APOSTLE PETER
The border scene of the icon 
“Christ Pantocrator ” from the 
church of the village of Uyizd.
15. CHRIST PANTOCRATOR. 
Latter half of the 17th c.
Icon from the church 
of the village of Uyizd.
Tempera and oil on 
gesso-grounded wood.
103X68X11
16. MOTHER OF GOD.
Latter half of the 17th c.

Icon from the church in the village 
of Uyizd
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood. 103 X68X  11 
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit. Exhibition
17. APOSTLES. Latter 
half of the 17th c.
Icon from the village of Uyizd 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood. 100X46 
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit. Exhibition
18. APOSTLES. Latter half of the 
17th c.
Icon from the village of Uyizc  ̂
Tempera and oil on gesso-grounded 
wood 101.5x44.3 
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit. Exhibition
19. THE NEW TESTAMENT 
TRINITY. 1773
Icon from Rohatyn area
Tempera on gesso-grounded wood,
gilding. 92x59.5
Rohatyn. The
Church of the
Holy Spirit. Exhibition
20. ROHATYN. The Church 
of the Nativity of Our Lady.
16th-18th cc.
The entrance tower. 17th c.
21. CHRIST PANTOCRATOR. 
1642
Icon from the Church of the 
Nativity of our Lady in 
Rohatyn
Tempera on gesso-grounded wood. 
158X120. Liv Museum of 
Ukrainian Art
22. MOTHER OF GOD. 1642 
Icon from the Church of the 
Nativity of Our Lady in Rohatyn 
Tempera on gesso-grounded wood, 
gilding. 163X 120,5
Lviv Museum of Ukrainian Art
23. A GRAVE PLAQUE FROM 
THE CHURCH OF THE 
NATIVITY OF OUR LADY
IN ROHATYN. 1630
24. LVIV. WESTERN FRONT 
OF THE BOIMI CHAPEL. 
1609—1615
25. PORTAL OF THE ROMAN 
CATHOLIC CHURCH IN

THE VILLAGE OF LYPIVKA. 
DETAIL. 17th c.
Lime-stone, relief carving. 
68.5X44.5X18  
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit
26. COMMEMORATION 
BOOK OF THE CHURCH OF 
THE HOLY SPIRIT IN 
ROHATYN. 1862
27. DECORATIVE PAINTING 
OF THE CHURCH BENCH. 
19th c.
28. ROHATYN. THE CHURCH 
OF THE HOLY SPIRIT. 1598 
The bell tower
29. BELL TOWER. DETAIL 
OF THE STRUCTURE.
30. ST. NICHOLAS. A grave 
statue. 19th c.
31. ROHATYN. Cemetery of 
the Church of the Holy Spirit
32. THE CHURCH OF THE 
HOLY SPIRIT. 1598 
Interior
33. A DONATOR SIGN ON THE 
PREDELLA OF THE 
ICONOSTASIS. 1650
34. ROHATYN ICONOSTASIS. 
1650. The left section. Tempera 
and oil on gesso-grounded wood, 
relief carving, tracery,
poly chr оту
35. ROHATYN ICONOSTASIS. 
1650. The right section
36. ABRAHAM OFFERS UP 
ISAAC
Border scene of the Old 
Testament Trinity
37. THE OLD TESTAMENT 
TRINITY
Icon from the tier of the 
locally-revered icons 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding. 
124.5X72X18
38. VISITATION
Border scene of the icon Mother 
of God
39. MOTHER OF GOD 
Icon from the tier of the 
locally-revered icons 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding. 
124X91.5X19.5



40. CHRIST PANTOCRATOR 
Detail
41. CHRIST PANTOCRATOR 
Icon from the tier of the 
locally-revered icons 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding. 
124X91X20
42. ARCHANGEL MICHAEL 
Deacons’ doors of the iconostasis 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding. 
1 9 0 X 7 3 . 1 X 2 . 5
43. ARCHANGEL MICHAEL 
Detail
44. ARCHDEACON 
LAURENTIUS
Icon on the right door-post 
of the deacons’ northern door 
of the iconostasis. Tempera 
and oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 1 5 9 x 3 5 x 6 . 5
45. ARCHDEACON STEPHEN 
Icon on the left door-post
of the deacons’ northern doors 
of the iconostasis.
Tempera and
oil on gesso-grounded wood. 
gilding. 1 5 9 . 5 x 3 5 x 6 . 5

