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ВСТУПне СлоВо

В Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етноло-
гії ім. М. Т. Рильського НАН України підготовлено науково-по-
пулярне видання «Декоративне мистецтво України крізь віки». 
Відмінністю цієї праці є те, що панорама мистецтва розгля-
дається в еволюційному розвитку всіх видів і жанрів  – від за-
родження до сьогодення. Це дало можливість виявити витоки 
формування того чи іншого виду мистецтва, його розвиток та 
зміну художньо-образних засобів. Праця подає складну карти-
ну всього декоративного мистецтва в єдності й різноманітності 
народного мистецтва, художніх промислів, художньої промис-
ловості, а  в сучасності  – творчості художників, які виходять з 
позицій індивідуального світовідчуття та світових тенденцій. 
Розгляд кожного виду мистецтва в його еволюційному розвитку 
дав можливість прослідкувати основні етапи, періоди розквіту, 
а  іноді й згасання. Аналізуючи всі види народного мистецтва, 
можна виявити взаємовплив і взаємозв’язок із творчістю про-
фесійних митців. Якщо розвиток декоративного мистецтва про-
ходив відповідно основні етапи художньо-стилістичного розви-
тку – ренесансу, бароко, модерну, то народне мистецтво виявляє 
своєрідну інтерпретацію цих стильових напрямків, відповідно 
до основних механізмів творення – традицій та інновацій. 

Праця «Декоративне мистецтво України крізь віки» склада-
ється з чотирьох розділів, відповідно до видів і жанрів декора-
тивного мистецтва. Так, перший розділ присвячено текстилю – 
це вишивка, гаптарство, ткацтво, гобелен. Другий – розглядає всі 
види кераміки: від народного гончарства до промислових форм 
виробництва – фарфору, фаянсу та ін. У третьому розділі подано 
широку панораму всіх різновидів народного розпису – від стіно-
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пису до декоративного малювання, витинання та писанкарства. 
Четверта частина праці складає розділи з дереворізьблення, пле-
тіння, різьби, металообробництва, ювелірного мистецтва.

Праця підготовлена як відповідь на запити сьогодення й по-
треби суспільства, що характеризується зростанням етнічної 
свідомості народу, посиленням його зацікавленості до вітчизня-
ної історії та культури, до усвідомлення необхідності збережен-
ня традиційного народного мистецтва як генофонду його духо-
вності, втрата якого є загрозою існування самого народу.

Звернення до життєдайних джерел народного мистецтва, до 
збереження й оновлення усіх його видів – це усвідомлення свого 
родоводу, духовних традицій, це відродження культури україн-
ського народу.

Витоки народного мистецтва сягають сивої давнини. Зберіга-
ючи тісний зв’язок із традиціями народної творчості минулого, 
народне мистецтво набуває нового змісту, нових якостей і рис 
сьогодення. Вічнозелене дерево народної творчості в наш час 
збагачується новими паростками. Килими, рушники, вишиті 
сорочки, вироби з дерева, кераміки, скла прикрашають музеї і 
художні виставки, громадські споруди й побут, сприяють фор-
муванню естетичних смаків.

Народне мистецтво – складне й багатогранне явище культу-
ри. Воно охоплює всі види народної творчості – музику, танці, 
пісні, фольклор, будівництво, прикладне мистецтво, що розви-
ваються як єдиний комплекс, органічно входять у життя народу. 
Упродовж усієї історії людства народне мистецтво відображало 
його смаки й уподобання, поняття про красу, морально-етич-
ні норми.

Україна здавна славиться своїми талановитими митцями: 
гончарями, різьбярами, ткачами, килимарницями, вишивальни-
цями, які створювали життєво необхідні речі, що поєднували в 
собі красу і доцільність. Майстри намагалися не тільки зробити 
корисні, зручні в побуті предмети, а й прикрасити їх.

Про те, яка сприйнятлива душа народу до всього прекрасно-
го в житті, чудово сказав Олесь Гончар. Він зазначав, що діво-
че вбрання і козацька люлька, інкрустований топірець гуцула і 
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різьблена спинка саней, бабусина розмальована скриня і мисник 
на стіні, вишитий рушник і звичайна віконна лиштва – будь-яка 
ужиткова річ під рукою невідомого художника чи художниці 
ставала мистецьким утвором... Людина оточувала себе красою, 
знала в ній смак, художньо прикрашувала життя, заполонена од-
вічним, таким нестримним бажанням творити 1.

Народ завжди прагнув зробити радісною важку щоденну 
працю, наповнити красою нужденне життя, прикрасити по-
бут. Створюючи предмети прикладного мистецтва, народні 
майстри використовували природні матеріали  – дерево, глину, 
вовну, коноплі, різні види металу. Вони добре знали й відчували 
властивості та особливості матеріалу, намагалися якнайповні-
ше показати його красу. Ось чому з глини на гончарному крузі 
народжувалися чудові, бездоганні за формою глечики, макітри, 
тарелі, прикрашені яскравим, соковитим розписом; із простих 
ниток на звичайному полотні вишивальниці створювали цілу 
поему про красу навколишнього світу; дерев’яні речі народні 
умільці оздоблювали випалюванням, різноманітним різьблен-
ням, інкрустацією; на верстатах ткали квіткові й геометричні 
орнаменти килимів. Життя селянина було тісно пов’язане з при-
родою, але він ніколи її не копіював. Народні майстри черпали 
в цьому незглибимому джерелі образи, творчо переосмислюючи 
їх у художніх виробах. Квіти на українських килимах, настінних 
розписах, рушниках – це своєрідний гімн красі природи. У дав-
нину люди обожнювали явища природи, не розуміючи їх зако-
нів. Саме цим можна пояснити наявність у творах народного 
мистецтва казкових квітів, фантастичних звірів і птахів. У них 
поєднувалися реальність і міф, відобразилися вірування в добрі 
й злі сили, уявлення наших предків про будову Всесвіту.

З давніх-давен у народному мистецтві цвіте фантастичне де-
рево життя. Це один із провідних художньо-поетичних моти-
вів українського мистецтва, а також народного мистецтва Росії, 
Білорусії, Болгарії, Польщі, Румунії, Молдавії. Він весь час змі-
нювався, інтерпретувався залежно від уподобань і уявлень на-

1 Гончар Олесь. Чарівний світ Катерини Білокур. Київ, 1972. С. 7
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родних майстрів. У всіх видах народної творчості можна помі-
тити внутрішню близькість, стилістичну єдність мотиву дерева 
життя, які виявляються у вільній, живописній манері виконан-
ня, ритмічних побудовах малюнка. Однак утілення його завжди 
підпорядковане властивостям того чи іншого матеріалу, залеж-
но від специфіки певного виду народного мистецтва – кераміки, 
килимарства, вишивки, різьблення.

У різьбленні, розписах часто трапляються орнаментовані 
кола-розетки, що зображували сонце, шестипелюстковий знак 
символізував блискавку, грім. Як далекий відгомін сивої давни-
ни в орнаментах лишилися ці знаки-символи. Втративши своє 
магічне значення, вони зберегли красу орнаментальних форм.

Упродовж сторіч утворилися традиційні центри українсько-
го народного мистецтва. Вони зберігають свої локальні, яскраво 
виражені ознаки художнього стилю, що виявляється у формах 
предметів, характерних прийомах розпису, особливостях тех-
ніки виконання, улюбленій гамі кольорів. Розвиток народного 
мистецтва – це еволюційний процес, який ґрунтується на тради-
ціях і поступовому накопичуванні нових рис. Кожний майстер, 
вносячи в загальний здобуток щось своє, яке йде від його обда-
рованості, смаків та уподобань, сприяє цьому розвиткові. Спи-
раючись на колективні досягнення попередників, сучасні митці 
продовжують і розвивають народні традиції. Найбільш вдалі 
орнаментальні мотиви, композиційні та колірні вирішення ста-
ють улюбленими, їх підхоплюють інші, згодом вони входять у за-
гальний здобуток колективу, перетворюються на традицію. Саме 
в багаторазовому повторенні – суть процесу вдосконалення. Як 
говорив видатний український поет М. Рильський, це колектив-
не творення в часі «йде за законами кола на воді: все ширше й 
ширше і вже, зрештою, не видно, звідки цей рух розпочався» 2. 
Колективність і традиційність є основою розвитку народного 
мистецтва. Безперервність поколінь – це і є закон життя й роз-
витку народного мистецтва.

2 Рильський М. Т. Вступ. Українська народна поетична творчість. Київ, 
1965. С. 9.
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Народне мистецтво є складовою і неодмінною частиною 
більш широкого поняття  – декоративне мистецтво. Саме в цій 
галузі працює величезний загін професійних митців, закони 
творення яких засновано на принципах новаторства, відповід-
ності художньому стилю того чи іншого часу. 

Декор у перекладі з латини означає «прикрашати». «Декора-
тивність  – якісна особливість мистецького твору, що визнача-
ється його композиційно-пластичним і колористичним ладом 
і виступає як одна з форм краси. Тією чи іншою мірою декора-
тивність проявляється в усіх видах просторових мистецтв, а  в 
декоративно-прикладному слугує головною формою вираження 
змісту і художньої образності. Якість декоративності вимагає 
особливих прийомів, типу художньо-образного мислення, міфо-
поетичного ставлення до дійсності» 3.

Цікаву етимологію слова «декоративне» знаходимо в працях 
видатного українського філософа й письменника ХVІІІ ст. Гри-
горія Сковороди. Він стверджує, що справжньою є «сокровенная 
красота», яка в давні часи визначалася словом «decorum»», зміст 
якого він далі розкриває так: «Сіе есть благолепіе, благоприлич-
ность, всю тварь и всякое дело осуществующая, но никоим чело-
веческим правилам не подлежащая, а единственно от царствія 
божія зависящая» 4.

Декоративне мистецтво є однією з найдавніших галузей ху-
дожньої діяльності людини, адже людство здавна оточувало себе 
різноманітно прикрашеними побутовими речами. Саме їх ху-
дожній рівень, образне начало зумовлювали розвиток цивіліза-
ції і рівень культури того чи іншого народу, були тісно пов’язані 
зі звичаями, національними та етнічними особливостями. Їх 
етнічна цінність залежить від конструктивних пластичних і фі-
зичних можливостей матеріалу, різноманітностей та особливос-
тей прийомів обробки, технологічних секретів.

Усвідомлення того, що декоративне мистецтво є особливою 
галуззю художньої діяльності, яка функціонує за своїми закона-

3 Аполлон. Терминологический словарь. Москва, 1997. С. 161.
4 Сковорода Г. Повне зібрання творів : у 2 т. Київ, 1973. Т. 1. С. 51.
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ми творення, має особливі засоби художньо-образної виразності 
та емоційного впливу, свої закономірності розвитку, певні важе-
лі творення навколишнього середовища, сформувалася в есте-
тичній думці лише наприкінці ХІХ  ст. У  цей час відбувається 
перегляд стереотипу мислення щодо специфіки декоративного 
мистецтва, подолання застарілого ставлення до нього як до дру-
горядного стосовно образотворчого живопису, графіки, скуль-
птури. Нагадаємо, що принцип поділу мистецтв як «головні» та 
«другорядні» види був офіційно засуджений у Франції, де знай-
шов своє втілення принцип «єдності всіх мистецтв», який став 
основоположним для формування стилю модерн. Починаючи 
з 1891  року, твори декоративного мистецтва, навіть його про-
мислові зразки, щороку брали участь у всесвітнього відомому 
Салоні Національного товариства красних мистецтв нарівні й 
рівноправно з оригінальними творами живопису та скульпту-
ри. Повсюдно з’являються професійні художники, чітко форму-
ється естетична думка, критерії оцінки, народжуються ідеї про 
роль і значення як народного, так і професійного декоративного 
мистецтва в загальному культурному поступі людства.

Саме в цей час відбуваються бурхливі дискусії щодо ролі й 
значення народного мистецтва, негативного ставлення до тех-
нічного прогресу, що нівелює і поглинає рукотворні вироби. 
У багатьох країнах Європи, зокрема в Україні, з’являються діячі 
культури, які опікуються народними ремеслами, дбають про їх 
відродження і збереження, розробляють заходи щодо співіс-
нування з машинним виробництвом. Проходить кілька стадій 
осмислення тогочасної ситуації – від негативного ставлення до 
технічного прогресу, повного його заперечення та абсолютиза-
ції рукотворності виробів народного мистецтва до формування 
нового стилю на основі вивчення кращих традицій рукомесла. 
Цей патріотичний рух розпочався в Англії і його ідеологами 
виступили філософ Джон Рескін та художник Уільям Морріс. 
Вони організували в Лондоні майстерні, де за ескізами митців 
вручну створювалися гобелени, тканини та різноманітні речі 
для оздоблення інтер’єру. Це була утопічна ідея в час розвитку 
«промислової» революції зберегти рукотворне ремесло і проти-
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діяти наступу машинного виробництва. Значне діяння Дж. Рес-
кіна та У. Моріса полягає в тому, що вони привернули увагу сус-
пільства, прогресивних діячів культури до такого самобутнього 
явища, як народна культура, до проблеми збереження ручного 
ремесла.

Невдовзі епіцентром руху «машина і ремесло» стає Німеччи-
на. Тут створюється художньо-промислова спілка «Веркбунд», 
яка в основу своєї програми поклала завдання всілякими засо-
бами ліквідувати різницю між тиражованими, низької якості 
виробами масового вжитку й високохудожніми творами мис-
тецтв, проблему подолання суперечності між промисловістю та 
естетикою, між світом техніки й мистецтвом. Митці намагають-
ся імітувати тиражовані вироби машинного виробництва під 
вироби ручної праці. Саме ця ситуація спонукала художників 
звернути увагу на народне мистецтво, визнати його важливе 
значення, оскільки в основі виробів майстрів лежить передусім 
рукотворність творення, змушувала активно вивчати орнамен-
тику й залучати її в оформлення виробів. Ідеологи «Веркбунду» 
усвідомлювали необхідність художнього впливу на промислову 
продукцію, яка формує мистецьку культуру побуту, тому перед 
ними постали нові завдання піднесення художнього рівня ви-
робів масового вжитку, необхідні творення нового стилю деко-
ративного мистецтва. 

Велику роль у формуванні сучасного стилю декоративного 
мистецтва, художнього проектування промислових виробів ві-
діграла створена в Німеччині Вища художня і архітектурна шко-
ла «Баухауз», яку очолив архітектор Вальтер Гропіус. «Баухауз» 
об’єднав творчі зусилля багатьох відомих художників того часу 
(Г. Майєра, Міс Ван-дер-Рое, В. Кандинського), тут ішли активні 
пошуки проектування зразків масового вжитку  – посуду, ме-
блів, створення малюнків для тканин промислового виробни-
цтва. Саме в «Баухаузі» відбувалося цілеспрямоване створення 
нового, сучасного стилю, заснованого на принципах функціо-
налізму та доцільності, який би відповідав завданням індустрі-
ального машинного виробництва і був виконаний на високому 
художньому рівні.
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Пошуки нового стилю знайшли свою інтерпретацію в Росії і 
на території України. Тут виникає глибокий інтерес до декора-
тивного мистецтва, усвідомлюється його роль і значення в ху-
дожній культурі, у процесах формування художнього естетично 
наснаженого середовища. Цей процес зацікавленості народним 
мистецтвом, його витоками, національною своєрідністю захо-
пив багатьох скульпторів, живописців, графіків, які звертаються 
до художньої мови народного мистецтва. Так, М. Врубель захо-
плюється керамікою, К. Сомов створює фарфорові скульптури, 
О.  Полєнова захоплюється різьбленням і розписом по дереву, 
М. Реріх та С. Малютін розробляють цікаві зразки кахлів.

Підвищений інтерес у колах художників сприяв відроджен-
ню народних промислів, збереженню призабутих технічних 
прийомів виконання. У  контексті загальноєвропейського руху 
відбувається створення художніх майстерень, у яких одночасно 
із селянами працюють відомі митці. Так, навколо художніх май-
стерень Сави Морозова в Абрамцеві об’єднуються В. Васнєцов, 
В. Сєров, М. Врубель, а в іншому центрі, утвореному М. Теніше-
вою в Талашкіно, гуртуються М.  Реріх, Е.  Полєнова, І.  Білібін, 
С. Малютін та ін. Саме в цих центрах відроджувалися традицій-
ні види народної творчості, а  також створювалися стилізовані 
вироби «під народне». Головне – у цих осередках ішли цілеспря-
мовані пошуки поєднання народного мистецтва та індивідуаль-
них інтересів професіональних художників. Тут народжувався 
варіант російського модерну.

Схожі процеси творення нового стилю відбувалися на тери-
торії України. В  осередках народного мистецтва створювалися 
художні майстрині, у  яких митці вивчали традиції рукомесла, 
відроджували його, підносили вищий рівень розвитку. Йшли 
пошуки національної моделі українського мистецтва. 

Послідовними захисниками народного мистецтва були про-
гресивні представники української культури, насамперед Іван 
Франко, Олена Пчілка, Леся Українка, Михайло Коцюбинський. 
Вони наголошували на самобутності українського народного 
мистецтва, вказували на його велике значення в розвитку куль-
тури, формуванні національного світогляду. 
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Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. прокидається інтерес до 
народного мистецтва. На оборону давніх традицій, передусім у 
такому виді народної творчості, як вишивка, піднялися видатні 
жінки, подвижниці народного мистецтва, які, сповідуючи лю-
бов до України, захопилися збиранням візерунків, колекціону-
ванням вишивок, виданням альбомів, організації музеїв. Значні 
колекції шитва влаштовує у своєму родинному маєтку в Михай-
лівці Лебединського повіту Варвара Капніст; перший приватний 
музей українських старожитностей організовує в Лубнах Кате-
рина Скаржинська. Свої колекції вони активно експонують на 
численних виставках, беруть участь в організації і підготовці ма-
теріалів до Археологічних з’їздів, які були важливими для зби-
рання старожитностей краю.

