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Анотація. У статті зроблено спробу показати вплив народної 

церковної архітектури на виготовлення ківотів другої половини ХІХ 
– ХХ ст. Викладено коротку типологію низки ківотів за художньо-
конструктивними оздобами, проаналізовано взірці ківотів В. Девдю-
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Серед ківотів другої половини ХІХ — ХХ ст. можна виді-
лити досить цікаву групу, яка вирізняється особливим народ-
ним колоритом з виразною реґіональною специфікою (локаль-
но вираженими стильовими ознаками). Йде мова про образ 
народної церковної архітектури, який завжди домінував і був 
основним виражальним засобом у створенні ківотів.

Прикладом, в якому виразно простежується церковна “ар-
хітектоніка” з рисами бароко, є ківот у с. Старі Кути Косів-
ського району, у церкві, збудованій у другій половині ХІХ ст. 
Хрещатий у плані ківот має урочисто стриманий верх, утворе-
ний  двоярусними восьмигранними барабанами, що увінчують-
ся півкруглими банями та маківками. Тут динаміка та гармонія 
малих і великих об’ємів, разом із центральною банею, ство-
рює своєрідне об’ємно-просторове вирішення. Усі архітекто-
нічні мотиви та елементи, у тому числі рельєфне різьбленя на 
фронтоні, — зразок досконалого вміння. Слід відзначити,  що 
художньо-конструктивне вирішення цього ківоту перегукуєть-
ся з новозбудованими церквами періоду 1990-2000 рр., роз-
ташованими в сусідніх селах. Ймовірно, що тоді ця пам’ятка 
сакрального мистецтва слугувала взірцем для архітекторів та 
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майстрів-будівельників.
Такий ківот є рідкісним витвором кінця ХІХ – початку ХХ 

ст., аналогів у церквах виявити не вдалося. Коли з’являється 
ківот-церковця, сказати важко, можна лише припустити, що їх 
виготовлення, мабуть, пов’язане з масовим народним будівни-
цтвом і реставрацією  старих дерев’яних церков у другій поло-
вині ХІХ – початку ХХ ст. (про це вказують дати на церквах 
та іконостасах). 

Значне місце в процесі піднесення церковного будівни-
цтва на Гуцульщині й Покутті на початку ХХ ст. відігра-
ла школа дерев’яного промислу в м. Коломиї. Школа була 
заснована й діяла як “Гуцульська спілка промислова” від  
1888 р., а відтак 1894 р. була перетворена на державну ав-
стрійським урядом [1, 4-5]. До 1939 р. випускники школи 
брали активну участь у процесі храмового будівництва, ви-
готовляли різьблені сакральні предмети, у тому числі й кі-
воти для облаштування інтер’єрів церков. Заслуговують на 
згадку Михайло Черешньовський, Василь Петрук і Нестор 
Кисілевський. У Коломийському музеї народного мистецтва 
Гуцульщини і Покуття зберігається макет дерев’яної церк-
ви,  виготовлений 1929 р. учнями відділу будівництва. 

До 1939 р. на Гуцульщині виготовленням ківотів займали-
ся також Василь Девдюк (1873-1951) – знаменитий різьбяр, 
засновник Косівської школи різьбярства, і його син Микола 
Девдюк (1904-1990).

З тієї великої спадщини гуцульського різьбярства дивом 
зберігся ківот М. Девдюка у Ворохтянській церкві Різдва 
Пресвятої Богородиці, збудованої на початку 1920 р. Напис на 
ківоті: “різьбяр Никола в Косові на Покуттю – 10.VII.1930” 
свідчить, що автор спеціально виготовив ківот для цієї церк-
ви. Форма ківоту – взірець своєрідної інтерпретації церков-
ної архітектури. Його автор не копіює форми давніх церков, 
а створює власний, неповторний творчий почерк. Звичайно, 
дух стилів, у тому числі й конструктивізму, який панував тоді, 
не міг не вплинути на формування творчості молодого митця, 
який по-новаторському підійшов до виготовлення ківоту, за-
свідчив своє розуміння композиції, колористики, декоратив-
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них оздоб тощо. Насамперед ківот привертає увагу легкими 
каркасно-просторовими конструкціями. Його низ поділений 
на три частини, середина вирішена у формі прямокутної шафки 
з інкрустованим хрестом, розташований на дверцятах з чільно-
го боку. Бокові чотирикутні колони перекриваються масивною 
рамою-карнизом, а далі завершуються чотиригранними баня-
ми, надто стилізованими і сплесканими. У центрі, над шаф-
кою, здіймається ще одна чотирикутна просторова конструк-
ція, увінчана банею ледь дуговидної форми, щось на зразок 
навісного перекриття. Єдині реальні елементи, що походять 
від церковної архітектури, – це точені барабани з маленькими 
банями та маківками, завершені різьбленими рівнораменними 
хрестами. Загалом ківот декорований інкрустацією, перламу-
тром, рогом і кольоровим деревом і лише різьбленням виконані 
мотиви парканців, що імітують на поверхні бань гуцульську 
гонту. Слід відзначити, що ківот М. Девдюка є не лише уні-
кальним взірцем новаторства і традицій, але й свідченням роз-
квіту етномистецької традиції, масового захоплення творами 
гуцульського деревообробництва [2, 15].  

