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СВЯТОСТІ ТА СПАСІННЯ
Анотація. Стаття ґрунтується на дослідженні близько со-

тні кивотів у церквах Східної Галичини (сучасні Львівська, Терно-
пільська й Івано-Франківська обл.) кінця ХІХ – першої третини                         
ХХ ст. Свідоме обмеження теми дозволяє зосередити увагу на одно-
му з найважливіших компонентів ритуального опорядження церков-
ного інтер’єру. На багатому фактичному матеріалі проведена ти-
пологія кивотів, виявлені традиційні іконографічні схеми та типові 
орнаментальні мотиви їхнього декорування. Важливе місце відведено 
аналізу художньо-стилістичних особливостей кивотів як видатних 
пам’яток різьбярського мистецтва.
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На престолі у вівтарі обов’язково розташований кивот або 
дарохранительниця, що символізує місце Розп’яття, Покла-
дення у гріб та Воскресіння Ісуса Христа, сторожу біля гробу 
Спасителя та Ковчег Завіту. У кивотах зберігають Святі Дари 
для літургії – причастя. Пресвята Євхаристія – це найсвя-
тіше таїнство з усіх таїнств, бо в ньому під виглядом хліба й 
вина перебуває правдивий і живий Спаситель, а словами само-
го Господа: “Хто їсть моє Тіло і п’є мою Кров, той має життя 
вічне, і я воскрешу його останнього дня” (Йо. 6, 54). 1900 р. у 
“Пастирських посланнях” митрополит А. Шептицький вима-
гає великої пошани до Святих Тайн на престолі: “Найсвятіше 
місце у церкві – це престол Божий, а на ньому кивот – палата 
Христа... Бо Святий Жертовник то найсвятіше місце. А тому, 
що на ньому приноситься найсвятіша Жертва Служби Божої, і 
тому, що Найсвятіший Господь неба й землі перебуває в ньому 
під виглядом хліба. Це місце настільки святе, що простий хрис-
тиянин й доторкнутися до нього не достойний! А священики, 
котрі є посвячені для Божої служби, наближаються до нього 
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лише зі страхом та з чистим сумлінням. Це місце настільки 
святе, що на ньому не повинно бути нічого, що не є попередньо 
визначене нашим святим обрядом” [1, 53]. Євхаристія – це не 
тільки храмове дійство, це кульмінація божественної небесної 
служби, яку відправляють одночасно в єдності з храмовою. 
У літургії “задіяні” сам Христос і всі святі як верховні пред-
ставники соборної Церкви, Євхаристія поширюється на всіх 
вірних і служителів храму.

Отже, хліб і вино для таїнства Євхаристії як символ і кон-
кретне втілення Тіла й Крові Господніх необхідно було збері-
гати в коштовній раці. Дарохранительниці трактували як са-
кральне повторення образу церкви, яку заснував на землі сам 
Спаситель. Вони повинні були нагадувати вірним про Христо-
ву Церкву, Єрусалим і Святу землю. 

Окремі кивоти відтворювали архітектурні елементи Храму 
Гробу Господнього. Євангельські джерела дуже коротко роз-
повідають про гробницю, в яку праведний Йосиф Аримафей-
ський поклав тіло Христа ввечері в день Розп’яття (Мв. 27,57 
– 28,8; Мк. 15,42 – 16,8; Лк. 23,50 – 24,10; Йо. 19,38-42). 
Згідно з євангелістом Йоаном, Марія Магдалина, коли загля-
нула в гробницю, побачила двох ангелів, що сиділи на гробі, 
– “один у головах, інший біля ніг” (Йо. 20.11-12). Для збере-
ження й уславлення Голгофи, Гробу Господнього та Животвор-
ного Хреста в Єрусалимі за ініціативою імператриці Олени 
звели комплекс споруд, до якого належали Анастасис (ротон-
да Воскресіння), Мартиній (базиліка) та окреме святилище на 
Голгофі. Освячення відбулося 17 вересня 335 р. Частину скелі 
з Гробом Господнім відділили від кам’яного масиву та додатко-
во архітектурно оформили. При імператорові Константині ви-
никла так звана перша Кувуклія, що складалася з двох частин: 
чотириколонного портика на подіумі під двосхилою покрівлею 
та монолітного шатра на п’яти колонах, увінчаного масивним 
хрестом. Кувуклія була повністю зруйнована на початку ХІ ст. Її 
відновили хрестоносці, оформивши споруду у вигляді едикули.

Про зовнішній вигляд Гробу Господнього донесли описи 
тогочасних паломників і численні євлогії сиро-палестинського 
походження. Перше оформлення Гробу Господнього значною 
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мірою вплинуло на християнські іконографію та архітектуру, 
його відтворювали і після того, як Кувуклія того часу перестала 
існувати. Зокрема, над таїнствами причастя в мозаїчній ком-
позиції “Євхаристія” у апсиді Софії Київської розташований 
ківорій на п’ятьох колонах. Від ХІІІ ст. над церковним престо-
лом почали зводити сінь-ківорій на чотирьох колонках. 