У 1876 році в Києві виходить друком перша ґрунтовна праця 
«Український народний орнамент» Олени Пчілки (Ольги Косач), 
яка принесла їй широке визнання як глибокого дослідника україн-
ської вишивки. Вона була сестрою Михайла Драгоманова і матір’ю 
Лесі Українки, якій з дитинства прищепила любов до народної 
пісні, обрядів і звичаїв. Усе своє подальше життя Олена Пчілка 
збирала народний одяг, узори вишивок, вивчала їх, доповнювала 
й перевидавала свою працю «Українські взори» (у 1879, 1900, 1902, 
1912 рр.). На обкладинці видання 1927 року було вміщено фото з 
відомої листівки того часу «Українка з Києва» – портрет доньки 
Ізидори Косач. Інша її донька – Ольга Кривенюк – кохалася на ви-
шивці, сама вправно вишивала і також видала альбом 5.

Слід згадати також іншу дослідницю української вишивки, 
відомого у свій час етнографа, фольклористку Пелагею Литви-
нову, яка присвятила себе вивченню орнаментів Чернігівщини 
й опублікувала у 1878  році перший випуск «Південно- русько-
го народного орнаменту», який зазнав свого продовження в на-
ступні роки.

З цього часу починається планомірне збирання узорів ви-
шивки, ткацтва, писанкарства, їх систематичне вивчення. Голо-

5 «Українські народні узори з Київщини, Полтавщини й Катеринослав-
щини. Вирізування й настилування». Київ, 1928. Вип. І.
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вна вдячність цим видатним дослідницям за те, що вони підня-
ли твори народного мистецтва до високого рівня майстерності, 
утвердили у свідомості сучасників, що це є національне надбан-
ня культури. Важливим було і те, що помешкання Драгомано-
вих, Лисенків, Старицьких, Косачів були оздоблені вишитими 
роботами. Леся Українка, Марія Заньковецька вбиралися в на-
родний одяг, із задоволенням вишивали. Саме це сприяло також 
і тому, що повсюдно почали організовувати артілі, учбові школи 
та майстерні, у яких навчали дівчат цьому давньому виду мисте-
цтва, створювали сучасні вироби, які з успіхом демонструвалися 
на міжнародних виставках і ярмарках, отримуючи золоті і срібні 
медалі. До цього широкого кустарного руху долучилися високо-
освічені жінки зі знатних родин, такі як Юлія Гудим-Левкович, 
Наталія Яшвіль, Анастасія Семиградова, Наталія Давидова, Вар-
вара Ханенко, які у своїх маєтках власним коштом організували 
кустарні артілі.

ХХ  століття внесло суттєві зміни в структуру народного і в 
цілому всього декоративного мистецтва України. 

Еволюційні процеси та революційні катаклізми зумовили 
складну панораму художнього життя України протягом усього 
минулого століття. Відбувалися кардинальні переломи в соці-
альній галузі й політичних орієнтирах, зміни в економіці та сус-
пільній психології. Це впливало передусім на переміни в галузі 
культури й мистецтва.

Україна за весь період свого розвитку мала складну історичну 
долю. Навіть назва її змінювалась кілька разів: була Малоросі-
єю у складі Російської імперії, на дуже короткий час (1918–1919) 
відчула себе самостійною і незалежною державою під час утво-
рення УНР, потім упродовж 70 років була Українською Радян-
ською Соціалістичною Республікою у складі СРСР, нарешті, ста-
ла в 1991 році незалежною самостійною державою. За кожною із 
цих назв стояли кардинальні зміни історичного шляху, складні 
долі митців і в цілому всього мистецтва. Складність посилюва-
лася ще й тим, що територіально землі України були роз’єднані, 
як адміністративно, так і духовно. На початку століття Східна 
Україна підпорядковувалася Російській імперії, Західна входи-
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ла до складу Польщі, Австро-Угорщини. У  1939  році відбулося 
об’єднання цих земель у складі УРСР.

Декоративне мистецтво як галузь, що охоплює творчість ху-
дожників-професіоналів, народних майстрів і майстрів худож-
ніх промислів, є  найчутливішою, найдинамічнішою щодо но-
вих тенденцій часу. Ця галузь мистецтва найтісніше пов’язана із 
життям суспільства, його економікою, смаками та вподобанням.

Початок століття ознаменований яскравими проявами мит-
ців на шляху формування національного стилю, який у різних 
частинах України мав свої локальні відмінності і свої джерела 
інспірації. Прогресивно налаштована частина творчої інтеліген-
ції свідомо й цілеспрямовано працювали на «національну ідею»: 
у  Західній Україні, формуючи варіант сецесії, митці звертали-
ся до мистецтва Гуцульщини, вбачаючи в ньому основи націо-
нального мистецтва, натомість художники Центральної Украї-
ни, формуючи варіант модерну, зверталися до героїчної епохи 
Гетьманщини ХVІ–ХVІІІ  ст., інтерпретуючи орнаменти сти-
лю бароко. 

На початку століття відбуваються творчі контакти народних 
майстрів Г. Собачко, П. Власенко, В. Довгошиї і провідних митців 
авангарду К. Малевича, О. Екстер, Н. Давидової; розробляються 
творчі ідеї творення орнаменту; формується лексика супрема-
тизму, нові принципи моделювання одягу, предметного серед-
овища. Саме початок століття демонструє різні підходи та уяв-
лення митців про взаємозв’язки професіонального і народного 
мистецтва, про національний стиль декоративного мистецтва. 
Митці школи М.  Бойчука, спираючись на традиції народного 
мистецтва, формальні принципи візантійської художньої систе-
ми, створили свій варіант національного стилю і втілили його в 
гобелені, ткацтві, кераміці, сповідуючи принципи універсалізму. 

У 1930-х – першій половині 1950-х років відбувається чіткий 
водорозділ між офіційним декоративним мистецтвом, спрямо-
ваним у руслі настанов соцреалізму, і народним мистецтвом, яке 
зберігає притаманні йому традиційні риси. Приєднання захід-
них земель значно розширило панораму народного мистецтва, 
творчі взаємоконтакти та взаємовпливи. На цей період припа-
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дають трагічні часи вітчизняної війни, коли були повністю зруй-
новані осередки народного мистецтва і відбувалося їх поступове 
відновлення. Офіційне декоративне мистецтво 1930-х – першої 
половини 1950-х років формувалася в основному на засадах со-
цреалізму. Йшло цілеспрямоване ірраціональне формування і 
становлення «великого стилю» – 1930–1950-х років. Він виробив 
низку пропагандистських штампів, які кочували у творах об-
разотворчого мистецтва й механічно переносились у твори де-
коративного. Саме в трагічні 1930-ті  роки  – час Голодомору та 
колективізації створювались етапні роботи, що прославляли 
колгоспний лад. Ці стильові ознаки оптимістичного міфу про 
щасливе життя з його еклектичністю, станковізмом актуальні 
аж до 1940–1950-х років. Важливою прикметою мистецтва доби 
тоталітаризму було звернення до неокласики як стильового орі-
єнтиру, що лягло в основу всього офіційного декоративного мис-
тецтва. Час 1930–1950-х років – це структурований континуум, 
не співвіднесений з реальним історичним розвитком світового 
мистецтва.

Декоративне мистецтво 1960–1980-х років розвивається у 
сфері традиційного народного мистецтва, системи художніх 
промислів, де працюють народні майстри і численний загін ху-
дожників-професіоналів. У цей час широкого розвитку набуває 
художня промисловість, де митці створюють як речі широкого 
вжитку, так і виставкові твори, позначені рисами індивідуаль-
ності. Якщо в попередні роки основним завданням декоратив-
ного мистецтва були пошуки сучасної пластичної мови предмет-
ного оточення, його оновлення, піднесення рівня масових робіт, 
звільнення від рис станковізму, то поряд зі створенням побуто-
вих речей воно звертається до вільного формотворення, до уні-
кальної творчості.

1960-ті роки позначені новим розумінням народних тради-
цій. Художники відчули негативність механічного повторення, 
«цитування» образотворчого фольклору. Намітилась тенденція 
до глибшого вивчення його основ, уважнішого ставлення до спе-
цифіки. 1970-ті роки проходили під знаком нового осмислення 
народного мистецтва, глибокого проникнення в його образно-
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естетичну систему, принципи композиційної побудови. 1980-
ті роки були найпліднішими в розвитку художніх промислів. 
Упроваджуються нові організаційні методи роботи, формується 
новий тип народного майстра. У 1980-х роках у межах загальної 
спрямованості до виразності образної різноманітності паралель-
но розвиваються і взаємодіють «натурстиль» та «дизайн-стиль», 
посилюється інтерес до історичного минулого, до традицій на-
родного мистецтва.

Період 1990-х років кардинально відрізняється від попере-
дніх періодів розвитку декоративного мистецтва України. Разом 
зі здобуттям державної незалежності приходить чітке розуміння 
специфіки і природи народного та професіонального мистецтва, 
законів їхнього розвитку.

У ХХ ст. українське декоративне мистецтво активно заявило 
про себе як мистецтво високої естетичної наслаженості, мисте-
цтво, яке дає можливість відчути живий суперечливий і вод-
ночас яскраво цілісний процес художнього життя. Зберігаючи 
зв’язок із традиціями народної творчості минулого, сучасне де-
коративне мистецтво набуває нового змісту, нових якостей і рис.

Високий рівень духовного потенціалу незалежної України за-
безпечують сучасні митці. Вони беруть участь у формуванні но-
вої моделі українського світобачення, нових естетичних вимірів 
духовності і сприяють усвідомленню органічного єднання гли-
бинно національного та загальносвітового мистецьких процесів.

Творення «образу» митці розуміють як особливу, специфіч-
ну галузь пізнання світу, наповнену емоційною змістовністю, 
філософськими розмірковуваннями. Пошуки митців професій-
ного мистецтва тяжіють до образотворення, посилюється інди-
відуальне, неординарне бачення навколишнього світу, втілене 
в особливій манері виконання, емоційно насиченій і змістов-
ній. Відбувається зміна принципів формотворення: відступає 
принцип корисності та утилітарності, утворюється своєрідна 
«дифузія» декоративного та образотворчого мистецтва, яка по-
роджує просторове мистецтво, де традиційні матеріали – скло, 
дерево, глина, нитки – використовуються як засоби художнього 
формотворення. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



19

Вступне слово

Професійне декоративне мистецтво 1990-х років  – це бага-
тогранне явище української національної культури, що роз-
вивається в руслі загальноєвропейського і ширше  – світового 
художнього процесу, де категорія прекрасного є і залишається 
визначальною. 

Отже, на різних етапах історії митці знаходили нові шляхи, 
шукали різноманітні засоби художньої та емоційної виразності, 
вирішували загальні формально-художні завдання пластичних 
мистецтв: новаторське формотворення, взаємодію з навколиш-
нім середовищем, звернення до новітніх технологій.

Українське декоративне мистецтво завжди відповідало соці-
альним вимогам часу, розвивалося від матеріально-практичної 
сфери до духовно-культурної, зберігаючи при цьому взаємодію 
із загальною проблематикою та стильовим напрямом усього об-
разотворчого мистецтва. Воно тримало тісний зв’язок з історич-
ними традиціями, з народним мистецтвом. Саме завдяки цьому 
мистецтво зберегло свою духовність, самобутність, яскраво ви-
ражену національну своєрідність.

Тетяна Кара-Васильєва
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1.1. ВИТоКИ ТА РозВИТоК 
гАПТУВАння ІХ–ХVІІІ СТолІТь

Гаптування в Київській Русі. У зв’язку з прийняттям хрис-
тиянства як нової офіційної релігії, в  Київській Русі йшло 
утвердження нових панівних ідей, нових морально-етичних 
принципів. Разом з прийняттям нової релігії Київською Руссю 
була сприйнята і візантійська декоративна система оформлення 
культового богослужіння.

Серед східноєвропейських країн Київська Русь порівняно 
пізно прийняла християнство і прилучилася до християнської 
середньовічної культури. Вона отримала християнську іконо-
графію вже як сталу систему, що досягла своєї класичної завер-
шеності у Візантії і на Балканах. Але давньоруські митці замість 
прямого копіювання стали на шлях активної переробки нового 
для них християнського надбання, оскільки мали багатовікову 
традицію слов’янського язичництва.

Пам’ятники давньоруського мистецтва з їх потягом до підви-
щеної декоративності й глибокої змістовності були скоріше осяг-
ненням художнього зразка, запозиченого з Візантії, ніж суворим 
наслідуванням його системи художньо-пластичного бачення. 
Насіння, що було занесене з Візантії, потрапило у благодатний 
ґрунт, напоєний соками народного розуміння ідеалів краси. 
Саме завдяки народній творчості, її животворним витокам і не 
відбулося приглушення слов’янської культури, підпадання її під 
магію візантійського мистецтва. Це був творчий імпульс, який 
стимулював розквіт самобутньої культури.

Київська Русь, прийнявши християнство, запозичила і зви-
чай прикрашати дорогими тканинами інтер’єри храмів, шити 
літургійний одяг. Переливи дорогоцінних тканин, затканих, або 
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гаптованих золотом, монументальність їх орнаментів, яскравість 
кольорів – усе це створювало відчуття надзвичайної святковості, 
розкоші, підкреслювало урочистість церемоній, їх небуденний 
характер. Численні літописні відомості про церковні тканини є 
свідоцтвом широкого розвитку літургійного шитва. Це насампе-
ред згадки про «індітью» – тобто напрестольний одяг, «завіси», 
що використовувались у вівтарі навколо ківорія, «плати служеб-
ні» – тобто воздухи для Святих Дарів, «паволоки» – тонкі, про-
зорі, оздоблені золотом тканини тощо.

Крім виробів золотного шитва, які високо цінували і збері-
гали у соборах, літописи згадують і тих, хто створював їх. Так, 
у  ХІ  ст. Анна-Янка, сестра Володимира Мономаха, дочка вели-
кого князя Всеволода «из грек», яка пройшла постриг у створе-
ному її батьком Андріївському монастирі у Києві, організувала 
школу, де молоді дівчата вчилися вишивати золотом і сріблом. 
Анна, дружина Рюрика Ростиславовича, вишивала і для своєї 
родини і для оздоблення церков: «Сама прилежала трудамъ и 
рукоделиемъ швением золотом и серебром, яко для себя и детей 
своих, паче же для монастыря Выдубецкого». У родинах князів 
жінки гаптували і шили дорогоцінним камінням та перлами. Ви-
користовуючи працю жінок, вони створювали власні майстерні. 
Така князівська майстерня відома у Андрія Боголюбського.

Видатною пам’яткою давньоруського шитва є зображення 
Оранти з двома ангелами, а також п’ятьох фігур святих, елемен-
ти орнаментальних рослинних мотивів та зображення «дерева 
життя», які зберігаються в національному заповіднику «Софія 
Київська». Ці фрагменти шитва були знайдені при розкопках 
південної галереї Софійського собору 1936 року. Лише в 60-х ро-
ках ХХ  ст. цією унікальною пам’яткою зацікавилася М.  О.  Но-
вицька, яка після детального її дослідження висловила думку, 
що це шитво було виконане місцевими майстрами і датується 
ХІІІ  ст., оскільки в Софії, де воно було знайдено, ховали Київ-
ських митрополитів до 1280 року 1.

1 Новицкая  М.  А. Вышивки золотом с изображением фигур, найденные 
при раскопках в Софии Киевской. София Киевская. Материалы исследований. 
Киев, 1973. С. 62–67.
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Шитво унікальне як своїми доскональними технічними за-
собами виконання, що свідчить про загальний високий про-
фесіональний рівень цієї галузі мистецтва в Київській Русі, так 
і образною наснаженістю твору в цілому. Воно відзначається 
художньою виразністю, одухотвореністю образів і доверше-
ним відчуттям лінії, витонченістю кольору, і разом з тим, уро-
чистістю і величчю. Це, безперечно, дає підстави вважати його 
вершиною декоративного мистецтва столичної київської школи 
гаптарства. Особливу увагу слід звернути на фігуру Богоматері 
з двома ангелами обабіч її. Вона зображена з піднятими руками 
в позі Оранти, у довгому вузькому одязі, її плечі й голову вкри-
ває мафорій. Слід відзначити, що одяг Богоматері вирізняється 
між собою за технікою виконання. Так, її хітон і мафорій вишито 
товстішою і опуклішою ниткою, а рукава – тоншим сріблом. Ан-
гели зображені на повен зріст зі складеними крилами, одна рука 
молитовно піднята, у другій руці кожний тримає скіпетр, кінець 
якого закінчується квіткою. Одяг ангелів вишитий золотом і срі-
блом. Саме їх мінлива гра, переливи світла відіграють головну 
роль в художньо-образному вирішенні образів у цілому. Осно-
вний одяг ангелів – довгі хітони з вузькими рукавами, вишиті 
золотом плащі (лише низ та комір вишиті сріблом). Надзвичай-
но декоративно вирішені крила ангелів. За допомогою швів, по-
кладених в різних напрямках, утворюється своєрідне графічне 
моделювання верхньої напівовальної частини, переданої верти-
кальними стібками, і видовженої нижньої частини крил, гапто-
ваних «ялинкою». Це підсилює переливання срібного кольору, 
поглиблює багатство світло-тіньової гри.