Традиції народної сакральної архітектури простежуються 
на виробах В. Турчиняка (1864-1939) родом з присілка Луги, 
що поблизу Делятина Івано-Франківської області. Без освіти, 
зате з Божим даром, молодий будівничий, від 1894 р. само-
стійно брався “направляти верх” дерев’яної церкви у с. Яблу-
ниця [3, 100]. Окрім того, будував церкви та різьбив іконо-
стаси. У мистецькій спадщині майстра є чимало предметів, що 
привертають увагу оригінальністю задуму, творчою уявою та 
широким діапазоном, декоративною обробкою деталей. Ківот 
з церкви с. Битків Надвірнянського району має новаторське 
вирішення. Ківот-церковця має дев’ять куполів. Випереджу-
ючи один одного, вони тягнуться вгору і таким чином ство-
рюють барокову об’ємно-просторову композицію. Площини 
стінок багатоярусних веж прикрашені ажурними віконцями, 
які разом із зубцями різних величин, надають ківоту легкості 
й повітряності [4, 529]. Центральною частиною ківота є зо-
браження Христа на дверцятах ківоту чільного боку. Голова 
Ісуса закомпонована в центрі хреста, рамена якого оздоблені 
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геометричним орнаментом.
Багато дослідників звернули увагу на те, що твори вирізня-

ються оригінальним стилем архітектурних композицій, само-
бутньою індивідуальністю декорованої пластики, що видаєть-
ся невичерпною у створенні численних варіантів вирішень того 
самого, здавалося б, мотиву чи типу композиції.

За роки радянської влади виготовлення сакральних пред-
метів, у принципі, не припинялося до кінця 1960-х рр. Май-
стри розробляли й виготовляли аналогічні сакральні предмети 
для інтер’єрів діючих церков, за які їх не переслідувала влада. 
Переважно це були свічники, свічники-трійці, патериці, пані-
кадила, меблі тощо.

Проте новий наступ атеїстичної пропаганди у 1970-х рр. 
спричинив повне згасання сакрального мистецтва, його відро-
дження прийшло лише у 1985-1990-х рр.  [5, 4].

Вартий уваги ківот того часу є в церкві Святого Духа                           
(с. Соколівка Косівського району), виконаний групою майстрів-
різьбярів Косівських  художньо-виробничих майстерень Наці-
ональної Спілки художників України. Ківот має форму церкви 
з п’ятьма банями, оздоблений гуцульським різьбленням, немов 
засвідчує відродження власної художньо-естетичної традиції в 
історії розвитку сакрального мистецтва у першій чверті ХХ ст.

За художньо-конструктивними оздобами ківоти можна по-
ділити на кілька типів. Перший зараховуємо до так званого 
“хрещатого” типу, тобто до таких, що нагадують моделі на-
родної гуцульської церковної архітектури. Виготовляти їх 
дуже складно, бо потрібні досконалі знання в столярній спра-
ві та багатий досвід; окрім цього, треба відчувати особливості 
пропорції малих і великих форм, уміти декорувати окремі кон-
структивні деталі. 