Іконографічні типи кивотів відповідають інтерпретації єван-
гельського сюжету або відтворюють реальний вигляд Гробу 
Господнього на різних етапах його розвитку. Відображаючи у 
формі кивоту вирішення ротонди Воскресіння Господнього в 
Єрусалимі, автори вносили в тематику храму мотив поклонін-
ня священним реліквіям. Такому сприйняттю сприяє художнє 
вирішення кивотів цього типу – масивність, сокровенність і 
глухість простору, сповнених потаємним змістом поклоніння 
реліквіям Святого Гробу та самій жертовній смерті Христа. Та-
ким чином церкву й вірних віддавали під захист Гробу Господ-
нього та Чесного Хреста. Зокрема, кивот церкви в с. Пала-
шівка створений на зразок давньоруських срібних єрусалимів-
сіонів, що повторювали своєю формою ротонду Святого Гробу, 
який звели рівноапостольні Константин і Олена. Кивот отри-
мав символічну форму церкви, заснованої над найсвятішим для 
християн місцем Розп’яття, поховання та Воскресіння Христа. 
Маленька модель потрактована як центр усього християнсько-
го простору. Легкі здвоєні колони оточили циліндричний об’єм 
кивоту, увінчаний масивною сферою купола. Символіку архі-
тектурних форм підкреслює вибір живописних композицій: 
чотири євангелісти як чотири стовпи християнської Церкви. 
Схожа символіка дарохранительниці церкви Успіння Пресвя-
тої Богородиці с. Старий Яричів (Кам’янка-Бузький район 
Львівської обл.), вирішеної у вигляді циліндричної ротонди, 
увінчаної неспівмірно великим куполом з масивним ліхтарем. 
У кивоті немає звичного розподілу співвідношення мас (висо-
та несучої частини дорівнює висоті несеної). Кривизна купола 
повністю узгоджена з вигином S-подібних радіальних контр-
форсів, створюючи чіткий ритм кругового динамічного руху.

У групі кивотів автори розвивали традиційну форму едикули 
Гробу Господнього, що була особливо характерною для дарох-
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ранительниць першої половини ХІХ ст., стилістики неокласи-
цизму. Найпростішу, традиційну композицію має дарохрани-
тельниця церкви Св. Миколая с. Мала Березовиця (Збаразь-
кий район Тернопільської обл.): кубічний об’єм з двома колон-
ками на фасаді, які підтримують плоску покрівлю. Дверцята 
прикрашені різьбленим зображенням потира в ореолі. Плас-
тично багатшим є кивот церкви Успіння Пресв. Богородиці с. 
Наконечне Перше (Яворівський район Львівської обл.). Чо-
тири стінки злегка заокруглені, S-подібні консолі поставлені 
під кутом 450 до фасадів і підтримують багато профільований 
карниз з акротеріями у вигляді урн зі стрункими хрестами. На 
плоскій покрівлі розташована декоративна баня на зразок ліх-
тарика Кувуклії Гробу Господнього. Кивот церкви Різдва Преч. 
Діви Марії с. Вербляни (Яворівський район Львівської обл.) 
увінчаний ступінчастою балюстрадою, на якій підноситься ма-
сивний хрест, і таким чином, за задумом авторів, він отримав 
символічну форму Єрусалимської Голгофи. (“Голгофою” на-
зивають ступінчасту піраміду, увінчану хрестом – схематичне 
зображення місця Розп’яття). Втілюючи символіку Гробу Гос-
поднього та Воскресіння, обабіч схилилися навколішки різь-
блені фігурки ангелів з молитовно складеними руками, а за ки-
вотом підноситься ореол із золотого проміння та срібних хмар. 
Аналогічна композиція дарохранительниці церкви Успіння 
Пресв. Богородиці с. Прибіжна (Гусятинський район Терно-
пільської обл.) завершена масивним купольним балдахіном на 
чотирьох спіральних колонах. Різьблені зображення золотих 
ангелів та ореолу присутні також у композиції кивоту церкви 
Покрови Пресв. Богородиці с. Хильчиці (Золочівський район 
Львівської обл.), побудованого на основі трапецієвидного пла-
ну. Кивот церкви Пресв. Трійці с. Гологори Воля (Перемиш-
лянський район Львівської обл.) вирішений у вигляді двоярус-
ної едикули з півциліндричною покрівлею на витих колонках.

Унікальний за композицією кивот церкви Архістратига Ми-
хаїла с. Підберізці (Перемишлянський район Львівської обл.), 
виконаний з мармуру різного кольору (поєднано червоний, зе-
лений і білий камені). Прямокутна в плані з ризалітом централь-
ного об’єму споруда завершена масивним парапетом із зубцями-
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мерлонами. Тут відтворена одна з версій реконструкції Другого 
Єрусалимського храму, відновленого за наказом царя Ірода Ве-
ликого, – єдиного храму, в якому проповідував Ісус Христос.