Зображення святих позначене фронтальністю, видовженістю 
пропорцій. Вони подані з піднятою в жесті благословення пра-
вою рукою і Євангелієм у лівій. Особливий інтерес становить фі-
гура святого Григорія, яка найкраще збереглася. Його обличчя 
вишите світлим шовком, підкреслено високий лоб, правильні 
риси, чіткі лінії брів, що майже під прямим кутом переходять до 
носа, виразно окреслені темні вуса та борода. Його постать має 
легкі, граціозні пропорції з гармонійно підібраним поєднанням 
деталей одягу, шитих золотою та срібною нитками. М.  О.  Но-
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вицька, яка перша почала вивчення цієї пам’ятки звернула увагу 
на напис літер, які складають ім’я Григорій. Важливо зазначити, 
що ім’я має слов’янське закінчення «ій» замість грецького «ос». 
Аналіз прийомів шитва, художньо-стилістичних особливостей 
наводить на думку про те, що у виконанні вишивки брали участь 
кілька гаптувальниць різного рівня майстерності. Кожна з фігур 
святителів позначена своїми індивідуальними особливостями. 
Це виявилось у підкресленні видовженості фігури, або її призем-
куватості, у різному трактуванні одягу. Бганки одягу персонажів 
підкреслено тонкими лініями, які виявляють рух тканини, що 
надає їм чіткості, графічності. Лаконізм силуетів, їх виразність, 
граціозність й артистизм володіння лінією демонструють вір-
туозну майстерність, високу професійну підготовку гаптуваль-
ниць, обізнаність як з іконописом, так і з кращими досягнення-
ми гаптувального мистецтва в цілому.

Серед фрагментів шитва – два види орнаментальних зобра-
жень. Одна група – це мотиви у вигляді двох закручених гілок, 
що утворюють коло, в середині якого розміщена п’ятипелюсткова 
квітка, друга  – три варіанти орнаментального рослинного мо-
тиву умовно названого «деревом життя». Це зразок розвинуто-
го рослинного мотиву з прямим центральним стовбуром, який 
увінчується п’ятипелюстковою квіткою та розлогими боковими 
гілками, що закінчуються невеликими трилисниками. Цей мо-
тив ще зберігає значення міфічного «дерева життя», але воно вже 
християнізується. Це вже «дерево раю», хоча його функції близь-
кі до функцій давнього «дерева життя».

Треба зазначити, що всі фрагменти шитва були знайдені як 
окремі залишки гаптування і потім нашиті реставраторами на 
тканину у довільній послідовності, оскільки не було відомо до 
якої частини одягу вони належали. Свого часу, М. О. Новицька 
висловила припущення, що вони належали до єпітрахилі, яка 
входила до комплексу митрополичого одягу. Останнім часом ця 
пам’ятка була ретельно вивчена і на основі іконографічної ана-
логії з пам’ятками візантійського мистецтва зроблено спробу 
реконструкції цієї єпітрахилі: вгорі розміщувалися Богоматір – 
Оранта та Іван Предтеча, над якими було два архангели, ниж-
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че по два євангелісти, ще нижче  – три пари святителів. Орна-
ментальні мотиви вірогідно оздоблювали пояс, що був поверх 
 єпітрахилі 2.

Унікальне за своїми художніми особливостями золоте шит-
во Софії Київської має величезне історико-культурне значення, 
адже пам’яток цього часу майже не залишилося. 

Твори давньоруського шитва виконували технікою «в  про-
кол». Металеві нитки треба було протягувати крізь тканину, для 
чого попередньо робили за допомогою тонких проколок із кіст-
ки невеликі отвори через які потім пропускали золоту нитку.

Техніка шитва «в прокол» давала надзвичайно цікаві художні 
ефекти. Поверхня стібків, що щільно прилягали один до одного, 
надавала повного звучання срібному або золотому блиску нит-
ки, одночасно він мінявся і переливався, залежно від освітлення 
в глибині стібків. 

У кінці ХІІ – на початку ХІІІ ст. в Київській Русі відбувається 
перехід до нової техніки «в прикріп». При цьому способі нитки 
накладаються на поверхню виробу і прикріплюються до ткани-
ни за допомогою шовкової нитки ледь помітними стібками. За 
допомогою цієї техніки досягали інших художніх якостей. Нит-
ки прикріпа дещо послаблювали блиск золотих і срібних ниток, 
а  колір прикріпа надавав того чи іншого відтінку. Золота нит-
ка лягала на поверхню дещо в зігнутому вигляді, що справляло 
ефект мерехтливості, переливу світла.

Гаптування у ХV–ХVІІІ століттях. Гаптування – це шиття 
золотом, сріблом та шовком предметів побуту, одягу та церков-
них речей.

Мистецтво церковного шитва – одне з визначних явищ наці-
ональної культури, притаманне колу православного світу. Воно 
розвивалося на тлі важливих соціально-економічних, політич-
них процесів в історії України. 

Упродовж ХVІ–ХVІІІ  ст. з’являлися видатні твори, що де-
монструють високу майстерність виконавців і засвідчують без-

2 Гриднева Ю. Г. Археологические ткани Софии Киевской в свете визан-
тийской традиции. Искусство христианского мира. Сборник статей. Москва, 
2007. Вып. 10. С. 438–455.
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перервність розвитку цього мистецтва, пов’язаних з боротьбою 
народу за свою волю і незалежність, за утвердження самостій-
ності української церкви. Твори гаптування були коштовними 
вкладами до церков і монастирів видатних діячів України. Ось 
чому в них втілювалися в образній формі важливі суспільно-по-
літичні настанови свого часу, морально-етичні уявлення й упо-
добання замовників. 

58Широке застосування предметів гаптування в богослуж-
бовій обрядовості. Ікона, гаптована плащаниця, воздух, на-
престольні шати, катапетасма та інші церковні речі мали чітко 
означене місце в храмі, певну змістову роль і значення у сюжет-
но-символічній структурі, яка охоплювала всі елементи  – від 
загальної системи монументально-декоративних розписів, іко-
ностасного комплексу до композиції кожного конкретного воз-
духа, єпітрахилі. 

Основну кількість гаптованих речей виробляли у монастирях 
черниці, вони ж виконували замовлення і для світських людей, 
гаптували предмети одягу, інтер’єру. В Україні існувала широка 
мережа жіночих монастирів, які були не тільки центрами гап-
тування та іконопису, а насамперед були осередками культури 
й освіти.

Пам’ятки українського гаптування – це синтез творчості іко-
нописців, що створювали мистецький образ, робили попередню 
«прорись», та майстерність черниць, які безпосередньо втілюва-
ли малюнок у матеріалі. Образотворче шитво розвивалося в єди-
ному руслі із загальним напрямком усього мистецтва і передусім 
іконопису, гравюри, стінопису. Саме за ескізами, а іноді і за без-
посередньої участі відомих художників ХVІІ–ХVІІІ ст., переду-
сім Леонтія Тарасевича, Івана Щирського виконували майстрині 
високохудожні твори шитва в жіночих монастирях. 

Шедевром українського шитва кінця ХV ст. слід вважати так 
званий золочівський фелон з Національного музею у Львові. 
Збереглося 11 постатей фігур із композиції «Деісус», вирізаних 
з невідомого зразка, можливо, пелени, і нашитих на фелон, який 
походив з церкви св. Миколая м. Золочева. Ця пам’ятка вражає 
надзвичайною вишуканістю художньо-стилістичних засобів 
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шитва і є неперевершеним зразком «живопису голкою». Кожна 
з 11 фігур – Спаса, Богоматері, Івана Предтечі та ін. вражає ін-
дивідуальністю у вирішенні художнього образу. Їх відзначає ви-
тонченість пропорцій, тонке моделювання облич, характеристик 
зображуваних. 

Період Гетьманщини характеризується бурхливим розви-
тком шитва, пов’язаного зі зростанням попиту з боку козацької 
старшини на пишно оздоблені яскравим шитвом речі побуту та 
вбрання, які б характеризували їх як заможних можновладців. 
Саме тому вишивку кольоровим шовком, золотою та срібною су-
хозліткою щедро використовували як окрасу чоловічого і жіно-
чого костюма. Головним елементом чоловічого одягу був жупан, 
на який надягали шубу або кунтуш з узорної або гаптованої тка-
нини. Особливо різноманітним і щедро оздобленим вишивкою, 
гаптуванням було жіноче вбрання, для якого використовували 
дорогі тканини – алтабас, китайку, фаландиш, адамашок, брокат. 
На тонкому прозорому полотні гаптувалися жіночі сорочки, зо-
лотим шитвом прикрашалися головні убори, зокрема «корабли-
ки», кибалки. 

Особливим багатством відзначалося гаптування кінського 
спорядження – попон, сідел, чепраків, а також оздоблення ска-
тертей, покривал, килимів, інших ужиткових речей. 

Цікавими пам’ятками вишивального мистецтва є скатертини 
гетьмана Івана Скоропадського 1715–1722 років та простирадло 
родини прилуцького полковника Григорія Галагана середини 
ХVІІІ  ст., що нині зберігаються в Чернігівському історичному 
музеї. Обидві скатерті виконано заполоччю вишневого кольору 
рушниковим швом і походять з одного осередку шитва. Мож-
на припустити, що виконували їх в Гамаліївському Харлампі-
євському монастирі, який був розбудований коштом гетьмана 
Івана Скоропадського та його дружини Настасії і де вони обоє 
були поховані. Це був визначний осередок шитва, у  якому ви-
готовляли гаптовані роботи для вкладів до монастирів Украї-
ни. Поширеною була монохромна вишивка червоною, або білою 
ниткою «заполочним кветом». Вона мала особливе поширення 
в середовищі козацького старшинства для оздоблення рушни-
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ків, скатертей інших предметів інтер’єрного призначення. По-
бутували також вишиті килими. Саме такий килим «шитий во-
лоченим золотом по червчастому сукну» подарував київський 
митрополит Петро Могила 1646 року російському царю Олексію 
Михайловичу.

Українське гаптування протягом ХVІ–ХVІІ ст. оперувало не-
великим колом сюжетів. Найбільше поширення в оздобленні фе-
лонів мали деісусні, пророчі композиції. Найдавніша датована 
пам’ятка – це опліччя фелона 1625 року – дар Луцького та Ост-
рожського єпископа Ісаакія Києво-Печерській Лаврі.

Композиція «Деісуса» на українських фелонах вирізняється 
складом «предстоячих». У  центрі  – «Цар-Вседержитель» із  по-
чтом ангелів, одягнутий в далматик із короною на голові, зі 
скипетром і державою в руках, обабіч – Богородиця, Предтеча, 
архангели Михаїл та Гавриїл. Найкоштовніший фелон – це дар 
Костянтина Мокієвського 1702  року, родича гетьмана Мазепи, 
до Києво-Печерської Лаври. Тут чин «Деісуса» ускладнюється 
і включає апостолів, євангелістів. Кожна фігура деісусної ком-
позиції вигаптувана з певним символічним зображенням. Так, 
Мойсея зображено з неопалимою купиною, Аарона – з розквіт-
лим жезлом, Давида – із псалтирем, Соломона – з моделлю єруса-
лимського храму, апостола Петра із сувоєм та ключем, апостола 
Павла – з книгою і мечем.

Українські плащаниці – це справжні шедеври шитва. Плаща-
ниця – це велике чотирикутне полотнище з шовку або оксами-
ту із зображенням Ісуса Христа після зняття його з хреста. Вона 
символізує хресний подвиг Сина Божого в ім’я спасіння людей. 
На плащаницях зображено сюжети «Оплакування», «Покладен-
ня до гробу». Це відтворення сюжету, описаного в Євангелії від 
Марка, навколо зображення вишито тропар з Великої Суботи. 
Ввечері у Велику П’ятницю Йосиф Ариматейський отримав у 
Пілата дозвіл зняти розп’яте тіло Христа. Разом з Никодимом 
вони кладуть тіло Спасителя на камінь помазання. При цьому 
зображують Богородицю, Марію Магдалину та Івана Богослова. 
По боках – ангели з рипідами, іноді – жони-мироносиці Марія 
Яковова та Марія Клеопова. Сцена «Оплакування» в плащани-
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цях поступово перетворюється в сцену «Покладення до гробу». 
Саме такою є унікальна плащаниця ХV ст. з церкви Архангела 
Михаїла з с. Жиравки, що зберігається у Національному музеї у 
Львові. Сюжет «Оплакування» трактований лаконічно, виразно, 
без зайвих деталей. У центрі – розпростерте мертве тіло Хрис-
та в оточенні чотирьох ангелів з рипідами, Богородиці та Івана 
Богослова. Уся сцена просякнута глибоким сумом – сповнений 
скорботи образ Богоматері, яка тримає на колінах голову Христа, 
припавши обличчям до його щоки.

Обов’язковим атрибутом плащаниць були зображення міся-
ця і сонця у вигляді царя і цариці в коронах, що не дають світла, 
оскільки в цю скорботну хвилину все завмерло і вкрилося тем-
рявою. Ці алегоричні символи поступово втрачали свою симво-
ліку, часто перетворюючись на шестикрильця або ж звичайну 
зірку. У них поширеним стає зображення знарядь мучеництва 
Христа – батіг, цвяхи, копіє, драбина, губка. З другого боку – в 
Україні типовою стає так звана «однолична» плащаниця, на якій 
зображено лише одна фігура Христа. Найдавнішою є плащаниця 
Черніговського єпископа Зосими Прокоповича 1655 року. Відчу-
ваючи свою близьку смерть він замовив у Києві плащаницю і, 
як свідчить напис, подарував її до Лаврської Успенської церкви. 
На плащаниці зображене мертве розпростерте тіло Христа. Воно 
виконане тонким крученим шовком світло-жовтого кольору 
«швом по формі», що якнайкраще давав можливість моделюва-
ти форму тіла й обличчя. Саме такий спосіб шитва як «живопис 
голкою» є найтиповішим для виконання оголеного тіла Христа 
і в плащаниці Євпраксії 1703  року. Саме цю лінію продовжує 
плащаниця Івана Гаркуші 1756 року, що походила з Покровської 
церкви Нікополя. 

Друга половина ХVІІ – початок ХVІІІ ст. – це блискучий пе-
ріод Гетьманщини, доведений до найвищого розквіту за часів 
гетьмана Мазепи. За достатньо довгий спокійний період його 
гетьманства найвищого розвитку досягають усі види мистецтва, 
передусім архітектура, іконопис, гаптування. 

У поступі суспільного і культурного життя України важливу 
роль відіграє просвітницька діяльність Києво-Могилянської ака-
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демії, діяльність видатних церковних діячів Лазаря Барановича, 
Інокентія Гізеля, Дмитрія Ростовського. На тлі цього бурхливо-
го розвитку суспільства, вияву творчого потенціалу та життєвої 
енергії народу розбудовується монастирське життя, розквітають 
центри гаптарства. Кінець ХVІІ  – початок ХVІІІ  ст.  – це фор-
мування національних рис українського шитва. Оптимістичне, 
яскраво-піднесене декоративне світовідчуття та його народні 
ідеали були тим свіжим подихом, що наповнювали радісною 
святковістю український іконопис, гаптування, шитво. 

Київ стає найважливішим центром української національної 
культури. Тут було організовано не лише київську школу іконо-
пису, книгодрукування, що впливали на весь православний світ, 
а також київську школу гаптування, де створювали неперевер-
шені твори шитва, які були взірцем для інших осередків. 

Найяскравіша сторінка українського гаптування  – це твор-
чість Марії Магдалини Мазепиної  – матері гетьмана Мазепи. 
Вона очолювала Києво-Вознесенський монастир  – визначний 
освітній осередок шитва, як відзначали у своїх спогадах син ан-
тіохійського патріарха Павло Алеппський, який відвідав монас-
тир 1654 року та французький інженер Боплан, що жив у Києві 
в 1632–1648 роках. Монастир був розташований навпроти Киє-
во-Печерської лаври, її іконописці брали участь у розробці «про-
рисів» тобто малюнків для шитва. Тут виконували найвідпові-
дальніші й найкоштовніші роботи як для Лаври, так і для інших 
церков і монастирів України. Найвищого розквіту монастир до-
сяг завдяки меценатській діяльності гетьмана Мазепи. Ігуменею 
з 1688 до 1697 рр. була його матір Марія Магдалина Мазепина, 
у чернецтві перебували її найближчі родички – Марія та дочка 
її Памфілія Мокієвські. Перлинами світового мистецтва слід ви-
знати роботи Марії Мазепиної, що сьогодні дбайливо зберіга-
ються в музеї-заповіднику «Києво-Печерська лавра». Це пелена 
«Христос, Богоматір, Іоанн Богослов» (1689), «Покрова» (1692), 
палиця «Вручення ікони» (1689) та  ін. Цікавою є палиця «Вру-
чення ікони». У  центрі на троні з почтом ангелів сидить у ко-
роні й зі скіпетром Богородиця. Праворуч Антоній та Феодосій 
Печерські, ліворуч – постаті в українському вбранні. Найстар-
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ший – гетьман Мазепа – зображений з бородою, вусами, довгим 
чорним волоссям, у жупані – шанобливо приймає від Богородиці 
ікону. Праворуч від нього – безвусий юнак у кунтуші, за ним ще 
двоє молодих людей і літня жінка, у якій ми впізнаємо гаптова-
ний портрет ігумені Марії. Аналіз історичних джерел доводить, 
що ця палиця відтворює легенду про ікону Рудницької Богома-
тері, яка була у монастирі і якою опікувався гетьман. Самійло 
Величко розповідає у літописі про цю легенду, зазначаючи, що 
1689 року священик з Рудні переніс ікону до Вознесенського мо-
настиря і що вона уславилася своїми чудотворними діяннями. 
Незважаючи на неодноразові прохання митрополита, гетьман 
заборонив переносити ікону до Києво-Печерської лаври. Пали-
цю було вигаптувано в майстернях Вознесенського монастиря з 
нагоди освячення ікони Рудницької Богоматері.