46. GREGORY THE 
THEOLOGIAN
Icon on the left door-post 
of the Royal Gate of the
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 146.2 X  25.7
47. BASIL THE GREAT 
Icon on the right door-post of 
the Royal Gate of the iconostasis 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding. 
1 4 6 .2 X 2 6 .5
48. MELCHIZEDEK
Deacons’ doors of the iconostasis 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood. 188 X  58 X  3.5 
49—50. MELCHIZEDEK Details
51. DREAM OF JACOB 
Icon from the iconostasis 
Tempera and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 47.5 X  71X  18.5
52. JACOB WRESTLING 
WITH THE ANGEL 
Icon of the iconostasis 
Tempera and oil on gesso-

grounded wood, gilding. 
4 8 . 5 X 5 9 . 5 X 1 8
53. DESCENT OF THE HOLY 
SPIRIT ONTO THE APOSTLES. 
19th c. Tempera on gesso-grounded 
wood. 1 1 5 x 8 4 . 5
54. DECORATIVE ORNAMENT 
OF THE PREDELLA.
Tempera and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 7 0 x 6 0
55. THE ROYAL GATE 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding, 
tracery. 1 8 2 . 5 x 4 5  (the left 
leaf), 182.5X48.8 (the right leaf)
56. DIONYSIUS AREOPAGITE 
Icon on the termination of the 
intrados of the Royal Gate
of the iconostasis
Tempera and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 1 6 1 x 3 7  
51. APOSTLE MATTHEW 
Medallion of the Royal Gate of the 
iconostasis. Tempera and oil on 
gesso-grounded wood, gilding
58. THE NATIVITY 
OF OUR LADY. Detail 
Icon from the feast tier
of the iconostasis. Tempera 
and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 4 2 . 4 x 4 4 . 3

59. THE NATIVITY OF OUR 
LADY. Detail
60. THE PRESENTATION
OF MARY IN THE TEMPLE 
Icon of the feast tier of the 
iconostasis.
Tempera and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 4 4 .5 X 3 8 .8

61. THE NATIVITY OF 
CHRIST
Icon of the feast tier of the 
iconostasis
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding. 44 X  42.5

62. THE BAPTISM OF CHRIST 
Icon of the feast tier of the 
iconostasis
Tempera and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 44x42
63. THE ANNUNCIATION 
Icon of the feast tier of the 
iconostasis
Tempera and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 4 4 x 3 8 . 7

64. THE PRESENTATION
OF CHRIST IN THE TEMPLE 
Icon of the feast tier of the 
iconostasis.
Tempera and
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 4 4 x 3 2
65. THE PRESENTATION 
OF CHRIST IN THE 
TEMPLE
Detail
66. THE ENTRY INTO 
JERUSALEM
Icon of the feast tier of the
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 4 4 . 2 x 3 3 . 7

67. THE DESCENT INTO 
HELL
Icon of the feast tier of the 
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 4 4 x 3 8
68. THE LAST SUPPER 
Icon of the iconostasis 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding. 
4 9 . 5 X 6 6 . 5 X 1 8
69. THE TRANSFIG
URATION
Icon of the feast tier of the
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 4 3 x 3 8
70. THE TRANSFIGURATION 
Detail
71. THE ASCENSION 
Icon of the feast tier of the
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 43X35
12. THE ASCENSION 
Detail
73. THE DESCENT OF 
THE HOLY SPIRIT ONTO 
THE APOSTLES
Icon of the feast tier of the
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 44x36
74. THE DESCENT OF THE 
HOLY SPIRIT ONTO
THE APOSTLES.
Detail
75. THE ASSUMPTION 
Icon of the feast of the
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iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 4 2 x 3 5
76. THE ASSUMPTION 
Detail
77. APOSTLE THOMAS 
Icon of the apostles’ tier 
of the iconostasis
Tempera and oil on gesso-grounded 
woodt gilding. 1 0 9 x 4 1 . 5 x 6
78. APOSTLES BARTHOLOMEW 
AND ANDREW
Icons of the apostles’ tier of the 
iconostasis
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding
79. APOSTLE MATTHEW 
Icon of the apostles’ tier of the 
iconostasis
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding
80. APOSTLES MARK AND 
PETER
Icon of the apostles’ tier of the
iconostasis. Tempera and oil on ges
so-grounded wood, gilding
81. DEESIS
Icon of the apostles’ 
tier of the
iconostasis. Tempera and oil on 
gesso-grounded wood, gilding. 
1 3 0 X 1 0 2 . 5 X 2 1
82. DEESIS. Detail
83. APOSTLES PAUL 
AND LUKE
Icon of the apostles’ 
tier of the
iconostasis. Tempera and oil 
on gesso-grounded wood, 
gilding
84. APOSTLE JOHN 
Icon of the apostles’ tier 
of the iconostasis 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding 
106 X  36.5 X  6
85. APOSTLES JACOB AND 
SIMON
Icon of the apostles’ tier 
of the iconostasis 
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood, gilding
86. APOSTLE PHILIPP
Icon of the apostles’ tier of the 
iconostasis