Переважно  ківоти цього типу знаходимо в церквах гір-
ських районів Карпат, зокрема у Верховинському  й Надвір-
нянському. Тут ківоти доволі різноманітні, у кожному з них 
майстри старанно дотримувалися канонів храмового будівни-
цтва. Це твори, в яких добре проглядаються об’єми несучої 
частини моделі з п’ятибанним верхом. Кожна баня з бараба-
ном має виразно наповнені, окреслені форми, виготовлені на 
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засадах архітектонічної пропорційності. Наприклад, у церкві 
Пресвятої Трійці (1866 р. у с. Микуличин) ківот інспірований 
художньо-конструктивними об’ємами Ворохтянської церкви 
(1605 р.). Тут народний майстер творчо підійшов до розроб-
ки, що відчутно у вирішенні пропорцій, переосмисленні низ-
ки важливих сакральних деталей та об’ємів. Ківот хрещатої 
форми, перекритий стіжковими дашками під гонту, а стінки, 
поставлені на високий цоколь, виконані за зрубною схемою на-
родного будівництва. Вісім точених мініатюрних маківок на тлі 
центральної бані надають ківоту урочистості й величі, водно-
час довершують його архітектоніку. Автор, Іван Федорчук із 
с. Ямне Надвірнянського району, зумів спрямувати свою увагу 
на вдосконалення композиційних прийомів побудови та мис-
тецьке опрацювання архітектурно-конструктивних деталей. 
Прикладом тектонічної цілісності й гармонії з локально ви-
раженим місцевим колоритом є ківоти кінця ХІХ — початку 
ХХ ст., у церквах святого Духа (1866 р.) (с. Соколівка), свя-
тої Параскеви (с. Шешори), святого Юри (с. Білоберезка).  

Другий  тип ківотів різниться від першого тим, що основний 
корпус має вигляд шафки прямокутної форми, не хрещаті, без 
традиційних різьблених фронтонів. До речі, чимало таких ківо-
тів збереглося в церквах, що були поширені на Гуцульщині й По-
кутті в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття.

Ківоти такого типу виготовляли у 1990-х рр. відомі майстри 
М. Федірко (м. Косів), В. Тонюк (с. Річка Косівського району).

Ківот В. Тонюка є зразком  втілення  найдосконаліших 
якостей декоративного оздоблення, властивих для річківської 
та брустурівської шкіл художнього дерева на Гуцульщині. 
Митець досить раціонально підійшов до конструктивного ви-
рішення ківоту, приділивши увагу його естетичним якостям. 
Культура технічного виконання всіх складових конструктив-
них частин, професійне поєднання різних технік оздоблення в 
єдиний стилістичний сакральний образ – це взірець феномену 
й творчого духу майстра з роду Тонюків. 

Інші ківоти, виготовлені на початку ХХ ст., можна зара-
хувати до так званого “хатнього” типу. Наприклад, основна 
прямокутна частина виявленого ківоту (смт. Кути Косівського  
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району, церква Пресвятої Трійці, 1833 р.)  поділена на три, 
у центрі — місце для Святої Євхаристії. Двосхилий дашок 
вкритий різьбленою гонтою. На гребені дашка по краях роз-
ташовані невеликі бані, поставлені на восьмигранні барабани. 
Центральна баня не збереглася. Коли для порівняння з хатою 
візьмемо найпоширеніший в Україні тип тридільної церкви, 
то знаходимо в ній багато спільних деталей з хатою [6, 43]. 
Церкви з планом хати здебільшого не мають верхів, а їхній зо-
внішній вигляд відрізняється від хати лише насадкою хреста, а 
інколи невеличкою вежкою з маківкою, завершеною хрестом 
на середині двосхилого дашка. Найбільше таких церков збе-
реглося на Буковині й у Бессарабії, а також на Холмщині й 
Підляшші [7, 50]. 

Отже, впливи народної церковної архітектури були значними 
в другій половині ХІХ ст., її розвій і розквіт припадає на першу  
половину ХХ ст., а завершується періодом занепаду в 1970-х рр.

Нові процеси, пов’язані з відродженням сакрального мис-
тецтва, зокрема у виготовленні ківотів, настають наприкінці 
ХХ ст. Вони й привели до появи нових типів з яскраво вира-
женими місцевими традиційними формами та декором.
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Pokuttya (inspirations of folk church architecture). The author tried to show 
the way of folk church architecture influenced icon case making in the second 
half of the XIX-th and XX-th centuries. He has set forth a brief typology of 
a number of icon cases according to their artistic and construction embellish-
ments. He has given the analysis of the icon cases by V. Devdyuk, V. Turchy-
nyak, V. Tonyuk and others. 

Key words: icon case-church, architectural motifs, inspirations, embel-
lishment.

Аннотация
Попэнюк Володымыр. Новаторские кивоты на Гуцульщине и По-

кутти (инспирации народной церковной архитектуры). В статье 
сделано попытку показать влияние народной церковной архитектуры 
народной церковной архитектуры на изготовление кивотов второй 
половины ХІХ – ХХ ст. Зложено короткою типологию нескольких 
кивотов по художественно-конструктивному декорированию, проана-
лизировано примеры кивотов В. Дэвдюка, В. Турчиняка, В. Тонюка и др. 

Ключевые слова: кивот-церковь, народна церковная архитектура, 
художественно-конструктивному декорированию.