Пелена 1689 року «Христос, Богоматір, Іоанн Богослов» – по-
єднання в одній композиції сцени «Розп’яття» та «Покладення 
до гробу». Пелену обрамлено широкою орнаментальною смугою 
рослинного орнаменту із гнучких звивистих гілок, у який вдало 
вкомпоновано герб родини Мазепи, поясні зображення – Іоан-
на Хрестителя, Марії Магдалини, а також архангелів Михаїла та 
Гавриїла. Пелена була щедрим подарунком родини Мазепи. 

Мазепина доба розбудови національної культури характерна 
поширенням ікон «Покрови» Богородиці. Впровадження свята 
«Покрови» і пов’язаної з ним ідеї покровительства столичному 
місту та заступництва від загарбників іншої віри було важли-
вим підґрунтям поширення цього культу. Воздух «Покрова» 
1692 року був тісно пов’язаний з меценатською діяльністю геть-
мана, утвердженням його політичних поглядів. 

За легендою, Богородиця з’явилась у Влахернському храмі як 
імператриця в порфірі візантійських цариць і, оскільки це виді-
ння було о четвертій годині ночі, то, за традицією, фігури слід 
зображувати у вогняному освітленні. Саме так, у  короні, і  зо-
бражено Богородицю. Тонкі переливи золотої нитки, язики кола 
наче передають вогняне сяйво, що особливо підкреслено м’яким 
глибоким кольором темно-вишневого оксамитного тла. У  ку-
тах – зображення євангелістів і по боках – на повний зріст по-
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статі пр. Антонія та Феодосія Печерських у їх сталій іконографії: 
світлобородий з вкритою головою Антоній і темно-русий з не-
покритою – Феодосій. Наявність цих двох постатей, без сумніву, 
вказує на київське походження пам’ятки.

Високий рівень гаптарської техніки, підписна дата 1692  рік, 
указують, що це був коштовний подарунок. Саме в цей час геть-
ман Мазепа будував Миколаївський собор, у  пам’ять про це у 
ризниці зберігався його портрет. У  Пустинно-Миколаївському 
монастирі він відбудовував при трапезній Покровську церкву. 
Ця гаптована пелена – вклад гетьмана Мазепи, і виконана вона 
була у Печерському Вознесенському монастирі за участю ігумені 
Марії Магдалини Мазепиної. 

Серед традиційних зображень було вигаптовано постать 
ктитора – гетьмана Мазепу, та ігуменю Марію. Його зображен-
ня передає риси обличчя, відтворені у вівтарі Успенської церкви 
Лаври, а образ ігумені має прямі аналогії з її портретом із Кра-
ківського музею.

На цій гаптованій пелені Мазепа виглядає статечним, се-
реднього віку чоловіком із чорними вусами, бородою і довгим 
волоссям. Поруч його мати – ігуменя Марія Магдалина. Вона в 
намітці, що обгортає голову і одним довгим кінцем спускаєть-
ся додолу. Впадає у вічі зображення двох фігур в одязі вищого 
сану церкви – в омофорі, сакосі та митрі. Думається, що поруч 
із зображенням візантійського імператора та імператриці, що 
було типовим для іконографії «Покрови», на цій гаптованій пе-
лені зображені Константинопольський патріарх і Київський ми-
трополит Варлаам Ясинський. Він, як і його попередник Силь-
вестр Косів і вище духовенство церкви, негативно ставився до 
об’єднання України з Росією, до переведення церкви під владу 
Московського патріарха, що сталося 1686 року. Тому зображен-
ня Константинопольського патріарха і Київського митрополита 
символізувало незалежність української церкви, прихильність, 
як і раніше, перебування під Константинопольським патріарха-
том. Саме ці ідеї незалежності Української православної церкви 
від Московського патріархату митрополит Варлаам Ясинський 
виявив і підкреслив відразу після обрання його на цей високий 
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пост 1691  року. До того він був ректором Києво-Могилянської 
Академії, ігуменом Пустинно-Миколаївського монастиря, яким 
опікувався Мазепа, архімандритом Києво-Печерської лаври, 
1691 року став Київським митрополитом. Тож зображення його 
на пелені було не випадковим.

Зображення на іконах, в настінному живописі політичних та 
релігійних діячів, світських осіб, гетьманів, старшини, запорож-
ців – явище, поширене в українському мистецтві ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Особливого поширення культ Покрови досяг у ХVІІ–ХVІІІ ст. 
на Гетьманщині, коли відбувалися закладання нових церков 
на честь Покрови. Поширення культу Покрови на Запорожжі 
цілком природне і має свої пояснення. Це насамперед сповне-
не небезпеки, буремне життя козаків, що потребувало небесного 
заступництва, і те, що культ Покрови й влахернське диво симво-
лізували захист християн від іновірців.

Зображення Покрови на Запорожжі також мало свої відмін-
ності. Божу Матір малювали на іконах майже на рівні з віруючи-
ми, на невеликій хмарині, вона прикриває омофором царя, патрі-
арха, запорожців і є заступницею всього війська Запорозького. 

Іконографічний тип Покрови, що вкриває омофором віру-
ючих, набуває свого поширення в гаптуванні. На пелені з По-
кровської церкви Переяслава, бачимо короновану Богородицю, 
що вкриває дві групи людей. Справа  – патріарха, Романа Со-
лодкоспівця, Андрія Юродивого та Єпіфанія. Зліва серед на-
товпу людей зображено св. Миколая та архангела Михаїла, чий 
культ був поширений на Запорозькій Січі. Ця пам’ятка гапту-
вання належить до кола робіт, що є втіленням ідей запорозького  
козацтва.

Спрощений варіант Покрови зустрічаємо на двох опліччях з 
Києво-Печерської Лаври. На фелоні, подарованому Успенській 
церкві 1742   року, у центрі – облямування, поспіль зашите срі-
блом з підкресленням лінії навколо обрамлення, що символізує 
сіяння. На невеликій хмарині стоїть Богородиця і осіняє омофо-
ром Романа Солодкоспівця, царя, патріарха, та Андрія Юроди-
вого. Усе тло опліччя заповнене галузкою, у вигинах якої вміще-
но півфігури чотирьох євангелістів.
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Серед пам’яток гаптування ХVІІ–ХVІІІ  ст. одними з найпо-
ширеніших сюжетів, крім «Покрови», були гаптовані роботи з 
сюжетом «Успіння Богородиці». Іконографічно його зображу-
ють як сцену, де в центрі на ложі лежить Богоматір в оточенні 
апостолів, а  Христос тримає її душу, сповиту як немовля, щоб 
перенести на небо.

Успіння Богородиці як найголовніше престольне свято Киє-
во-Печерської лаври знайшло широке відтворення в поезії, гім-
нах, іконах та гравюрах. У 20-х роках ХVІІ ст. особливо популяр-
ною стає одна з перших станкових гравюр, що продукувалася і 
розходилася по всьому православному світі й була взірцем для 
наслідування. Цей сюжет був поширений в українському гапту-
ванні в багатьох храмах Києва і пам’ятках, пов’язаних з Лаврою. 
В українському гаптуванні зображення «Успіння» мало свої пев-
ні орієнтири. Великий вплив на його поширення мала гравюра, 
що була вміщена у «Бесідах Іванна Златоуста» 1654 року, майстра 
ТП (Тимофій Петрович), а потім з невеликими змінами повто-
рена в «Служебнику» 1629  року. Тут сцену подано в картуші. 
Чітке обрамлення кола й відповідне компонування персонажів 
припало до вподоби гаптувальницям. Саме так, у колі в центрі 
прямокутної палиці з колекції Києво-Печерської лаври вигапту-
вано «Успіння Богоматері», у менших колах у чотирьох кутах зо-
бражені євангелісти. Майстерно виконана, уся обшита перлами, 
коштовним камінням, вона належала архімандритові Києво-Пе-
черської лаври Варлааму Ясинському. На цю думку наводить той 
факт, що малюнок в усіх деталях, навіть з балясинами свічника і 
шаховою підлогою, перенесені з взірця видання Лаври 1685 року 
«Молитовець повседневный» з гербом митрополита. Тож така 
дорогоцінна палиця належала настоятелеві Лаври (палиця  – 
приналежність вищого ієрейського одягу, зображення на ній 
відповідають євангельським подіям, яким присвячено церкву, 
або ж зображення, на честь якого митрополит освячує церкву).

У цій сцені, що має широкі аналогії в графіці ХVІІ ст., Бого-
родицю зображено на ложі, за яким стоїть Христос у мандорлі з 
душею Марії, сповитою як немовля, і увінчаний шестикрильцем. 
На першому плані зображується постать Афонія і ангела, що 
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відрубує йому руки. Цей сюжет поширений у гаптуванні ХVІІ ст. 
як натяк на покарання невірних (Афоній завжди зображений у 
багатому іноземному вбранні) У ХVІІ ст. сюжет «Успіння» вже не 
містив сцени покарання Афонія.

З часом в Україні поширеним стає сюжет «Успіння», що вико-
нане за зразком ікони Успенської церкви Києво-Печерської лаври. 
Коштовним подарунком до Успенської церкви була риза 1754 року 
осавула Якубовича. Для неї спеціально виконував малюнок 
І. Щирський, можливо, у малярні Троїцько-Больничного монас-
тиря. Все опліччя фелона вражає своєю цілісністю і узгодженістю 
декоративних можливостей гаптарства. Вся сцена вкомпонована 
в гнучкий, вибагливо рухливий орнамент, що, як картуш, обля-
мовує центральну сцену й бокові постаті святих Лаври – препо-
добних Антонія та Феодосія. Це чітко вказує на приналежність 
фелона до цієї православної святині. Фелон зеленого оксамиту, на 
тлі якого виділяється мерехтіння золотих та срібних ниток. Усе 
створює піднесено-святковий вигляд цього ошатного фелона. 

Кінець ХVІІ – ХVІІІ ст. – це формування національних рис 
українського шитва, коли оптимістичне, яскраво піднесене сві-
товідчуття та його народно-естетичні ідеали були тим свіжим 
подихом, що наповнював радістю та святковістю українське 
мистецтво.

Нове слово в українському гаптарстві 20-х років ХVІІІ ст. на-
лежить чернігівському осередку шитва і, зокрема, П’ятницькому 
жіночому монастиреві. Саме на Чернігівщині було започаткова-
но у гаптарстві стиль бароко. Розширюється коло сюжетів, які 
дають можливість в усталені релігійні сюжети вводити конкрет-
ні персонажі, одягнуті в український народний одяг, окремі ар-
хітектурні споруди. На опліччі фелона «Зішесття Святого Духа», 
який створено у П’ятницькому Чернігівському монастирі, се-
ред апостолів вигаптовано 12 ненімбованих жінок у чернечому 
вбранні. Це репрезентує новий підхід до образу людини, її місця 
і ролі у суспільстві.

Саме у П’ятницькому монастирі в 20-і  роки було створено 
низку робіт, які започаткували нову еру українського гаптарства 
з яскраво вираженими рисами національних форм мистецтва. 
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Цей новаторський підхід виявився на всіх рівнях створення ху-
дожнього образу – як у появі нових технічних засобів шитва, так 
і впровадженні олійного живопису для малювання облич. 

У Чернігівському П’ятницькому монастирі з 1712  протягом 
40 років ігуменею була Фотинія Максимовичевна, сестра черні-
гівського архімандрита Іоанна Максимовича, відомого мислите-
ля, поета, проповідника. Цей монастир, що веде свій початок з 
ХІІ  ст. активно розбудовувався в ХVІІ  ст. Ним опікувався Ду-
нін-Борковський, портрет якого у пишному гаптованому золо-
том і сріблом вбранні зберігали у церкві. Тут були й коштовні 
вклади гетьмана Скоропадського, багатих козацьких родин Ли-
зогубів, Полуботків. Авторові вдалося розшукати підписні ро-
боти ігумені Фотинії, які вона власноруч виконувала і дарувала 
до церков. До кола її робіт слід віднести воздушок «Розп’яття» 
1728 року і низку робіт, позначених яскравою індивідуальністю. 
В Історичному музеї Чернігова зберігається воздух «Покладення 
до гробу». Уважний стилістичний аналіз доводить, що виконано 
його за зразком антимінса, освяченого Чернігівським архієпис-
копом Іоанном Максимовичем за малюнком відомого гравера 
І. Щирського. Воздух з малинового оксамиту, на тлі якого яскра-
во вирізняється гаптована композиція. Обабіч розпростерто-
го, мертвого тіла Христа – схилені постаті Іосифа та Никодима. 
Вони намагаються підняти за пелену Його тіло. Їм вторують фі-
гури ангелів з рипідами, що тримають напоготові плащаницю. 
В центрі – фігура Богоматері, що у відчаї стисла руки, та Іоана 
Богослова, який обнімає її і втішає. Схилилась у смутку Марія 
Магдалина. В антимінсі 1697 року І. Щирський уперше ввів фігу-
ри євангелістів у загальну композицію. Вони вміщені у барокові 
картуші з ангелом угорі. Їх спокійні пози, зосереджені на своїх 
думках обличчя виявляють повну відстороненість від того, що 
відбувається. Адже вони не свідки події, а ті, що в майбутньому 
опишуть її у своїх Євангеліях. У цьому воздусі вперше в україн-
ському гаптарстві відтворено мальовані олійними фарбами об-
личчя зображених. Отже, не лише малюнок ліг в основу цього 
воздуха, а й сам І. Щирський міг брати участь у живописному 
вирішенні твору. Він був не лише талановитий гравер, а  й зді-
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бний маляр. Можливо, цей воздух було зроблено для Любець-
кого Антонієвого монастиря, у якому І. Щирський перебував з 
90-х років ХVІІ ст., який розбудовував, яким опікувався і де був 
похований 1714 року.

Небуденний, яскравий талант митця, що завжди йшов непро-
тореними шляхами, своєрідно розкрився у гаптарстві. І. Щир-
ський по-новаторськи підходить до традицій шитва, вводить 
олійний живопис. Це дає можливість передати психологічний 
стан персонажів, їхні думки і почуття. Площинність, умовність 
фігур віднині замінено на жваві, позначені природністю жести. 
Уважний аналіз шитва дає підстави стверджувати, що І. Щир-
ський створив малюнок також для єпітрахилі 1713 року «Дерево 
Ієсеєво», для єпітрахилі 1714 року з Думницького монастиря та 
єпітрахилі з Покровської церкви Березного. Усі вони виконані 
в П’ятницькому монастирі за ігумені Фотинії і сьогодні нале-
жать до колекції Чернігівського історичного музею. Єпітрахиль 
1713 року – видатна пам’ятка стилю бароко. В основі – зображен-
ня «Дерева Ієсеєвого». Це ілюстрація до тексту Ісаї про родовід 
Ісуса Христа від Давида. Ця тема набула особливого поширення 
у візантійському мистецтві і була популярною в Західній Євро-
пі як джерело створення генеалогічних дерев різних династій. 
У другій половині ХVІІ ст. у сферах козацької старшини очевид-
ним стає тяжіння до історії свого родоводу, дістають поширення 
літописи, родинні хроніки, майнові описи, посилюється інтерес 
до вивчення династій великих київських князів, підкреслюєть-
ся їх безперервний зв’язок із сучасністю. Орнамент – у вигляді 
розвинутого рослинного мотиву дерева, з гілок якого наче ви-
ростають погрудні зображення, суцільно заповнює всю єпітра-
хиль Малюнок водночас зберігає легкість і багатство соковитих 
орнаментальних форм у вигляді грон винограду, пуп’янків, ба-
гатопелюсткових квітів. Незвичністю композиції є те, що, крім 
традиційних зображень родоводу Христа, у  сюжет єпітрахилі 
введено чотирьох євангелістів,та Іоана Златоуста обабіч зобра-
ження Любецької Богоматері з Богодитям.

Крім Чернігівського П’ятницького монастиря, на Чернігівщи-
ні центрами шитвом займалися у Покровському Шуморовсько-
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му, Сумському Предтечівському, Покровському Макошинсько-
му, Кам’янському Успенському, Новомлинському монастирях.

Слід назвати також Глухівський Преображенський дівочий 
монастир, заснований 1670 року, прилучений 1681 до Київського 
Вознесенського монастиря. Ігуменя останнього, Марія Магда-
лина, Мокієвська, родичка матері гетьмана Мазепи, перенесла 
його в центр міста, від чого його було названо Успенсько-Пре-
ображенським. Центром гаптування на Чернігівщині був також 
Гамаліївський Харлампієвський монастир, що розбудовувався 
коштом гетьмана Скоропадського, де він і його дружина Анас-
тасія були поховані. У Ніжинському Введенському монастирі 
здавна гаптували, 1729 року тут було засновано школу, а пізніше 
училище та майстерні з іконопису та золотого шитва. Такі на-
вчальні училища в Україні були в Ладинському Покровському, 
Києво-Флоровському, Красногорському Богословському, Спасо-
Преображенському, Лебединському Миколаївському жіночих 
монастирях.

На Полтавщині відомим осередком гаптування був Ладин-
ський Покровський монастир, яким постійно опікувався ми-
трополит Іосаф Горленко, де він і похований. Його тітка черни-
ця Анастасія вишила плащаницю на смерть митрополита. Крім 
того, були ще такі значні центри шитва: Великобудищанський, 
Золотоніський, Чигиринський, на Слобожанщині  – Хорошев-
ський Вознесенський.