Дарохранительниця церкви Воскресіння Господнього с. 
Кам’янка-Липник (Жовківський район Львівської обл.) вті-
лює образ нерукотворної Скінії – кубічний об’єм увінчують 
чотири радіально розташовані S-подібні волюти, огорнені по 
периметру ламбрекеном. Таким чином, як і Скінія, яку пока-
зав Єгова Мойсеєві на горі Синай, кивот символізує “Христа, 
Божу силу та Божу Премудрість”, величні сили, які підтриму-
ють Усесвіт [2, 302].

Кивот церкви Успіння Пресв. Богородиці с. Куликів (Жов-
ківський район Львівської обл.) вирішено у вигляді Ковчегу 
Завіту. У християнській традиції Ковчег Завіту, заразом як 
інші священні предмети Єрусалимського храму, сприймається 
як прообраз елемента християнського храму – кивота або да-
рохранительниці. Ковчег зберігали в Святая Святих храму і в 
ньому лежали Скрижалі Завіту, водночас і дарохранительниця 
у вигляді Ковчега Завіту, розташована у вівтарі храму, утво-
рює Новий Завіт людини з Богом. У кивоті церкви в Куликові 
відтворено всі священні елементи Ковчегу – стовпи, жерди-
ни, кільця, а також зображені херувими, про яких у Писанні 
сказано, що вони крилами покривають таїнства, що лежать у 
кивоті. На вікові кивота лежить білосніжний жертовний аг-
нець, якому поклоняються і славлять два ангели за те, що Він 
“Кров’ю спокутував нас Богу” (Откр. 5,6:13).

Напоширенішими у святилищах храмів Східної Галичини 
кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. є храмоподібні кивоти у 
вигляді декоративно трактованих церков і капличок – ідеаль-
ного храму в центрі Небесного Єрусалима. Адже кожен храм 
– місце особливо священне – має свій небесний прототип, 
відтворений у кивоті. Таким чином, кивоти символізували не 
тільки святині Єрусалима, а й християнську церкву загалом.

Кивот церкви Пресв. Трійці с. Потелич (Жовківський ра-
йон Львівської обл.) унікальний за трактуванням архітектур-
них форм. У плані – це ротонда-октаконх, що складається з 
чотирьох конх у вигляді трьох четвертих циліндра та чотирьох 
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сегментних конх меншого діаметра, що чергуються з ними. У 
всіх конхах прорізані аркові ніші, заповнені рельєфними зобра-
женнями євангельських сюжетів і окремих святих. Головний 
фасад кивоту вирішений як едикула, арка якої заповнена ре-
льєфною алегорично-символічною іконою “Христос – вино-
градна лоза”. Іконографія цього сюжету набула усталеної фор-
ми в українському мистецтві ХVII – XVIII ст. [3, 38]. Євха-
ристична тема поєднується з прекрасною декоративною фор-
мою красиво вигнутої виноградної лози з великими гронами.

В об’ємно-просторовій структурі цього кивоту помітне 
прагнення відтворити сакральну топографію Константинопо-
ля – Нового Єрусалима, простір його найбільш знаної свя-
тині, “втіленого неба на землі”, собору Св. Софії. При цьому 
автор не прагнув створити буквальну модель Софії Констан-
тинопольської, для впізнавання “несхожої схожості” він об-
рав узгодженість центрального купола та півкуполів Великої 
церкви, багатство декору, складний ритм конх. Упродовж ві-
ків Софія Константинопольська сприймалася як палладіум 
православ’я. Споруда храму стала авторитетним зразком і вті-
ленням християнства, з її образом пов’язували уявлення про 
духовний, церковний і художній авторитет.

У невеликих дарохранительницях майстри інколи втілювали 
образ дерев’яних однодільних капличок з двосхилою покрів-
лею. У кивоті церкви Покрови Пресв. Богородиці с. Доро-
гимишль (Яворівський район Львівської обл.) майстерно по-
єднано позолоту з фактурою та кольором природної деревини, 
техніку сухого різьблення та круглу пластику. (За словами 
пароха храму, кивот нещодавно перенесли з церкви Св. Юрія 
в Яворові). Кивот церкви св. Миколая с. Соколівка (Пере-
мишлянський район Львівської обл.) має вертикально спрямо-
вані пропорції, стрункість яких підкреслюють ажурні фронто-
ни торцевих фасадів і акротерії у вигляді високих мальтійських 
хрестів. Прагнення виявити вертикальну домінанту несподіва-
но поєднується з могутньою пластикою, підкресленою текто-
нікою: як пластичні форми усвідомлені крупні контрфорси, що 
донизу спливають S-подібною волютою, ажурні багатоярусні 
фронтони. Активний підйом угору несподівано та гостро поєд-
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нується з крупним і рівномірним ритмом геометричного орна-
менту. Сам принцип декорування близький до естетики на-
родного різьблення: усі площини позолоченого кивоту щільно 
вкриті типовими для Гуцульщини геометричними орнаменталь-
ними мотивами ширинки, морщінки, ружі. Задній фасад по-
трактований як світильник на п’ять свічок. У згаданих творах 
відчутний вплив готичної стилістики – використання стрілчас-
тої арки (Соколівка) та краббів і хрестоцвітів (Дорогомишль).