Tempera and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 1 0 6 x 3 9 x 6
87. MICHEAS THE PROPHET 
Icon of the prophets’ tier
of the iconostasis.
Tempera and
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 43.5X39
88. ZACHARIAS THE PROPHET 
Icon of the prophets’ tier of the 
iconostasis. Tempera and oil on 
gesso-grounded wood,
gilding. 4 3 . 5 x 3 9
89. GIDEON THE PROPHET 
Icon of the prophets’ tier
of the iconostasis. Tempera 
and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 4 3 . 5 X 3 9
90. ISAIAH THE PROPHET
Icon of the prophets’ 
tier of the iconostasis. Tempera 
and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 4 3 . 5 x 3 9
91. DANIEL THE PROPHET 
Icon of the prophets’
tier of the
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 43.5X39
92. DAVID THE PROPHET 
Icon of the prophets’
tier of
the iconostasis. Tempera 
and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 4 3 . 5 x 3 9
93. MOSES THE PROPHET 
Icon of the prophets’
tier of the iconostasis.
Tempera
and oil on gesso-grounded 
wood, ці/ding. 43.5^39
94. SOLOMON THE PROPHET 
Icon of the prophets’ tier of
the iconostasis. Tempera 
and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 4 3 . 5 x 3 9
95. JACOB THE PROPHET 
Icon of the prophets’ tier
of the iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 43.5x39
96. EZEKIEL THE PROPHET
Icon of the prophets’ tier of the 
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 43.5x39

91. JEREMY THE PROPHET 
Icon of the prophets’ 
tier of the
iconostasis. Tempera and oil 
on gesso-grounded wood, 
gilding. 43.5X39
98. AARON THE PROPHET 
Icon of the prophets’
tier of the
iconostasis. Tempera and 
oil on gesso-grounded wood, 
gilding. 43.5x39
99. MOTHER OF THE SIGN 
Icon of the iconostasis 
Tempera
and oil on gesso-grounded 
wood, gilding. 86x103
100. THE DESCENT OF THE 
HOLY SPIRIT ONTO THE 
APOSTLES
Icon of Ihe ancient 
iconostasis. 16th c.
Tempera on gesso- 
grounded wood. 1 1 5 x 8 4 . 5  
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit. Exhibition
101. MOTHER OF THE GOD 
AND MARY MAGDALENE 
Icon of the ancient iconostasis.
16th c. Tempera on gesso- 
grounded wood. 1 4 1 x 5 8 . 5
102. JOHN AND LONGIN 
THE WARRIOR
Icon of the ancient
iconostasis.
16th c. Tempera on gesso-grounded 
wood. 1 4 1 x 5 8 . 5
103. KUZMA MALYAR(?) 
Apostles Luke and Simon.
Latter half of the 17th c.
Detail of the apostle’s
tier of the ancient iconostasis.
16th c.
Tempera and oil on gesso- 
grounded wood
Lviv Museum of Ukrainian Art
104. ST. JOHN THE 
BAPTIST WITH THE 
SCENES FROM HIS LIFE 
Icon of the 16th c.
Tempera on gesso-
grounded wood. 118.5x97.5x3  
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit. Exhibition 
105—112. ST. JOHN THE 
BAPTIST WITH THE
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SCENES FROM HIS LIFE 
Icon of the 16th c.
Tempera on gesso- 
grounded wood.
118.5X97.5X3
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit. Exhibition
113. TRANSLATION OF ST. 
NICHOLAS’ HOLY RELICS 
Icon of the 17th c.

Tempera on
gesso-grounded wood. 110x80  
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit
114. EVANGELIST MATTHEW 
Sculpture of
the 17th c. Tempera on ges
so-grounded wood. 64 X 20  
Rohatyn. The Church of the 
Holy Spirit

115. CHRIST IN SORROW
Sculpture from the village 
of Cherche. 19th c. Wood, gesso- 
ground, polychromy. 
7 2 . 5 x 4 3 . 5 x 4 5 .  Rohatyn.
The Church of the Holy Spirit. 
Exhibition.
F l y - l e a f  a n d  t i t l e  page :  
Scheme of the iconostasis 
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