По всій території Гетьманщини та Слобожанщини утворю-
ється широка мережа жіночих монастирів, що були не лише 
осередками гаптування та іконопису, а  й значними центрами 
культури та освіти. Досить згадати видатних гаптувальниць 
Києво-Флоровського монастиря: Калісфену  – княгиню Милос-
лавську, Августу – княгиню Ягужинську, Пульхерію – княгиню 
Шаховську, Нектарію  – княгиню Долгорукову, дочку Шереме-
тьєва. Її трагічна доля вражала сучасників. Їй було присвячено 
чимало поетичних рядків, поем. Окрасою Національного музею 
українського образотворчого мистецтва у Києві є її портрет та 
портрет її сина ченця Дмитрія пензля Самуїла. Сама ж Нектарія 
була надзвичайно талановита гаптарка: її фелон 1749 року – ви-
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датна пам’ятка стилю бароко, й нині зберігається в музеї Києво-
Печерської лаври. Орнамент фелона суцільно вкриває все тло. 
Це розкішне буяння пишних, стиглих грон винограду, листя, 
і лози, розквітлих фантастичних квітів. Вони вільно розміщені 
на рельєфному срібному тлі, що наче висвітлює орнаменти гап-
тованого шитва. 

Особливістю робіт Києво-Флоровського монастиря стає 
новий підхід і розуміння орнаменту. Форми рослинної орна-
ментики наповнюються зображеннями форм живої природи, 
посилюється натуралістичне трактування квітів, їх об’ємно-
пластичне та живописне вирішення. Ускладнюються мотиви, 
розширюється кольорова гама тонів, їх світлотіньова розроб-
ка. Спокійні застиглі орнаменти, що існували у попередні часи, 
змінюються пружним, динамічним рухом. Орнамент набуває 
підвищеної емоційності та символіки. Аналогічне трактування 
мотивів у фелоні 1750  року черниці Агафії, у  фелоні 1756  року 
черниці Піори Глібової. Майстрині наче голкою розписували до-
рогоцінні тканини: шовк, парчу, оксамит. На замовлення Киє-
во-Печерської лаври гаптарки Єфросинія, Дометіана, Афанасія, 
Ксенія Бейкова, Нектарія Долгорукова створили чимало висо-
кохудожніх робіт. Вони працювали разом з такими видатними 
малювальниками, золотарями, як І. Анатазевич, С. Стреблиць-
кий, іншими митцями іконописної лаврської майстерні. Віднині 
шитво стає синтетичним мистецтвом, у якому працюють разом 
гаптарка та іконописець. 

Упродовж всього ХVІІІ  ст. Києво-Флоровський жіночий 
монастир виходить на перше місце у формуванні мистецьких 
смаків. У цей час він визначає напрям у розбудові нових форм 
мистецтва, що владно йшло шляхом утвердження стилю ба-
роко. Перші роботи цього напрямку були створені 1726  року. 
Це «Тайна вечеря», «Зішесття Святого Духа», «Омовіння ніг». 
Вони тотожні за рівнем виконання і вказують на одну і ту ж 
руку малювальника і гаптарки. Ці пам’ятки започатковують 
новий напрям у гаптуванні, свідомо зорієнтованого на західно-
європейське бароко, поєднання з високою традицією місцевої  
культури. 
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Славу Києво-Флоровському монастирю здобула ігуменя Оле-
на, яка очолювала монастир з 1749 до 1754  року. Сама ігуменя 
щедро дарувала до різних церков свої роботи, й сьогодні близь-
ко дванадцяти підписних творів, які вдалося розшукати, збері-
гаються в музеях Києва та Полтави. Роботи ігумені позначені 
яскраво вираженими рисами барокового стилю, їм притаманні 
нові свіжі композиційні рішення, відмова від давніх трафаретів, 
залучення до шитва талановитих митців малярні Києво-Печер-
ської лаври. Віднині всі лики святих не гаптують, а  малюють 
пензлем, що дає можливість передачі складних психологічних 
почуттів. Серед найвдаліших її робіт – катапетасма, тобто вели-
ка завіса Царських врат 1756  року для Успенської церкви Киє-
во-Печерської лаври, фелони 1748  року «Собор Архистратига 
Михаїла» та «Тайна вечеря». Саме їй було замовлено плащани-
цю до Михайлівського Золотоверхого монастиря, яка в описі 
1843  року значиться як «страсна». Зелений колір оксамитного 
тла плащаниці чудово виявляє і підкреслює ошатність зобра-
жень, шитих золотом і сріблом. На ній гаптовано сюжет «Покла-
дення до гробу». У центрі розпростерте тіло Ісуса Христа, у тузі 
стиснув руки і схилився Іоан Богослов, у сумних позах завмерли 
Божа Матір та Марія Магдалина. Ця плащаниця призначалася 
для Михайлівського собору і саме тому в її сюжет введено голо-
вних патронів цієї київської святині – архістратига Михаїла та 
св. Варвари, які тримають з обох боків покривало, щоб поклас-
ти у гріб тіло Спасителя. Привертає увагу постать архістратига 
Михаїла. В  її трактуванні відчувається вплив західноєвропей-
ського мистецтва, образне вирішення та духовна наснага твору 
спираються на нові виражальні можливості гаптарства, засно-
вані на естетичних ідеалах барокового мислення. Динамічність 
постаті досягнуто завдяки природній невимушеній позі архан-
гела. Майстриня підкреслила внутрішню динаміку, застосовую-
чи експресивне світлотіньове моделювання бганок одягу, й вод-
ночас віртуозно-вишукано окреслює силует. Іконописець, що 
попередньо розробляв малюнок, та гаптарка спиралися на нові 
естетичні ідеали й нові можливості гаптарства, що полягали у 
відході від абстрактної ідеальності, в оспівуванні хоч і піднесено 
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опоетизованої, але земної краси. Плащаниця цікава не лише не-
звичністю вирішення сюжету й глибиною образів, але й тим, що 
в написі повідомлено про батьків ігумені та її дівоче прізвище. 

Цікавим є покров «Собор Архістратига Михаїла» 1748 року. 
Тут уперше ігуменя застосувала цікавий художній прийом пе-
редачі хмар, на яких стоять архангели. Вони наче складаються 
з окремих площин, що пишно клубочаться і напливають одна 
на одну. Поряд із золотою ниткою широко введено кольорову, і 
тому хмари перетворюються на насичену кольором орнаменто-
вану поверхню Цей декоративний прийом потім повторюється в 
численних роботах монастиря. Незвичним є вирішення сюжету. 
На хмарах, обабіч архангела Михаїла, молодого енергійного во-
їна з мечем у військових обладунках, стоять шість архангелів – 
Гавриїл, Ієгудиїл, Уреїл, Рафаїл, Салафіїл, Ієреміїл. 

Фелон ігумені Олени 1750 року – демонструє інтерес до істо-
рії, подає нові неканонічні зображення, пов’язані з поширенням 
християнства. У центрі опліччя обабіч Богородиці та Вседержи-
теля, що сидять на троні, зображені Володимир та Ольга, перші 
християни на Русі. По боках, у  картушах сцени «Хрещення на 
Русі», «Гробниця Варвари», що безперечно вказує на приналеж-
ність Михайлівському Золотоверхому монастиреві., де перебу-
вала гробниця і мощі Варвари.

Роботи другої половини ХVІІІ ст. – грандіозні за композицій-
ною побудовою і технічним виконанням твори шитва. Це фелон 
«Вінчання Богоматері» 1764  року «Преображення». Ці роботи 
повністю втілюють характерну ознаку бароко – вони репрезен-
тують нове бачення людського характеру, який подається через 
рух, у  динаміці, у  більшій масштабності в побудові сцен. У  ці-
лому роботи надзвичайно декоративні, урочисті, демонструють 
блиск золота і срібла, різнокольорового шовку Внутрішня оду-
хотвореність і максимальна емоційна напруга передана через 
експресивність драперій. Вони закручені й мальовничі, утво-
рюють складну гру світла і тіні. Малювання облич, рук, фігур 
олійними фарбами робили окремо, а потім ці фігури нашивали 
на оксамитову поверхню фелонів, покровів. Це багатофігурні 
сцени з контрастним протиставленням мас, повним освоєнням 
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перспективи, анатомії людського тіла, створюють враження по-
ліфонії загального звучання. У цих роботах простежується то-
тожність з творами видатного гравера Леонтія Тарасевича, які 
продовжували живити протягом ХVІІІ ст. не лише образотворче 
мистецтво, а й літургійне шитво. У шитві посилюється інтерес 
до архітектурних споруд, зображення інтер’єру, ландшафтного 
пейзажу з цікавими побутовими подробицями. 

Одним із значних центрів українського гаптування був Ки-
єво-Йорданський монастир, заснований у 1615–1616  роках. Не 
відомі досі архівні матеріали розкривають сенсаційні відомості 
про соціальний стан черниць, високий рівень їх освіти, тут на-
ведено біографічні дані, а головне – засвідчено, що це був центр 
не лише гаптарства, а й іконопису. Архіви розкривають прізви-
ща черниць, які займалися іконописом, і окремо – найобдарова-
ніших, що виконували іконописні і гаптувальні роботи. Серед 
них передусім виділялися гаптарки Афанасія Данилова, Анфіса 
Чаянова, Євпраксія Петренкова. Усі вони були з козачого стану, 
письменні. Сенсацією стало те, що в Україні не лише чоловіки 
були іконописцями, а й жінки. Архіви розкривають нам прізви-
ща черниць Києво-Йорданського монастиря, що займалися іко-
нописом: це Деменіана Агодолова, Єлизавета Логвинова, Варса-
вія Каленикова та ін.

Великі зміни і кардинальна реорганізація всіх монастирів 
відбулася в кінці ХVІІІ  ст. у зв’язку з виданим 1786 року Кате-
риною ІІ указу «Духовні штати». Він остаточно скасовував само-
стійне життя українських монастирів і всієї нашої церкви в ціло-
му. Вони остаточно перейшли у повну залежність від російської 
церкви і державної казни. Адже українська церква з часів засну-
вання була вільною і вільно творила своє життя і лише номіналь-
но залежала від Константинопольського патріарха. продовжую-
чи жити окремим, вільним життям. Усі українські монастирі, що 
їх опікували гетьмани і козацька старшина, мали великі землі, 
прибутки з яких давали можливість провадити значну культур-
но-просвітницьку роботу, утримувати школи, друкарні. Завдяки 
спільному опору духівництва наказ Катерини ІІ набув чинності 
в Україні лише 1786 року. За ним у монастирів було відібрано всі 
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землі і переведено на державне утримання. Монастирі були поді-
лені на три класи, залежно від чисельності та багатства. Частину 
монастирів було залишено «заштатними», – тобто на власному 
утриманні. У зв’язку з цим багато їх було закрито або переведено 
у більші. Скасування давньої автономії української церкви, що 
остаточно завершилося відібранням монастирських і владичих 
земель, ліквідація Запорозької Січі і скасування Гетьмансько-
го устрою, закріпачення селян  – усе це у 80-х  роках ХVІІІ  ст. 
спричинило величезний занепад українського життя, а відтак і 
гаптування. Дорогі коштовні гаптовані роботи стали заміняти 
 мальованими.
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1.2. нАРоДнА ВИшИВКА  
ТА шИТТя бІСеРом:  

ІСТоРИчнА РеТРоСПеКТИВА

Українська народна вишивка до нашого часу дійшла з кін-
ця XVIII – початку XIX ст., насамперед тому, що погляд на неї 
як на витвір мистецтва, утвердився лише у 80–90-х роках ХІХ ст. 
Відтоді прогресивні діячі культури починають цікавитись нею і 
колекціонувати її в музеях і приватних збірках.

Послідовними захисниками народного мистецтва були про-
гресивні представники української культури, зокрема Іван 
Франко, Олена Пчілка, Леся Українка, Михайло Коцюбинський. 
Вони наголошували на самобутності українського народного 
мистецтва, вказували на його велике значення в розвитку куль-
тури, формуванні національного світогляду. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. прокидається інтерес до на-
родної вишивки. На оборону давніх традицій цього виду твор-
чості піднялися видатні жінки, подвижниці народного мисте-
цтва, які захопилися збиранням візерунків, колекціонуванням 
вишивок, виданням альбомів, створенням музеїв. Значні колек-
ції вишивок влаштовує у своєму родинному маєтку Михайлівці 
Лебединського повіту Варвара Капніст, перший приватний му-
зей українських старожитностей організовує в Лубнах Катерина 
Скаржинська. Свої колекції вони активно експонують на чис-
ленних виставках, беруть участь в організації і підготовці мате-
ріалів до Археологічних з’їздів, які були важливими для збиран-
ня старожитностей краю.

1876 року в Києві виходить друком перша ґрунтовна праця 
«Український народний орнамент» Олени Пчілки (Ольги Ко-
сач), яка принесла їй широке визнання як глибокого дослідни-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



46

Тетяна Кара-Васильєва

ка української вишивки. Усе своє подальше життя Олена Пчілка 
збирала народний одяг, узори вишивок, вивчала їх, доповнюва-
ла і перевидавала свою працю «Українські взори»: у 1879, 1900, 
1902, 1912 роках. Її донька Ольга Кривинюк також видала альбом 
«Українські народні узори з Київщини, Полтавщини й Катери-
нославщини. Вирізування й настилування» (вип. І., Київ, 1928). 

Слід згадати також іншу дослідницю української вишивки, 
відому свого часу фольклористку, етнографа Пелагею Литви-
нову, яка присвятила себе вивченню орнаментів Чернігівщини 
і опублікувала 1878 року перший випуск «Південно-руського на-
родного орнаменту», що зазнав продовження в наступні роки. 

З цього часу починається планомірне збирання узорів ви-
шивки, їх систематичне вивчення. У процесі історичного та 
культурного розвитку в Україні в кожній місцевості утворилися 
характерні орнаментальні мотиви і композиції, улюблені колірні 
гами, специфічні техніки виконання. Майстри народної вишив-
ки дбайливо передавали це з покоління в покоління, відшліфо-
вували, розвивали й вдосконалювали кращі досягнення своїх 
попередників. Вишивали повсюди. Кожний район, навіть кожне 
село відзначалося місцевою своєрідністю.

В українських вишивках збереглася значна кількість геоме-
тричних орнаментальних мотивів, які мали в давнину магічний 
зміст. Поряд з давніми мотивами з’являються нові, ближчі до ре-
альної дійсності. Зокрема, наприкінці XIX – на початку XX ст. 
у вишивках Київської, Харківської, Полтавської, Чернігівської 
областей особливого поширення набув мотив стилізованих чер-
воно-чорних троянд.

Художня довершеність і різноманітність вишивки залежать 
не тільки від створення досконалої орнаментальної композиції, 
тонкого відчуття кольору, а й значною мірою від вибору техніки 
виконання. Це всілякі шви вільного малюнка, яких називають 
верхніми, оскільки виконують їх по заздалегідь нанесеному ри-
сунку на полотні, а також шви рахункові, що їх виконують, раху-
ючи нитки полотна – основи і піткання.

Характерною особливістю народної вишивки є величезна 
різноманітність технік та поєднання їх (до 10–15  технік одно-
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часно). Назви багатьох технік походять передусім від засобів 
виконання (вирізування, виколювання), від того, який предмет 
вишивається («рушниковий шов», «переміточний шов»), від на-
зви місцевості («старокиївський шов», «городоцький шов»), або 
від зовнішнього вигляду шва, схожості його з певними речами 
(«курячий брід», «солов’їні вічка», «гречечка», «зірочка», «овся-
ночка»). Назви багатьох технік свідчать про спостережливість 
народу, асоціативність його мислення. 

У народі збереглося багато секретів фарбування ниток при-
родними барвниками  – корою дерев, корінням, листям, квіта-
ми, плодами рослин. Для закріплення кольору нитки запікали в 
житньому тісті, після чого вони не втрачали забарвлення впро-
довж десятиліть. Вишивка була на головному місці в оздобленні 
народного одягу та предметів побуту рушників, серветок та ін. 

Українському народному костюмові притаманні утилітар-
ність і певне естетичне навантаження. Він конденсує в собі 
мистецтво узорного ткацтва, крою, шиття, різноманітного де-
коративного оформлення. У комплексі художньо-виражальних 
засобів костюма вишивка посідала провідне місце. Нею прикра-
шали одяг з домотканого лляного і конопляного полотна, грубо-
вовняного сукна, овчини. Це були сорочки, керсетки, спідниці, 
фартухи, пояси, головні убори. Верхній одяг  – свити, сардаки, 
кожухи, кептарі – оздоблювали яскравою і декоративною аплі-
кацією зі шкіри та сукна, рельєфними і крученими шнурами, 
металевими прикрасами, китицями та вишивали кольоровими 
нитками, бісером. Маючи витончений художній смак, майстрині 
змінювали одяг, декоративні предмети побуту на витвори висо-
кого естетичного звучання.

У народному костюмі передусім помітне розвинуте відчуття 
ритму, гармонії, композиційної міри в побудові орнаменту, на-
сичених за своєю звучністю колірних сполучень. Колористичне 
вирішення будується або за принципом контрасту, або на підпо-
рядкуванні якогось домінуючого тону. На Полтавщині колірна 
гама ґрунтується на контрасті розшитої білими нитками сороч-
ки і яскравої плахти, на Поділлі й Буковині в костюмі переважа-
ють червоно-жовті барви, на Волині вишиті або ткані червоним 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



48

Тетяна Кара-Васильєва

сорочки поєднуються з червоно-жовто-зеленими спідницями-
андараками і яскраво оздобленими кусанами, на Гуцульщині – 
з пишно прикрашеними кептарями тощо.