Значно частіше невеликі дарохранительниці мають ку-
бічний об’єм, який увінчують один або кілька куполів. Цей 
варіант центричної композиції дарохранительниці був дуже 
поширеним за асоціацією з формою ротонди Храму Гробу 
Господнього. На чотирьох фасадах таких кивотів максималь-
но виявлений мотив едикули, який, знову ж таки, викликав у 
пам’яті Кувуклію – едикулу Гробу Господнього. Незважаю-
чи на відмінності в типології, центричні ротондальні та кубічні 
кивоти споріднені в пошуку особливої виразності: прагненні 
до компактного об’єму, монолітності поверхонь, символічного 
втілення елементів архітектури Гробу Господнього.

Особливою масивністю приземкуватих пропорцій виділя-
ються дарохранительниці, завершені низькою банею без бара-
бана (кивоти церков у селах Вузлове (колись Холоїв Радехів-
ського району Львівської обл.), Тустановичі (Дрогобицький 
район Львівської обл.), Луб’янки Вищі (Збаразький район 
Тернопільської обл.), Залізці (Зборівський район Тернопіль-
ської обл.), Мізунь (Долинський район Івано-Франківської 
обл.), Роснівка (Яворівський район Львівської обл.), Радо-
хинці та Биків (Мостиський район Львівської обл.). У всіх 
кивотах цього типу кути найчастіше зміцнені колонами, розта-
шованими під кутом 450 до площини фасаду. Хоча, наприклад, 
у дарохранительниці церкви с. Вузлове роль вертикальних 
елементів виконують пластичні позолочені S-подібні волюти із 
завитками, вкритими рельєфним акантовим листям. Антабле-
мент переважно кріпований, над кутовими опорами поставле-
ні декоративні главки, які увінчують хрести. Фасади можуть 
завершуватися горизонтальним карнизом (Вузлове, Тустано-
вичі, Золочів), півциркульною (Луб’янки, Роснівка), опукло-
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увігнутою (Радохинці) або лучковою (Залізці, Мізунь) ар-
кою. Серед інших кивотів цього типу гармонійними пропорці-
ями та пластичним багатством виділяється дарохранительниця 
церкви Св. Миколая в Золочеві, у композиції якої майстер 
прагнув відтворити всі деталі реальної архітектури: кути “спо-
руди” зміцнені рустом, півсферичний купол вкритий контур-
ним рисунком, що імітує листи бляхи, півциркульні арки ікон 
завершені замковим каменем. Натомість дерев’яний позолоче-
ний кивот церкви Успіння Пресв. Богородиці с. Биків створює 
враження твору торевтики, коштовної золотої раки, настіль-
ки витонченим є орнамент і старанно довершеним скульптур-
не виконання. Високий сам по собі об’єм кивоту підвищений 
декоративним цоколем на чотирьох кулястих ніжках. Чотири 
колони пластично відокремлені від основного об’єму та увін-
чані стрункими витонченими куполами з високими хрестами. 
Фасади завершують зворотні арки з круглими фронтонами, 
тимпани яких заповнюють рельєфні зображення шестикрилих 
серафимів. На чотирьох фасадах розташовані невеликі образи 
в овальних медальйонах, а вільний простір між ними вкритий 
різьбленням виноградної лози з важкими гронами.

Стрункіші, виразно пірамідальні пропорції мають дарохра-
нительниці, кубічний об’єм яких увінчує баня на барабані (ки-
воти церков у с. Мражниця (Дрогобицький район Львівської 
обл.), Дев’ятники (Перемишлянський район Львівської обл.), 
Добриводи (Збаразький район Тернопільської обл.). Струк-
тура кивоту церкви Успіння Пресв. Богородиці с. Мражни-
ця підкреслено виважена. Невеликі розміри змусили автора 
пам’ятки строго витримати геометричні форми, чітко викрес-
лити всі лінійні обриси стін, трапецієвидних арок. Майстер 
свідомо відмовився від багатоманіття форм і щедрого декору 
– композиція стала не тільки лаконічною, а й дуже чистою та 
ясною за задумом: на перший план виступила строга релігійна 
інтонація. Для силуету кивоту характерна чітка пірамідаль-
ність: восьмигранний верх з двома заломами виразно звужений 
догори. Площини фасадів не мають жодних членувань, окрім 
видовжених арок вікон і кутових делікатних витих колон. Мо-
нументальність об’ємів поєднується з вертикалізмом, якому 
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підпорядковуються всі художні засоби: обриси фасадів, струн-
кість вертикалей, застосування високого ступінчастого верху з 
двома заломами. Максимальна лаконічність засобів тільки під-
креслює сувору вишуканість невеликого компактного кивоту.