Протягом історичного і культурного розвитку в Україні ви-
робилися і відшліфувалися найбільш доцільні методи і способи 
декоративного оформлення. Костюм завжди відображав мисте-
цтво майстра, бо кожний з них розкриває своє розуміння краси, 
форми, кольору, і ці нюанси індивідуальної творчості надавали 
неповторної своєрідності і створювали різноманітну варіант-
ність у рамках виробленої емоційно-конструктивної системи. 

В ансамблі жіночого одягу основну увагу приділяли вишитій 
сорочці. Композиція сорочки – це цільна, чітко продумана, ло-
гічна конструктивно-декоративна система взаємозв’язку площин 
вишивки, з’єднувальних ажурних швів і вільних частин білого 
тла виробу, які підкреслюють декоративність вишивки. Вишив-
кою орнаментували оглядові частини сорочки  – рукава, поділ, 
пазуху, комір тощо. Тому композиція вишивки в загальній схемі 
сорочки будується на чергуванні горизонтальних і вертикальних 
орнаментальних ліній, що надає їй ритмічної різноманітності. Зо-
крема, у полтавських жіночих сорочках неширокі вишивки роз-
міщувалися на пазусі, рукавах, комірі, манжетах. Вони перегуку-
валися і підкреслювали домінуюче значення вишивки рукава в 
загальній композиційній схемі сорочки. Виріз горловини оздо-
блювали зубчиками, під якими містився вузенький узор, поділ – 
мережкою «прутиком», що підкреслювало стрункість фігури. Ру-
кава вишивали узором з ажурних і лічильних технік Сорочки на 
будень вишивали скромно, просто, святкові – значно складніше. 
Особливу увагу приділяли весільним і дівочим сорочкам.

Найбільшого поширення в Україні набули сорочки з уставка-
ми. Уставка чи полик – це вшивне плечко, що з’єднує задню і пе-
редню частини сорочки. Рукав викроюється з суцільного шмат-
ка тканини і під прямим кутом пришивається до стана. Вишивка 
відповідно розташовується на уставці, підопліччі, чохлах, подолі 
(пелені) та невеликому стоячому комірі.

Поликові сорочки з «пухликами» були характерні для Пол-
тавщини, Чернігівщини. Одночасно з поликовою сорочкою по-
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бутував тип сорочки без уставки (полика), з суцільним рукавом, 
пришитим паралельно до станка, верхній край якого призбиру-
вався з вирізом горловини. Вишивка при цьому розміщувалася 
на рукавах і подолі.

Чоловічі сорочки поділяються на сорочки з поликами 
(«стрілкова», «вистіжкова») і сорочки без уставок  – «чумачки» 
або «лоцманські» (останні існували на Дніпропетровщині). У 
центральних областях України були поширені так звані «укра-
їнки» – сорочки з відкладним коміром і широким рукавом, який 
призбирувався. У західних областях існувала «гуцулка»  – тип 
сорочки, на якій вишивка розміщувалась уздовж пазухи та ко-
міра, по низу рукава.

Для сорочки йшло полотно тонке, вибілене, найчастіше 
«двадцятка», іноді при нестачі тонкого полотна бідні селянки 
використовували його лише для верхньої частини сорочки та 
для рукавів, у той час як нижню частину – «підточку» – шили 
з більш грубого полотна. Ця особливість була тонко підмічена 
М. Коцюбинським в романі «Fata morgana». Характеризуючи літ-
ніх жінок, що йдуть до церкви, він писав: «лопотіли сорочки», 
підкреслюючи цим їх класове соціальне становище.

Крім вишивки, велике художнє значення відігравали лінії 
крою. Їх не намагалися сховати, а навпаки, виявляли. Цього до-
сягали завдяки ажурним швам, які підкреслювали конструк-
цію сорочки, намічали місця розташування основних компо-
зицій вишивки і, крім утилітарної функції, мали декоративне 
навантаження: перетворюючись на орнаментальні мережки, 
прикрашали виріб. Це надавало сорочці ажурності, створюва-
ло художній контраст з цільним полотном, рельєфом вишивки. 
Принцип ажурного з’єднання швів типовий для всієї України, 
проте колористичне його вирішення різне, залежно від характе-
ру, декоративної будови сорочки. Так, саме біле «змережування», 
характерне для Полтавщини насичується чорним і червоним ко-
льорами у техніці «черв’ячка» на Київщині, переростає в широку 
ажурну смугу «шеляжка» з червоними ромбами на Чернігівщи-
ні і «шабака» (червоного, чорного, білого кольорів) на Поділлі. 
Викінченості швам надає зубцювання комірів, манжетів, пазу-
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хи. Таким чином, у композиції сорочки вишивка має значення 
формотворчого елемента і несе декоративне навантаження. Ха-
рактер композиції орнаменту передусім підпорядкований місцю 
розташування даної вишивки, тісному зв’язку з іншими компо-
нентами одягу залежно від призначення. 

Виходячи з локальних особливостей народної вишивки, які 
виявилися в колориті, техніках виконання, типових орнамен-
тальних мотивах і композиціях, умовно здійснено етнографіч-
ний поділ на регіони України. Це – Середнє Подніпров’я, Поліс-
ся, Поділля, Південь України, Карпати і Прикарпаття.

До Середнього Подніпров’я належать райони, розташовані у 
середній течії Дніпра. За сучасним адміністративним поділом 
сюди входять Київська, Полтавська, Чернігівська, Житомир-
ська, Сумська, Черкаська, Харківська, Кіровоградська та Луган-
ська області На Середньому Подніпров’ї, побутували два типи 
сорочок: уставкові, або поликові, і тунікоподібні. Найбільше роз-
повсюдження мали сорочки з «уставками», з яких полтавський 
тип з «пухликами» виявився найбільш досконалим і поширився 
по всій території України. Уставки давали можливість утворю-
вати призбирування довкола шиї, комір був виложистий, рідше 
стоячий.

Одночасно з уставковою на Подніпров’ї був поширений тип 
тунікоподібної сорочки. Її шили з домотканого полотна, складе-
ного на плечах так, що обидві частини були різними, на плечах 
не було швів, а на заломі утворювався виріз для горловини. Ко-
міра не було, його заміняла обшивка навколо шиї. До перегорну-
того полотнища пришивали довгі рукава. Вишивка відповідно 
розміщувалася на рукавах і подолі. Вишитий або мережаний по-
діл сорочки завжди випускався з-під плахти, причому на Ліво-
бережжі значно нижче, ніж на Правобережжі. 

На Полтавщині найбільше поширеними були уставкові со-
рочки з пухликами. Їх робили у верхній частині рукава, там, де 
він пришивається до уставки. Для цього полотно збиралося у 
вигляді зиґзаґів між зборками в один, два ряди, іноді кількість 
рядів досягала семи. Пухлики – один із прикладів поєднання ес-
тетичної й утилітарної функції шва. Уставкові сорочки з пишно 
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зібраною горловиною обшивались тоненькою смужкою полотна, 
так само як і рукава.

Саме пухлики є найвиразнішою деталлю полтавського кос-
тюма. Такий спосіб призбирування рукава у верхній частині 
створює враження об’ємності, наповненості повітрям, деякої 
скульптурності.

На Полтавщині основну увагу в сорочках приділяли оздо-
бленню рукавів, які мали тридільну композицію в розміщенні 
вишивки: горизонтальні лінії уставки, підопліччя і вишивка 
рукава. Рукав виконувався у вигляді або вертикальних рядів 
(частіше трьох) «ламаного дерева», або ж суцільного заповнення 
площини рукава у вигляді сітки, утвореної ромбами, розетками, 
хрещатими мотивами.

Провідне місце на Середньому Подніпров’ї належить полтав-
ським вишивкам, для яких характерні ніжна колірна гама, різ-
номанітні деталізовані орнаментальні мотиви, співвідношення 
м’яких пастельних тонів. Більш поширеними є відтінки голубо-
го, вохристого, коричневого, зеленуватого, сірого кольорів. Тут 
ми не побачимо відкритого кольору, всі барви м’які, приглушені 
(за винятком червоного, синього в рушниках).

Використання домотканого полотна, що має крупне пере-
плетіння ниток, застосування рахункової техніки геометричні 
орнаментальні форми зумовили загальний характер полтавської 
вишивки. Найпоширенішою є вишивка білим по білому («біл-
лю»). Вона створює рисунок високого рельєфу зі світлотіньовим 
моделюванням. Залежно від напряму світла узор по-різному то 
відбиває, то поглинає його, створюючи багату гру. Для більшої 
контрастності додавали сурові нитки або ж підфарбовані у по-
пелясті тони («куницями»).

На Полтавщині традиційними осередками народного мистец-
тва є Решетилівка, Опішня, Кременчуг, Нові Санжари, Лубни, Ве-
ликі Сорочинці. Особливістю полтавської вишивки є поєднання 
рослинного, рослинно-геометричного та геометричного орна-
ментів, використання мотивів, характерних для даної місцевос-
ті. Це – «гілка», «ламане дерево», «барвінок», «хмелик», «морока», 
«курячий брід», «зозулька». В основі геометричного орнаменту ле-
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жать найпростіші фігури: скісний та прямий хрест, квадрат, ромб, 
трикутник, зірчасті мотиви. Їх комбінації у різноманітних по-
єднаннях створюють розмаїтість і величезну кількість варіантів 
композиційних побудов. Відмінною рисою геометричних орна-
ментів є віртуозність внутрішньої розробки мотивів у поєднанні 
з чіткою лінією, що об’єднує всю композицію, створює спокійно-
розмірений ритм. Усі композиції геометричного орнаменту мають 
безперервний ритм. По суті, це ланцюг, у якому одні елементи є 
одночасно частинами інших, тому важко знайти його початок. 
Різноманітності мотивів досягають за рахунок використання ве-
личезного арсеналу технік, якими оздоблюють сорочки, різно-
манітні доріжки, скатерті, наволочки. Це техніки наскрізного ви-
шивання: вирізування, що утворюють чіткі ажурні квадрати на 
полотні; виколювання, довбанка, що створюють сіточку з дірочок, 
з яких виникають всілякі геометричні фігури, а також ажурні ме-
режки. Класичною технікою Полтавщини є лиштва, або лічильна 
гладь, пов’язана з точним рахунком ниток полотна. Існує величез-
на кількість узорів, вишитих «лиштвою». Залежно від зображу-
вального мотиву узори «лиштви» мають відповідні назви: лиштва 
«клинцева», «човникова», «хмельова», «сніжкова», «яблучкова», 
«ключова». Поєднання цих технік збагачує виражальні засоби 
орнаментальних композицій, надає їм схожості з мініатюрою.

Характерною особливістю вишивок Київщини є дрібно роз-
членовані орнаментальні мотиви, які становлять чітку, врівно-
важену композицію рослинного або геометричного орнаменту. 
Улюблені мотиви – грона винограду, гілочки з ягодами, квітами. 
Найпоширеніша вишивка під назвою «зірочки». У жіночих со-
рочках домінує червоний колір, силу звучання якого підкреслює 
чорний, іноді жовтий і синій.

Типовим для вишивок Київщини є контрастне зіставлення 
білого поля сорочки зі звучним мажорним акордом червоно-
го і червоно-чорного рисунка. Нижче від горизонтальної лінії 
полика на всьому полі рукава в шаховому порядку розміщені 
орнаментальні мотиви, які іноді відокремлені лініями ажурних 
мережок здебільшого червоного кольору, або ж суцільну орна-
ментальну сітку, на перехрестях і в центрі якої вишито червоні 
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«зірочки». Широко застосовують в жіночих і чоловічих сорочках 
ажурні мережки і змережування окремих частин «черв’ячком» 
чорного і червоного кольорів. Крім найпоширеніших на Київ-
щині технік вишивки  – гладдю, «зірочками», хрестиком, вико-
ристовували «набірування», яким часто прикрашали чоловічі 
сорочки. Щільність прокладених без пробілів стібків, різна за-
барвленість простих геометричних фігур у м’якій або насиченій 
колірній гамі створюють величезну різноманітність компози-
ційних вирішень цієї техніки.

Для вишивки Черкащини характерний рослинний орнамент, 
що складається з грон винограду, ягід, невеликих квіточок. Тут, 
як і всюди в Україні, полюбляють поєднання червоного з чорним. 
Рукава жіночих блуз суцільно розшиті тонким орнаментом. 

На лівобережній частині Черкащини, яка раніше входила до 
Полтавщини, збереглася традиція вишивок білим по білому в 
техніці «лиштва», «вирізування». Цікавою особливістю цих ви-
шивок є горизонтальне розміщення орнаменту по полю рукава у 
вигляді кількох звивистих гілок, на протилежність полтавським, 
де найпоширенішим є вертикальне їх розташування. 

Досконалістю позначені вишивки Чигиринського району, 
особливо села Суботів – батьківщини Богдана Хмельницького. 
Улюбленими тут є жовтий колір, який переливається всіма від-
тінками золота завдяки дрібно покладеним стібкам «верхоплу-
та», «хрестика. Колір стиглого жита поєднується з темно-вишне-
вим, іноді підсилюється додаванням чорного.

Багата на традиції вишивки чернігівська земля. Чернігівщи-
ну умовно поділяють на південні райони, які входять до Серед-
нього Подніпров’я, та північні, що належать до Полісся. Залежно 
від цього за техніками, орнаментальними мотивами й кольором 
одні вишивки тяжіють до Полтавщини, інші – до Полісся. 

У південних районах основний рисунок орнаменту викону-
ють білим зі скупим вкрапленням («цяточками») червоного і 
чорного кольорів, якими користуються тут дуже економно. Чо-
ловічі сорочки вишивають неширокими смугами геометрично-
го орнаменту, рукава жіночих блуз – композиціями суцільного 
чіткого, графічного характеру. Нижче полика розміщують вер-
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тикальні чіткі лінії геометризованих гілок або окремих елемен-
тів у вигляді видовжених ромбів. Це так званий «човник» – один 
із найулюбленіших і найпоширеніших мотивів на Чернігівщині. 

Як і в інших районах України, на Чернігівщині поширена 
ажурна вишивка. Для неї характерними техніками є лиштва, ви-
різування, виколювання, довбанка, різноманітні мережки, які, 
на відміну від білих узорів Полтавщини, насичуються кольором. 
Так, «шабак» виконують в чотири кольори: чорним, білим, чер-
воним, синім; змережування «шеляжок» у вигляді ажурних стрі-
чок – червоним, чорним, білим, жовтим кольорами.

Наприкінці XIX  – на початку XX  ст. широко розповсюджу-
ються мотиви троянди в червоно-чорній гамі, виконані в техніці 
«хрестика». На Київщині вони набувають декоративно-площин-
ного характеру і суцільним килимовим орнаментом вкривають 
усе поле рукавів жіночих сорочок, а також манишки. Квіткові мо-
тиви поширюються і в оздобленні манишок чоловічих сорочок, 
які на Київщині перетворюються на широкі нагрудні прикраси. 

До сорочки на Наддніпрянщині надягали вовняні картаті 
плахти, які були святковим одягом. Наприкінці XIX ст. розпо-
всюдилися широкі, з  тонкої фабричної вовни, червоні, зелені, 
сині, фіолетові пояси, які іноді з обох кінців вишивали «тамбур-
ною» вишивкою у вигляді великої квітки.

З середини XIX  ст. на Україні з’являються керсетки, різно-
манітні за кроєм та засобами художнього оздоблення. На Пол-
тавщині побутували зелені, коричневі, темно-вишневі керсетки. 
Спинка відрізна по лінії талії, кількість «вусів» 5-7-9, а  перед 
залишається вільним, неприталеним. На Полтавщині керсетки 
оздоблювали по низу і на правій полі широкими смугами кольо-
рового плису, оксамиту. Їх укладали в стримані, виразні лінії, 
підкреслені строчкою. У деяких місцевостях керсетки оздоблю-
вали також вишивкою у вигляді однотонного рослинного орна-
менту, що звалась «левадкою». Іноді вишивка розміщувалась на 
спині, по лінії талії.

Особливо цікаво і своєрідно оздоблювали керсетки на Київ-
щині. Вони значно коротші від полтавських і мають асиметрич-
не оздоблення верхньої частини з акцентами у нижньому куті, 
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так званий «наріжник». Обшивали оксамитом із зубцюванням, 
яке підкреслювала декоративна кольорова строчка. Верхню час-
тину керсеток пришивали до нижньої підкладки за допомогою 
дрібного вистьобування. Лінії керсетки вистрочували у різних 
напрямках, створюючи своєрідний художній ефект і різноманіт-
ність поверхні керсеток.

Наприкінці XIX  – на початку XX  ст. на Київщині, Полтав-
щині, Чернігівщині поширився такий вид одягу, як «юпки». Це 
своєрідна укорочена свита з довгими рукавами, шита з зеленого 
сукна або баї. Особливістю її є те, що оздоблювали її пришитими 
по всьому полю тканини маленькими червоними хвостиками – 
«перчиками» з вовняної пряжі.

З’явитися з непокритим волоссям вважалось великою гань-
бою. Ось чому існувала така різноманітність головних уборів. 
Волосся намотували на кибалку у вигляді круга, а зверху закри-
вали очіпком, який стягували ззаду стрічками. Більш заможні 
селянки носили очіпки з парчі, шовку, оксамиту, а бідні – з про-
стого полотна. Їх оздоблювали вишивкою, бісером. Поверх 
пов’язували білу вишиту хустку, з-під якої було видно лише верх 
очіпка. Наприкінці XIX  – на початку XX  ст. очіпки вийшли з 
ужитку, їх замінили фабричні хустки з тонкої вовни, шовку.

На Середній Наддніпрянщині різноманітні форми верхнього 
одягу були щедро оздоблені декоративними прикрасами. Взим-
ку носили довгі свити з білого сукна, вишиті чорними шнурами. 
Для Чернігівщини, Північної Полтавщини, Київщини характер-
ні темно-коричневі та сірі чоловічі свити. Поширеними були та-
кож літнячки, завдовжки до колін, розшиті кольоровими нитка-
ми. Зимовий одяг складався з кожухів і кожушин.

На Слобожанщині, в Богодухівському районі, кожухи відзна-
чалися багатством і своєрідністю орнаментації: вишивка розмі-
щувалася на спині й рукавах, переважали червоні та оранжеві 
кольори. На Полтавщині кожухи і кожушини з білих овечих 
шкур шили переважно двох видів: довгі, вільні, з  виложистим 
коміром – у талію на три «вуси». Велику площину білої овчини 
густо вишивали. Матеріалом для вишивки служив кольоровий 
гарус, вовняні нитки. Техніка вишивання полягала в тому, що 
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на білому тлі кожуха вуглиною малювали контури майбутньої 
орнаментальної композиції, а потім вишивали «гладдю» в «про-
йму». Вишивкою оздоблювали комір, поли і спину кожуха.

У різних місцевостях склалася своя традиція розміщення ви-
шивки. У Роменському повіті кожушини вишивали кольоровим 
гарусом на верхній полі й спині, в Кобеляцькому і Прилуцько-
му  – по краях коміра, в  селі Перекопівці Решетилівського по-
віту кожухи мали високий стоячий комір. Особливо славилися 
вишиті кожухи Зіньківського повіту. Орнаментація вишивки 
кожухів складалася з рослинних мотивів, використовували вов-
няні й шовкові нитки червоного, зеленого, рідше бузкового ко-
льорів. Орнаментація кожухів первісно мала символічне значен-
ня. Про це свідчать переважання червоного кольору, символіка 
якого пов’язана з весільним обрядом, і головні елементи візерун-
ків «сосонка», «зорі», «яблучко». На спині вишивали стилізовану 
підкову, як оберігання від «злого ока». Узор «яблучко» (кружеч-
ки, поділені на чотири частини, у  яких нитки одного кольору 
чергуються з іншими) – символ любові. 

Полісся охоплює територію сучасних Волинської, Рівнен-
ської, Житомирської та північних районів Київської, Чернігів-
ської і Сумської областей. Віддаленість цього етнографічного 
регіону від великих промислових центрів, несприятливість при-
родних і географічних умов життя, спричинило ізольованість 
культурно-побутових та економічних процесів розвитку. Тут до-
вше, ніж в інших районах України, зберігали в побуті, народно-
му мистецтві, віруваннях архаїчні елементи, які несли відгомін 
не лише давньоруської, а й праслов’янської традицій.

На Поліссі поширені жіночі сорочки, що густо призбирують-
ся навколо шиї, мають виложистий комір і чохли. Чоловічий 
костюм на Поліссі був дуже стриманий щодо оздоб. Святкове 
вбрання чоловіків складалось із сорочки, яка мала широку ви-
шиту манишку, стоячий або виложистий комір та чохли, на які 
рясно призбирували рукав сорочки.

Здавна на Волинському Поліссі існував звичай прикрашати 
сорочки візерунковим ткацтвом, під впливом якого утворила-
ся техніка шитва «занизування». Характерною особливістю цієї 
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техніки є те, що вишивальна нитка протягується вздовж орна-
менту, аналогічно шву «поперед голки». Залежно від узору ви-
шивається горизонтальними паралельними стібками справа 
наліво до кінця ряду, а потім у зворотному напрямку. Домінує 
тут завжди червоний або вишневий колір, силу звучання яко-
го підкреслюють синім або чорним. Геометричні орнаментальні 
мотиви суцільно вкривають усе поле рукава. На полику і підо-
пліччі орнамент лягає в горизонтальному напрямку, а нижче по-
лика організовується у вертикальні смуги. Часто в оздоблених 
ткацтвом сорочках чохли і комір вишивають дрібним хрестиком 
червоно-чорними квітковими мотивами. На відміну від орна-
ментів сорочок Середнього Подніпров’я, які мали ефект глиби-
ни простору, ажурності, на Поліссі орнамент на рукавах сорочок 
лягає площинно, вкриваючи все тло, вишивка виступає активно 
завдяки червоному кольору і технікам поверхневого шва  – за-
низування, заволікання, настилування.

Для Житомирщини характерною є вишивка червоного з си-
нім або чорним кольорами, що суцільно вкриває рукав сорочки. 
Поряд із занизуванням набуває поширення дрібний хрестик. У 
поліській вишивці використовуються нескладні орнаменти, які 
утворюються з ритмічного повтору окремих або вписаних один 
в один ромбів, восьмикутних зірок, ламаних ліній. Особливе 
місце належить мотиву «осьмирожка». Найпоширенішим мо-
тив вишивок Полісся – розетка. Вона має чотири, шість і вісім 
загострених або заокруглених кінців, які поперемінно вишива-
ються червоними або чорними нитками. Розетки чергуються із 
зображенням ромбів, кругів, зиґзаґів, хрестів у різних варіантах. 
Мотив хреста часто вписується в ромби, прямокутники і має 
різне кольорове забарвлення – червоне, чорне або синє. Нерідко 
у вишивці трапляється мотив птаха, іноді в центрі зображуєть-
ся дерево життя, гілочки з ягодами і листям. Іноді мотив птаха 
конкретизується до більш ясного відтворення лебедя, орла, па-
вича, качки. На Чернігівському Поліссі зафіксовано мотив пуга-
ча, зрідка грифона, орла, коня. З архаїчних мотивів трапляються 
сильно стилізовані антропоморфні мотиви у вигляді ромба, які 
мають місцеву назву «на козака».
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Відзначається поліська вишивка розміреним ритмом лаконіч-
ного по абрисах мотиву. Найулюбленішими у поліщуків є ліній-
ні орнаменти, що складаються з ромбів, у середину яких уміще-
но геометричні розетки різної конфігурації. У вишивці Полісся 
зберігається велика кількість геометричних фігур, від яких віє 
таємничістю легенд і вірувань наших пращурів. Значна кількість 
орнаментальних мотивів, що в давнину мали магічний зміст із 
часом втратила своє первісне значення. За асоціацією з певними 
істотами утвердились їхні нові назви: «волові очі», «оленячі го-
лови», «баранячі роги».

У поліських орнаментах не застосовують одночасно декілька 
технік виконання. Основне емоційне навантаження належить 
червоному кольору, який відіграє важливу роль і подається без 
півтонів. Чергування червоного узору і білого тла вносить у ви-
шивку додаткову ритмічність і красу.

Поліські майстрині досягали у вишивці безконечних варіацій 
одних і тих самих мотивів. На Західному Поліссі геометричні 
орнаменти комбінуються в бордюри, що розміщуються вздовж 
осьової лінії. У ритмічному повторі одного і того ж мотиву віль-
ний простір заповнюється половинками інших елементів. Так, 
якщо бордюр складається з ромбів, то простір між ними запо-
внюють трикутники, або половинки розеток, утворюючи чудо-
ві за своєю красою узори. Орнаменти вкривають суцільно все 
поле рукавів жіночих сорочок, широкою смугою  – манишки в 
чоловічих. 

У вишивках Рівненської та Волинської областей переважають 
геометричні орнаменти, композиції яких утворюються з рит-
мічного повторення ромбів, ламаних ліній, восьмикутних зірок. 
Основний колір – червоний, іноді додавали чорну або синю нит-
ку. Червоний колір також характерний для вишивок Київського 
та Чернігівського Полісся.

Поширеними були техніки занизування, що імітує візерунко-
ве ткацтво, також вирізування, ажурні мережки. застосовували 
мотиви «терен», «виноград», «ключики». У Київському та Черні-
гівському Поліссі поширеним було також шиття «білим», що по-
єднувалось з ажурними техніками «вирізування» та різноманіт-
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ними мережками. Типовий для Чернігівщини елемент ажурного 
поєднання двох частин сорочки за допомогою наскрізної мереж-
ки, так званої «чернігівської розшивки».

Вирізняються вишивки Ковельського, Камінь-Каширського, 
Володимир-Волинського Любомльського, Любешівського райо-
нів, а також вишивки північно-східної частини Волині. У селах 
Забужжя, Пульмо вишивали стрічковими узорами, утвореними 
з рядів ромбів, уписаних у прямокутники, що поперемінно ви-
шивали червоним і синім кольором. Якщо північно-західний 
ареал Полісся виділяється синьо-червоною з дрібними орнамен-
тальними елементами вишивкою, то для узорів Східного Поліс-
ся характерні червоно-чорні поєднання кольорів і орнаменти 
масивних форм. 

У поліських районах Рівненської області вишивали в техніках 
вирізування, набирування, гладдю білими нитками, якою оздо-
блювали жіночі сорочки, рушники. На Поліссі використовували 
також ажурні розшивки (техніка, при якій дві частини сорочки 
поєднуються між собою за допомогою наскрізної мережки). Різ-
ні елементи народного одягу виконували усталеними техніка-
ми шитва. Приміром, уставки, манжети, коміри, а також пазухи 
жіночих, чоловічих сорочок виконували заволікуванням, зани-
зуванням, кожухи, свити – гладдю, рушники – стебловим, там-
бурним швом. Хустки з білого лляного полотна мали на кутах 
велику китицю і ромбічний орнаментальний малюнок рельєф-
ної вишивки в техніках швів гладдю.

Крім давніх мотивів, поширені рослинно-геометризовані мо-
тиви – «рожі», «берізки», «хміль», «барвінок» а також «гусячі лап-
ки», «сливки», «старчики». Їх використання дає можливість май-
стриням створити стилізований художній образ живої природи. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. у вишивці широко роз-
повсюджуються мотиви троянди в червоно-чорній гамі, викона-
ні в техніці хрестика. На Київщині вони набувають декоратив-
но-площинного характеру і суцільним килимовим орнаментом 
укривають все поле рукавів жіночих сорочок. Квітковими моти-
вами оздоблюють манишки чоловічих сорочок, які перетворю-
ються на широкі нагрудні прикраси.
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Різноманітний за своїм кроєм і оздобленням верхній одяг 
Полісся. Це безрукавки-шнуровиці, катанки і довгі куцани. Най-
більше поширення мали білі суконні свити з «вусами» по боках 
або на чотири фалди, яскраво оздоблені китицями і шнуруван-
ням, а також зимовий одяг: гуньки, чумарки, капоти, кожухи, ка-
бати. Чоловічі свити були з білого, сірого або коричневого сукна. 
Комір, поли, прорізи кишень і викоти рукавів обшивали різно-
колірним крученим шнуром з вовняної нитки. Так, білу свиту 
обшивали чорним чи коричнево-червоним шнуром.

Надзвичайно красиво і своєрідно вбирали на Поліссі жінки 
своє волосся. Так, на Рівненщині надягали кибалку, потім че-
пець, а поверх пов’язували намітки чи хустки. У кожній місцевос-
ті існував свій звичай пов’язування хусток та наміток. На Поліссі 
вони були у вигляді вузького прозорого серпанкового полотна, 
перетканого на кінцях рядами з червоних орнаментальних смуг.

Чоловічий костюм на Поліссі був дуже стриманий щодо оздоб. 
Святкове вбрання чоловіків складалося із сорочки, яка мала ши-
року вишиту манишку, стоячий або виложистий комір та чохли, 
на які рясно призбирували рукав сорочки. Її одягали навипуск, 
поверх вузьких, шитих з саморобного полотна, а пізніше з купо-
ваної пістрі штанів.

Поділля займає територію між Південним Бугом і Дністром, 
його умовно поділяють на Західне Поділля та Придністров’я. 
Подільська вишивка  – одна з найскладніших і найкрасивіших 
в Україні. Бездоганні щодо техніки виконання ці високохудож-
ні вишивки зачаровують з першого погляду. Найкращі коно-
пляні полотна ткали в чорноземних районах Поділля, де були 
особливо сприятливі умови для вирощування конопель. Лляне 
полотно м’яке, має дрібнішу клітку, сірувато-вохристі відтінки, 
а конопляне – тугіше, зеленкувато-сірих відтінків. В Україні ві-
домо близько 20  видів полотна. У  ХІХ  ст. вишивали лляними, 
конопляними і вовняними нитками ручного переплетіння. Нит-
ки пряли з найкраще вичесаних волокон льону чи конопель то-
ненько й рівно, щоб нитка вільно рухалась у вушку голки і легко 
стелилася на тканині. Потім нитки білили, фарбували, натирали 
воском або жиром. Нитки для вибілювання золили в діжках-
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«зільницях». У діжки складали нитки, намотані у півмітки, пе-
ресипали попелом із спалених дров і заливали окропом. Лугова 
вода поступово вибілювала нитки, потім їх прали і висушували 
на сонці чи на морозі. Таким нитками вишивали, часто комбі-
нуючи з сірими, небіленими, що мали зеленуватий відтінок. Для 
фарбування використовували кору вільхи, дуба, ягоди бузини, 
цибулиння. У  південних районах Східного Поділля нитки для 
вишивання змочували гарячою водою з розчином лугу, отрима-
ного від спаленої гречаної соломи. У результаті нитки набували 
світлого вохристого кольору, його називали «пшеничним». З се-
редини ХІХ ст. стали користуватися привозними бавовняними, 
вовняними, металевими, шовковими нитками, бісером. 

В ансамблі жіночого народного одягу основну увагу приді-
ляли багато орнаментованій сорочці, крій якої визначає місця 
розташування вишивки, її композицію. Декоративний акцент 
зосереджено на рукаві, тій його частині, що зветься поликом. Ру-
кав поділяється на три частини: верхню (поверхниця), середню 
(найширший полик) та нижню (підопліччя). Вишивка на полику 
та у верхній частині рукава застосовувалась дуже давно Це від-
гомін праслов’янської символіки, підкреслення сили і вправнос-
ті руки. Наявність вишитих поликів на рукавах зафіксовано на 
Поділлі в документах ХVІІІ ст.

Для сорочок Літинського району Вінницької області харак-
терне підопліччя, іноді вдвічі довше за орнаментальну смугу 
полика. Часто воно декорується окремими мотивами орнамен-
ту – «одскочками», у святкових сорочках прикрашали весь рукав 
(«порукав’я»).

У подільських сорочках, крім рукава, вузькими симетрични-
ми смугами орнаменту оздоблюють площини навколо розрізу 
пазухи  – «погрудки» і «побічниці», або «приборки», які йдуть 
паралельно «погрудкам». Орнамент «погрудок» часто перено-
ситься і на спину сорочки. Цей принцип розміщення вишивки 
на спині і грудях характерний як для східних, так і для західних 
районів Поділля.

У вишивці Східного Поділля переважають геометричні моти-
ви складних сполучень. Мініатюрна розробка їх справляє вражен-
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ня дорогоцінної мозаїки. Бездоганністю і витонченістю вирізня-
ються вишивки сіл Клембівка, Стіна, Яланець та Городківка. Тут 
здавна вишивка була промислом, вишивали не лише жінки, а й 
чоловіки. Свої вироби вони вивозили на ярмарки в Київ, Санкт-
Петербург, Париж та інші міста. У 1892 році в газеті «Буковина» 
Михайло Коцюбинський у статті «Вироби селянок Поділля на ви-
ставці в Чикаго» з жалем писав про тяжкі умови праці таланови-
тих вишивальниць с. Клембівка. Розуміючи величезне значення 
мистецтва вишивки, він закликав: «Давно вже пора звернути ува-
гу на народний промисел і всілякими заходами підняти його» 1.

Після участі вишивальниць Поділля у І Всеросійській вистав-
ці у Санкт-Петербурзі в 1902  році клембівська вишивка вихо-
дить на міжнародний ринок збуту – її продають в Англії, Німеч-
чині, Данії. Михайло Коцюбинський відзначав, що у Клембівці 
з’являються «справжні гаптарки-спеціалістки, що тільки й жи-
вуть з гаптування, що не йдуть в жнива жати хліб, а сидять вдома 
над шитвом, щоб налагодити вишивок на продаж на ярмарок» 2.

До нас дійшло небагато імен народних майстринь, серед них 
Юстина Ременюк, яка зберегла високе мистецтво вишивки низ-
зю, успадкувавши його від матері – колишньої кріпачки, що за-
робляла шиттям на життя. Класичною технікою Поділля є низь 
чорного і червоного кольорів, що лягають густими насиченими 
лініями. Цю техніку виконують з вивороту – і на лицьовому боці 
вона має протилежний вигляд розміщення кольорів .Різні засо-
би виконання низі зумовили її назви: «паршива низь», «сліпа», 
«дрібненька», «цвіткова», тощо. Цікаві вишивки сіл Голенищеве 
(Летичівського р-ну Хмельницької обл.) та Соколівка і Багринів-
ці (Вінниччина), що межують між собою. Дуже ефектний вигляд 
мають сорочки, якщо смугу узору, зроблену чорними нитками, 
обведено зрідка червоними і жовтими. Узори вишиваються ни-
зинкою і штапівкою, яка має місцеву назву «збиране». 

Вдало користуються майстрині графічною лінією для під-
креслення основних рис орнаменту так званим «поквітненням», 
коли червоний колір обводиться чорним, а чорний – червоним. 