Якщо в кивоті церкви с. Мражниця автор свідомо звертаєть-
ся до традицій народного дерев’яного церковного будівництва, 
то в дарохранительниці церкви Св. Варвари с. Дев’ятники від-
чутні класицизуючі тенденції. Відмовившись від різьбленого 
декорування, акцентуючи архітектонічну структуру, майстрові 
вдалося створити цільну, яскраву та виразну композицію. В 
обох пам’ятках недекоровані поверхні стін посилили роль ку-
польного завершення композиції.

Зрідка зустрічаються кивоти, кубічний об’єм яких увін-
чує купол без барабана з ажурним декоративним ліхтариком 
(церква Покрови Пресв. Богородиці с. Роснівка (Яворів-
ський район Львівської обл.), церква Св. Миколая с. Радо-
хинці (Мостиський район Львівської обл.). Майстер остан-
нього мав рідкісне уміння органічно поєднати виразність архі-
тектури дарохранительниці – а вона тут цілком особлива – з 
виразністю скульптурного декору. Цільний організм кивоту за 
допомогою різьбленої пластики став легшим і динамічнішим. 
Основне враження від фасадів визначається м’якою кривиз-
ною опукло-увігнутої арки, пластичними кутовими волютами, 
оригінально потрактованими як балдахіни над чотирма єванге-
лістами. Співмірність, м’яка пірамідальність композиції, лег-
кий колорит (поєднання світло-сірого кольору та срібла) пере-
творюють простий за структурою кивот у значний твір різь-
бярського мистецтва Східної Галичини кінця ХІХ – першої 
третини ХХ ст.

У кивотах, кубічний об’єм яких завершують п’ять бань, дво-
ярусній композиції часто бракує структурної логіки. У кивоті 
Господнього с. Дідилів (Кам’янка-Бузький район Львівської 
обл.) відчутна претензія на аналогію з українськими барокови-
ми п’ятиверхими церквами. Кубічний об’єм отримує хрещатий 
план завдяки едикулам з трикутними масивними фронтонами на 
чотирьох фасадах. Помітне неузгодження у вирішенні нижньої 
та верхньої частин композиції: строгий класицизуючий об’єм 
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несподівано завершують п’ять масивних цибулястих бань на 
струнких циліндричних барабанах. Схожа, але дещо спрощена 
композиція дарохранительниці церкви Покрови Пресв. Бого-
родиці с. Глибочок (Збаразький район Тернопільської обл.).

Еталоном формотворення низки різьблених кивотів став об-
раз хрещатої церкви. Серед них переважають одноверхі ком-
позиції. У кивоті церкви Св. Іллі с. Стара Ропа (Старосамбір-
ський район Львівської обл.) підкреслені вертикальні поділи. 
Відчуття форми пластично усвідомлене, але дуже витончене й 
структурно зібране, що виявляють делікатні колонки, тонкий 
рисунок ламаного карниза, вишуканість різьбленого декору. З 
кутів композиції енергійно виступають купольні балдахіни, що 
створюють об’ємні просторові ніші для фігур чотирьох єванге-
лістів. Архітектуру кивоту увінчує високий ліхтар на восьми-
гранному барабані, візуально об’єднаний з нижньою частиною 
стрункими хрестами над балдахінами та ажурним різьбленням 
акротеріїв фронтонів. Таким чином, з’являється несподіваний 
ефект: на нижній “пломеніючій” різьбленням основі, що нагадує 
коштовну філігрань, виростає ківорій Царства Небесного, який 
осіняє найважливіші для християнства таїнства Святого При-
частя. Художній ефект переконливо підкреслений поліхромією 
– позолотою, що контрастує з небесною блакиттю чаші купола.

Група кивотів сприймається як хрещата купольна церк-
ва, одягнена в готичні шати (церкви Св. Параскеви с. Грушів 
(Дрогобицький район Львівської обл.), Успіння Пресв. Бо-
городиці с. Гусаків (Мостиський район Львівської обл.), По-
ложення пояса Пресв. Богородиці с. Мацошин (Жовківський 
район, Львівська обл.), Різдва Преч. Діви Марії м. Долина 
(Івано-Франківська обл.), Косми і Даміана с. Зіболки (Жов-
ківський район Львівської обл.), Преображення Господнього 
(Золочівський район Львівської обл.). Особливість цих ком-
позицій у тому, що, не відмовляючись від хрещатого типу, їхні 
автори зуміли досягти виразності, близької для “готичного” 
мислення, створивши оригінальний архітектурний синтез, що 
поєднав класичну центричність купольної споруди з динаміч-
ністю та яскравою емоційністю. Центральний об’єм дуже ви-
соко підноситься над бічними компартаментами, надаючи за-
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гальній композиції імпульсу стрімкого руху вгору. Пучки вер-
тикальних декоративних елементів ефектно розвивають тему 
висотного підйому й одночасно візуально сприймаються як 
кістяк споруди. Горизонтальні членування тонкі та мініатюрні, 
вони не конкурують з могутнім загальним рухом угору. Три-
кутні обриси завершення чотирьох фасадів надають композиції 
додаткової напруги. Зробивши контрфорси гранчастими, піна-
клі, фіали, стрункі ліхтарики – особливо делікатними, майстри 
додатково підкреслили графічність і загальну вертикальність 
композиції. Архітектуру практично всіх кивотів цього типу 
збагачують фігури чотирьох євангелістів, що стоять під балда-
хінами між раменами просторового хреста.

Натомість ідеально врівноважена хрещата структура да-
рохранительниць церков Св. Параскеви с. Старий Ярів та Св. 
Симона Стовпника с. Нагачів (Яворівський район Львівської 
обл.). Підкреслене значення в зовнішньому образі кивотів 
отримує не енергія вертикального підйому, не демонстрування 
структурного кістяка, а завершення куполом, якому майстри 
надали особливо цільних і м’яких обрисів. Важливим стає по-
єднання об’ємних форм, що сприймаються достатньо цільно, 
надаючи композиції пластичної тілесності.

Зустрічаються хрещаті кивоти (церкви Благовіщення 
Пресв. Богородиці с. Равське (Жовківський район Львів-
ської обл.) та Св. Миколая с. Гончарівка (Золочівський район 
Львівської обл.), увінчані чотиригранним ківорієм на низьких 
масивних колонках, форми якого, очевидно, навіяли давньо-
руські живописні композиції “Євхаристії”.

Хрещатий одноверхий кивот церкви Св. Параскеви с. Вел-
діж (Долинський район Івано-Франківської обл.) завдяки 
використанню поставлених між раменами просторового хрес-
та купольних балдахінів справляє враження п’ятикупольного. 
Круглі вікна дванадцятигранного барабана утворюють виразну 
горизонтальну смугу. Усі форми членування стін (широко роз-
ставлені колони, енергійні карнизи, трикутні щити фронтонів) 
– крупні, масштабні та пластично усвідомлені, у результаті 
поверхня фасадів зберігає цільність і монументальність. Спо-
кійної врівноваженості об’єму кивоту надають похилі обриси 
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завершення едикул, масивність бань, які не мають напруги та 
вертикалізму. Масивна пірамідальна композиція побудована 
на домінуванні центральної бані. Загалом саме пропорційний 
лад і характерні архітектурні деталі перетворюють кивот на не-
велику модель церкви у Велдіжі. Ще більше схожості з про-
тотипом – церквою Св. Миколая с. Боратин (Сокальський 
район Львівської обл.) – у кивоті цього храму.

Хрещаті кивоти, увінчані п’ятьма главами, отримали сим-
волічну форму “козацького собору”. Адже саме на початку 
ХХ ст. українські дослідники визначили українське бароко 
XVII ст. “козацьким” [4]. Краса козацького мистецтва по-
родила легенди про золоте життя під булавою гетьманів, хре-
щатий п’ятиверхий собор утілював мрію про здобуття укра-
їнської державності. У кивотах цього типу акцент перенесено 
на композицію глав. У низці пам’яток (кивоти церков Різдва 
Преч. Діви Марії с. Баличі (Мостиський район Львівської 
обл.), Св. Мироносиць м. Болехів (Івано-Франківська обл.) 
вони поставлені компактно, упритул до центральної, не дифе-
ренційовані за висотою, завершені практично на одному рівні, 
утворюючи цільну композицію, яка впливає візуальним вра-
женням сили, зібраної з однакових величин. Куполи вироста-
ють з об’єму, який увінчують, не послідовно, вони контрастно 
протиставлені нижньому ярусу – такому самому компактному, 
з чітким виявленням кубічної маси. З усіх боків виділені тор-
цеві фасади – широкі та високі, завершені трикутними щитами 
або півциркульними арками.

Дещо інше враження справляють кивоти церкви Арханге-
ла Михаїла с. Зашків (Жовківський район Львівської обл.) і 
церкви Св. Дмитрія с. Поповичі (Мостиський район Львів-
ської обл.). Загальна композиція орієнтована на поступове 
вертикальне зростання форм від периферії до центру. Багатство 
позолоченого скульптурного та архітектурного декору, розта-
шованого в два яруси по висоті, відсутність широких, нічим не 
заповнених площин візуально полегшує стіни, робить їх деко-
ративно насиченими. Для кивоту церкви с. Поповичі характер-
на рідкісна риса – виділення півциркульних фронтонів торце-
вих фасадів рамен просторового хреста. Їхня поверхня підкрес-
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лює значущість і ефектність центрального купола, надає піра-
мідальному силуету кивоту візуального логічного завершення.

Особливо урочисте звучання мають хрещаті в плані кивоти, 
завершені тринадцятьма главами (виразна алюзія до тринад-
цятиверхості Софії Київської). За християнською традицією 
тринадцять верхів символізують: центральний – Ісуса Хрис-
та, менші – його учнів, дванадцять апостолів. У кивоті церкви 
Воскресіння Господнього с. Старе Село (Жовківський район 
Львівської обл.) усі членування легкі, площинні та характери-
зуються графічністю. Виділення вузлових конструктивних еле-
ментів позолотою дозволило візуально відірвати верхній ярус 
від нижньої зони – створити враження невагомості вінцевої 
частини. Водночас, у співвідношенні нижньої та верхньої зон 
виразно виявлена структурність, тут немає жодної випадко-
вої форми або порушення послідовності композиційної будови. 
Масштабний і впевнений рисунок дванадцяти менших куполів 
підпорядкований великому балдахіну центральної глави, під-
креслюючи єдність і цільність завершення. Натомість у схо-
жому за композицією кивоті церкви Св. Миколая м. Старий 
Самбір (Львівська обл.) шкала розмірів виглядає спрощеною.

Украй рідко зустрічається тип тридільного триверхого ки-
воту. У свідомості українців такі храми асоціюються з тради-
ційним дерев’яним будівництвом, а ще —  мурованими церк-
вами XVI – XVIII ст. і, очевидно, однією з найважливіших в 
історії української художньої культури – Успенською церквою 
у Львові. Впадає у вічі одна особливість: на відміну від вигад-
ливо декорованих хрещатих кивотів, стіни тридільних дарохра-
нительниць справляють монументальне враження, цільна архі-
тектурна маса дихає силою та величчю. Привертає увагу ще 
одна закономірність: практично всі вони розташовані в тривер-
хих храмах (за винятком церкви Чуда Св. Архангела Михаїла 
с. Мишлятичі (Мостиський район Львівської обл.). У киво-
тах церкви Різдва Преч. Діви Марії в Кам’янка-Бузькій та 
церкви Св. Юрія с. Руда Сілецька (Кам’янка-Бузький район 
Львівської обл.) майстри підкреслили масивність і незвичай-
ну висоту восьмигранних барабанів, їхні однакові масштабні 
лаконічні об’єми акцентують єдність завершення. Пластич-
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ність, компактність, переважання вертикальних ритмів втілені 
настільки монументально, що дозволяють повністю розкрити 
тему спасіння та єднання з Богом.

Завдяки триверхості й архітектурному декору кивот церкви 
Успіння Пресв. Богородиці с. Жовтанці (Кам’янка-Бузький 
район Львівської обл.) сприймається як мініатюрна модель 
цього храму. У композиції кивоту головним є повздовжній 
трипрясловий фасад, вирішений як ордерна аркада. Завдяки 
підвищенню центральної арки сама аркада викликає виразні 
та, очевидно, невипадкові асоціації з тріумфальною аркою, з 
розташованою по центру едикулою з іконою “Благословення 
Святих Дарів”. Це едикула Гробу Господнього та водночас ко-
штовні врата Небесного Єрусалима, які відкривала перед ві-
рними велика жертва Христа Спасителя.

Кивот церкви в Мишлятичах вирішений як чотириколон-
ний коринфський портик, який підтримує покрівлю з трьома 
трикутними щитами й трьома банями на високих барабанах. 
Чотири фасади прикрашають рельєфні поліхромні компози-
ції “Тайна вечеря”, “Несення Христа”, “Розп’яття” та “По-
кладення у гріб”. Загалом колонада головного фасаду надає 
композиції кивоту схожості з урочистими пропілеями входу в 
Царство Боже.

У контексті символіки композиції кивоту слід розглядати 
сюжети ікон, що прикрашають його фасади. Зокрема, Гріб 
Господній згадується в євангельських епізодах “Покладення 
у гріб”, “Воскресіння Христове”, “Явлення ангела Жонам-
мироносицям”. Не випадково ці живописні сюжети, а також 
скульптурні зображення двох ангелів найчастіше прикраша-
ють архітектурну структуру дарохранительниць.

Низка композицій відображає ідею жертви Спасителя та 
тісно пов’язані з символікою апсиди як печери Різдва Ісуса та 
печери, в яку було покладено тіло Христове [5, 77]. Традицій-
ні сюжети – “Тайна вечеря”, “Несення Христа”, “Розп’яття”, 
“Зняття з Христа”, “Оплакування”, “Воскресіння Господнє” 
та “Вознесіння Господнє”. Воскресіння Христове як головний 
момент спасіння від смерті та виведення людей з пекла в рай 
супроводжується детальнішим відтворенням подій Страсного 
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тижня, що пов’язане, очевидно, з особливим виділенням цих 
сюжетів у літургії. Також відтворені важливі події після Воскре-
сіння Христа, що засвідчують істинність того, що відбулося.

Зображення в центральному полі могло змінюватися. Про-
те найчастіше зустрічається композиція, де Христос благо-
словляє хліб і вино, що стоять на жертовнику – “Поклоніння 
Святим Дарам” або “Молитва пропонування” [6, 93]. Тради-
ційною для фронтальної площини кивотів також є різьблена 
поліхромна ікона з чашею для причастя. У цьому випадку у 
фронтоні розташовували зображення шестикрилого серафима, 
який викликав асоціацію з темою райських врат, які охороняє 
ангел, і ніби нагадує, що в кивоті відтворено не просто храм, а 
образ Небесного Єрусалима.

На кутах кивотів нерідко поставлені скульптурні фігури чо-
тирьох євангелістів, адже чотири євангелія християнська тра-
диція розглядає як наріжні камені християнського віровчення. 
Зображення чотирьох євангелістів у кивотах перегукується з 
аналогічною темою, що розгортається на пандативах головного 
купола храму й на Царських вратах іконостаса.

Таким чином, онтологія храму постійно спрямована на від-
творення специфічних форм храмового обладнання. Зокрема, 
архітектура кивотів у церквах Східної Галичини кінця ХІХ – 
першої третини ХХ ст. символічно ґрунтована на формотво-
ренні Гробу Господнього, Ковчегу Завіту, Скінії, Єрусалим-
ського храму або іконографії Небесного Єрусалима. У кивотах 
українські майстри розвивали сакральний “зразок” або “мо-
дель”, нові пам’ятки створювали за “подобієм” давніх. Зраз-
ком ставала не конкретна пам’ятка (хоча існує і такий пласт), 
а відтворення християнської традиції загалом. Навіть орієн-
туючись на конкретну святиню, форми кивоту інтерпретували 
згідно з українською традицією: від зразка брали риси, суго-
лосні з місцевим мисленням.

Благословення Гробу Господнього могли передавати різно-
типні архітектурні об’єми. Це міг бути архітектурний план у ви-
гляді кола або багатокутника – цього було достатньо для вста-
новлення схожості з ротондою Гробу Господнього. Ще одним 
способом уподібнення було відтворення іконографічно впізна-
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ваних деталей єрусалимської композиції – масивного купола, 
едикули Кувуклії, легкого ківорія-ліхтарика, сіні-балдахіна. У 
низці пам’яток центральна сакральна зона виділена балдахі-
ном, у формотворенні якого майстри орієнтувалися на зобра-
ження ківорія над Святими Дарами у живописних композиціях 
“Євхаристія” або ”Благословення святих Дарів”.

Кивоти у вигляді Скінії або Ковчегу Завіту, так само як їхні 
нерукотворні прототипи, втілюють очищення і новий завіт лю-
дини з Богом. Окремі дарохранительниці відтворюють карбо-
вані із золота коштовні релікварії, скриньки або сіони.

За особливостями формотворення храмоподібні кивоти в 
церквах Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. варто 
поділити на п’ять чітко окреслених типів, які найбільше розви-
нулися саме в цей період: кругла або багатопелюсткова в плані 
ротонда; однодільна каплиця з двосхилою покрівлею; одно-
дільний храм, який увінчують один або п’ять куполів; хреща-
та церква, яку увінчують один, п’ять або тринадцять куполів; 
тридільна триверха церква.

Храмоподібні дарохранительниці, очевидно, трактували як 
“ікону” Небесного Єрусалима. Переважно майстри свідомо 
звертаються до тих іконографічних форм, які здавна побуту-
вали в Україні. Зокрема, хрещаті одноверхі кивоти з кутовими 
пілонами, увінчаними декоративними банями, були створені 
на зразок Андріївської церкви в Києві, історичного меморі-
алу, що його звів архітектор Мічурин на тому місці Староки-
ївських пагорбів, де, за легендою, Андрій Первозванний по-
ставив хрест. Таким чином кивоти отримали символічну форму 
церкви, заснованої апостолом Андрієм. Зразками для кивотів 
ставали також споруди інших визначних храмів України – Со-
фії Київської, Успенської церкви у Львові та ін. Зустрічають-
ся дарохранительниці – мініатюрні копії церков, у яких вони 
поставлені. Кивот мислиться як храм, який, ототожнюється з 
небесними вратами. Звертаючись до учасника літургії, худож-
ній ансамбль кивоту розповідав про причастя як обов’язкову 
умову спасіння і приєднання до життя Небесного Єрусалима, 
який згадується у літургійному співі причастя: “Святися, свя-
тися, Новий Єрусалиме”.
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end of the XIX-th – first third of the XX-th centuries: aspect of sanctity and 
salvation. The article is based on the analyzes of nearly one hundred trunks 
from Eastern Galician churches (present Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk re-
gions) of the end of the XIX-th – first third of the XX-th centuries. Choosing 
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конца ХIX – первой трети XX ст.: топос святости и спасения. Ста-
тья основывается на исследовании близко сотни кивотов ис церквей 
Восточной Галиции (современная Львивська, Тернопильська и Ивано-
Франкивська обл.) конца ХIX – первой трети XX ст. Продуманное 
сужение темы дает возможность сосредоточить внимание на одном 
из самих важных компонентов ритуального обустройства церковного 
интэръера. На основе богатого фактического материала произведе-
на типология кивотов, обнаружены традиционные иконографические 
схемы и типические орнаментальные мотивы их декорирования. Важ-
ное место отведено анализу художественно-стилистических особен-
ностей кивотов как выдающихся памяток искусства резьбы.
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