1 Коцюбинський М. М.Твори : в 6 т. Київ, 1962. Т. 4. С. 20.
2 Там само.
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Щоб уникнути одноманітності узорів, застосовують ритмічне 
чергування червоного і чорного кольорів у квадратному або ша-
ховому порядку. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. існувало два великі осеред-
ки вишивки низзю: один у Гайсинському, другий  – на півночі 
Ямпільського повітів. Домінував чорний колір вишивки, іноді 
до нього додавали темно-вишневий або ж у червоно-чорну гаму 
долучали жовтий чи зелений. Трапляється на Поділлі вишивка 
чорними і синіми нитками. На південному заході Поділля по-
ширеною є поліхромна вишивка. Особливо вміло вишивальниці 
використовували біле тло полотна, що стає повноправним еле-
ментом орнаменту.

Яскраве декоративне оздоблення вишивкою, крученим шну-
ром, аплікацією з кольорової шкіри характерне для традицій-
ного одягу, зокрема гуньок, камізельок, кожухів. Широко вико-
ристовують майстрині різноманітні мережки нитками чорного, 
білого, синього кольорів, а також шви поверхневого шиття: шта-
півку, стебнівку, які, мов павутиння, з’єднують у єдине ціле 
композиції орнаментів і вносять додатковий художній ефект. 
Особливо цікава мережка «шабак», яку виконують жовтими, зе-
леними, білими нитками, а також унікальні змережувальні шви 
«козацької мережки» в синіх, чорних, жовтих і червоних тонах. 
Ця мережка найпоширеніша в селах Чечелівка Гайсинського та 
Соболівка Теплицького районів., де має назву «миканиця».

Мережки траплялися на виробах й в Брацлавському повіті, 
а  вишивка «зерновим виводом», «виколом», «зерном»  – у  Ям-
пільському та Ольгопільському повітах. У Вінницькому, Гайсин-
ському, Ольгопільському повітах певне поширення мали й інші 
техніки ажурної вишивки, що називались «різані». У давнину їх 
робили веретеном, а потім перейшли на вирізування ножицями.

Оскільки геометричні орнаменти, виконані низзю, завжди 
крупних форм з щільно зашитим тлом, для їх полегшення засто-
совують у вишивці «кафасор», або «поверхницю». Орнаменти ж 
цієї техніки витримані в зелених, сірих, вохристих барвах. Вони 
створюють враження легкості, пунктирного мерехтіння спокій-
ного кольору.
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Композиційну основу вишивки утворюють складні поєднан-
ня і чергування різноманітних простих геометричних фігур: 
ромба, ромба з продовженими сторонами, численних варіантів 
ромба з гачками. Доповнюють ромбоподібні фігури прямий і 
косий хрест, ламані лінії, різноманітні трикутники. Часто тра-
пляються гребінцеві фігури. Ці «гребінчики» іноді бувають на-
стільки густі, що залишається лише одна незашита нитка тла для 
того, щоб увесь узір не зливався.

У подільській вишивці поширені такі мотиви рослинних 
форм: «сосонка», «вівсик», «реп’яхи», «семиріг», «перерва», «куп-
чаки», «соняшник», «головка», «горицвіт», «хмелики», «чорно-
бривці», «рута», «яблучка», «сливки», трапляються форми 
тваринні: «вуж», «в’юни», «коропова луска», «раки», «п’явки», 
«жабки», «ластівки», «голуби», «зозульки», «сови». Деякі мотиви 
виявляють схожість із предметами побуту: «гребінці», «лемеші», 
«човни», «бесаги», «ланцюг».

Особливо поширеним в орнаменті низі є мотив «рожі» у різ-
них варіантах: рожа проста, повна, стовпчата, зірката, купчас-
та, трапляється мотив «баранячі роги» Деякі мотиви поширені 
лише в певних місцевостях. Зокрема, мотив «вуж» побутував у 
вишивці Летичівського та Ольгопільського повітів, «рак», «ба-
ранячі роги», «косиці» «купчак» – у с. Лісниче Ольгопільського 
повіту, «вівсик» – у Брацлавському повіті, «бесаги» – у с. Бала-
нівка Ольгопільського, «безконечник»  – в  Ушицькому повітах. 
Один і той же мотив у різних місцевостях мав свою народну 
назву. Наприклад, відомий у с.  Гинашків Ямпільського повіту 
мотив «ластівка» в с. Баланівка мав назву «голуби», в с. Яланець 
Ольгопільського повіту  – «зозулька». Мотив «барани» походив 
із с.  П’ятківка Бершадського повіту, а  в с.  Калюсик називався 
«баранячі роги»; мотив «сосонка» на півдні називався «хвощ». 
Народні назви свідчать про поетичність і образність народно-
го мислення, його асоціативність, уміння осмислити явище ре-
ального світу, довести його до певного ступеня декоративного 
узагальнення. 

Люблять на Поділлі, особливо в с. Клембівка, колір стиглого 
жита в поєднанні з чорним. Дивишся на таку жіночу блузу або 
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чоловічу сорочку і, здається, наче шелестить колоссям пшенич-
не поле. Житній колір сорочок отримували від запікання у тісті 
ниток, пересипаних хромітом, від чого вони набували інтенсив-
ності й стійкості. 

Вишивки білим по білому в с.  Клембівка на Вінниччині, на 
відміну від Полтавщини, відрізняються компактністю ювелір-
но розроблених мотивів, застосуванням філігранних технік 
(«солов’їні вічка», «зерновий вивід», «довбанка»). Особливо до 
вподоби народним вишивальницям техніка «солов’їні вічка», 
хоча вона й потребує великої майстерності в розробці деталей. 
Особливо ретельно оздоблювалися весільні сорочки, вишиті бі-
лим по білому або жовтими нитками.

Знаним центром вишивки на Поділлі є с. Стіна. Тут улюбле-
ним кольором вишивки сорочок став чорний. На сорочках густо 
зашивали рукави чорною вовняною ниткою, так званою «луч-
кою». Створювали узори у вигляді вертикальних смуг рослинно-
го – геометрично орнаменту («кучері», «волошка», «виноград») у 
техніках хрестика, штапівки. Ці майстерно укладені орнаменти, 
сповнені динаміки руху та монументальної виразності, контрас-
тували з горизонтальною тридольною композицією геометрич-
ного орнаменту полика у верхній частині рукава. 

У давнину в Стіні, як і в Клембівці, шили на «бомбаку» – тон-
кому бавовняному полотні) так званим широм  – срібною нит-
кою, скрученою з чорною, або ж золотою, скрученою з червоною 
ниткою.

Сорочки Західного Поділля вишивають чорним з невеликою 
домішкою темно-червоного або жовтого кольорів. Вишивка має 
складну композицію й розміщується на комірах, чохлах. Осо-
бливістю сорочок є наявність двох вертикальних ліній на гру-
дях  – «погрудки», трьох на спині, а  також пишно оздобленого 
рукава. Це широка горизонтальна смуга полика з трьох частин і 
розшивка рукава у вигляді трьох вертикальних смуг рослинно-
геометричного орнаменту або ж косих смуг, здебільшого геомет-
ричного малюнка.

Нагрудний одяг складався з керсетки чорного або синього 
кольорів, низ якої оздоблювали вишивкою або бісером; носили 
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кожухи, прикрашені хутром, аплікацією, вовняними шнурами. 
Кожухи були відрізні по талії, із зборами на спині.

На Поділлі поширеним жіночим головним убором була пере-
мітка, один із найдавніших засобів пов’язування голови заміж-
ньої жінки. Це довге полотнище з тонкої пряжі, кінці якого при-
крашені тканим орнаментом. Пізніше їх оздоблювали вишивкою 
срібними і шовковими нитками. У різних районах склалася своя 
традиція щодо пов’язування переміток, але кінці її завжди за-
лишалися вільними і на них добре читався малюнок орнамен-
ту. Саме перемітка надавала особливої величності і піднесеності 
всьому костюмові.

Вишивки Тернопільської області характеризуються насиче-
ним темним, аж до чорного, колоритом. Виконані вовною, густі, 
без пробілів, орнаменти суцільно вкривають рукави жіночих со-
рочок, гаптовані «поверхневим швом». З початку ХХ ст. поши-
рилися хрестикова техніка, квіткові орнаменти, сама ж вишивка 
стала яскравішою завдяки введенню синіх, зелених, фіолетових 
кольорів.

На Східному Поділлі для надання сорочкам особливо святко-
вого вигляду суцільний орнамент, що вкриває усе поле рукава, 
розцвічували срібними й золотими нитками. Легкості й ажур-
ності надає змережування окремих частин сорочки павучками.

На території східних районів Тернопільщини виділяються 
яскравістю вишивки Чортківського, Бучацького та Монастир-
ського районів. На Гусятинщині самобутніми центрами були 
села Самолусківці, Яблунів, Глібів, Гримайлів, Копиченці, Базар, 
Джурин та ін. Для Бучацького району характерними були сороч-
ки з так званими «капаними» рукавами.

Своєрідною красою виділяються вишивки Наддністрянщи-
ни, зокрема Борщівського та Заліщицького районів. Узори тут 
виконують чорною вовною, гаптовані різноманітними техні-
ками: поверхницею, стебнівкою, хрестиком, кучерявим швом. 
Саме ці шви створюють високий рельєф вишивки, протистав-
лення білого поля сорочки і чорної, насиченої маси орнаменту. 
Для надання сорочкам святкового вигляду суцільні площини 
вишивки розцвічували срібними, золотими нитками, лелітками, 
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окремі частини сорочки змережували павучками або іншими 
різнокольоровими мережками.

У с. Вовківці Борщівського району вишивка рослинним орна-
ментом чорного кольору контрастувала з широкими смугами 
мережок тільки жовтого та жовтогарячого кольорів. У  с.  Устє 
широкі полики мають тридільну композицію і чергуються то-
ненькими смугами золотого і срібного шитва – «маскацела». По-
ширені тут також мережки «микання».

Особливо цікаві сорочки, рукава яких оздоблено косим сму-
гами з мотивів орнаменту так званих «звізд». У верхній частині 
рукава серед смуг обов’язкове парне зображення солярних зна-
ків – сонця і місяця. Така вишивка має назви «плечики», «кру-
пленка», «рукав».

У Заліщицькому районі поряд з геометричним широко по-
бутує рослинний орнамент великих форм у вигляді звивистих 
гілок, що вкривають перед та спину сорочки. В  с.  Богданівка, 
сорочки вишивали червоним шовком, як на Покутті, ретельно 
їх «рисили», тобто збирали в дрібні складочки, що створювало 
додатковий художній ефект різноманітності й глибини поверхні 
полотна сорочки. 

Відзначаючись своєрідністю, вишивка Наддністрянщини має 
певні спільні риси з вишивкою Покуття та Пруто-Дністровсько-
го рівнинного межиріччя, куди входять Новоселицький, Застав-
нівський, Кіцманський, Хотинський, Кельменецький райони. 
Тут існувало кілька типів сорочок, серед них сорочки з «мор-
щенкою» і реліктова тунікоподібна жіноча сорочка, яка в кожній 
місцевості мала свої вертикальні й горизонтальні композиційні 
вирішення. Крім того, у деяких місцевостях на Покутті побуту-
вав унікальний тип сорочки з «крученими» рукавами.

Буденні сорочки прикрашали легкою вишивкою навколо роз-
різу пазухи, на подолі, кінцях рукавів та в місцях з’єднання де-
талей крою. Вишивали низзю, настилом, хрестиком, мережкою 
різнокольорових тонів, вовняними нитками, заполоччю, додава-
ли шовкові, срібні й золоті нитки, металеві пластинки-лелітки.

Декоративний акцент у жіночій сорочці сконцентровано на 
рукавах, вишивка яких має яскраво виражену тридільну компо-
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зицію. Полики, заввишки 12–20 см обробляються з трьох боків 
каймою, що утворює рамку, вишиту шовковими нитками з до-
даванням золотих і срібних.

У Заставнівському районі узори вишивки розташовано по-
перечними смугами  – від двох до семи. Основу орнаментації 
складають дрібні геометричні елементи у поєднанні з рослин-
но-геометризованими мотивами яскравих зелених, чорного та 
жовтого кольорів. Між ними розміщені вужчі смуги  – «сухоз-
лоті» або з кольорових ниток. Над поликом, у  верхній частині 
рукава, вишивається смуга від 5 до 15 см, так звана «зморшка», 
або «морщенка». Її геометричний узор відрізняється від узо-
ру полика та нижньої частини рукава як за технікою виконан-
ня, так і за композицією. Орнамент вишивають одноколірною 
ниткою  – жовтою, світло-зеленою, іноді чорною або червоною. 
Мотив орнаменту – ромбоподібний, різноманітної конфігурації. 
Вишивка «зморшки» має багато спільного з вишивкою на со-
рочках східних районів Поділля, які декоруються «кефасором», 
тобто легкою композицією, що вдало контрастує з насиченим 
поликом. Нижня частина рукавів завершується вертикальними 
смугами, у яких центральний «стовп» має форму розвинутої гіл-
ки зі стилізованим листям та квітами. Вузькі бокові «вілянки» 
складаються з дрібних, філігранної роботи мотивів, розташова-
них на деякій відстані один від одного, або у вигляді гірлянди.

Поширений також принцип ритмічного чергування наскіс-
них смуг, побудованих з дрібних геометричних мотивів склад-
ної форми. На відміну від композицій Заставнівського району, 
в  Кіцманському композиція поликів складається з великих 
орнаментальних мотивів рослинного характеру, зібраних у бу-
кети троянд і рож, іноді зустрічаються мотиви птахів. Нижня 
частина рукава завершується дрібними вузькими косими або 
вертикальними смугами у вигляді гілочок чи мотивів птахів. 
Особливо це стосується с. Ревне Кіцманського району. 

У деяких інших селах цього району (Рівне, Ошихліби, Южи-
нець) були поширені довгі кептарі – «цурканки». Їх оздоблюва-
ли хутром тхора, яскравою аплікацією із сап’яну та вишивкою. 
В  композиції відчувається тонке розуміння майстринями осо-
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бливостей фактури різних матеріалів  – співвідношення біло-
го тла «цурканки» з пухнастим теракотово-чорним хутром та 
яскравими кольорами сап’янової аплікації. Короткі безрукав-
ки – «мунтяни» – в художньо-стильовому відношенні подібні до 
«цурканок» і споріднені з виробами молдавського населення.

У Кельменецькому районі вишивка сорочок стримана як у ко-
льорі, так і в орнаментації. Нижня частина залишається білою, 
тільки кінці мережать і збирають у зборки («пшеничку»). Найпо-
ширеніші різноманітні рослинні мотиви – ягоди, квіти, троянди, 
листки дуба, ялинові гілки. Їх вишивають переважно чорним 
кольором. У Сокирянському районі популярні сорочки «чернят-
ки» з косими орнаментальними смугами.

До території Карпат і Прикарпаття належить Північне Прикар-
паття (Львівщина й частково Тернопільщина), гірські райони Кар-
пат (Івано-Франківська, частково Львівська обл.) та Закарпаття. 

Вишивки Львівської області становлять окрему групу. Ви-
шивкам Сокальщини властиві легкі узори рукавів жіночих соро-
чок, що створюють враження тонкого мережива. Їх виконують 
переважно хрестиком нитками чорного кольору. Для Городоць-
кого району типові орнаменти, складені з багатопроменевої роз-
етки та її фрагментів. Вишивають червоним, додаючи синього, 
рідше чорного кольору, так званим «городоцьким швом».

Особливості яворівського костюма виявляються у структурі 
матеріалу, крої, колориті, техніках вишивки. Жіночий одяг скла-
дався з сорочки, кабата, камізелі, спідниці, запаски і пояса. Ха-
рактерною прикметою одягу є білий колір. Сорочки уставкові з 
невеликим розрізом на грудях, рукава довгі, закінчувались ман-
жетами («дудами»). При комірі сорочку густо збирали у дрібненькі 
складочки і вишивали. Вишивка розміщувалась на уставці, ман-
жетах, вилогах коміра. Вишивали тут також білі полотняні фар-
тухи – запаски, хустки і кабати – верхній плечовий одяг, типовий 
для чоловіків і жінок. До середини XIX ст. вишивали тільки бі-
лими і сірими нитками, які натирали воском для того, щоб вони 
блищали і опукліше, рельєфніше виділялись на білому тлі одягу.

Яворівські дрібноузорні вишивки складаються з найпрості-
ших мотивів: кружечки – «сонечка», ромби – «віконця», «звізди», 
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квіти – «ружі», виконані в техніці «стебнівки». Вони укладались 
у стрічкові композиції, їх розміщення було зумовлено місцем і 
призначенням одягу. Наприклад, прямий крій кабатів, що шили 
з цільного шматка, розрізаного спереду на рівні поли, зумовлю-
вав розміщення вишивки в три поздовжніх ряди на обох передніх 
полах з виділенням середнього ряду. Запаски, що шили з двох 
з’єднаних пілок білого лляного і конопляного полотна, «рясували» 
в складки і декорували поперечними рядами вишивки. Дві части-
ни запаски були з’єднані по центру за допомогою декоративних 
швів, мережання, що вносило також додатковий художній ефект.

На початку XX ст. на Яворівщині білі з домотканого полотна 
камізелі, кабати, запаски зникають, їх починають шити з чорної, 
синьої або червоної фабричної тканини. Це значно вплинуло на 
розвиток вишивки, її художньо-виражальних засобів. В  оздо-
бленні камізелей, кабатів майстрині застосовують рослинний, 
квітковий орнамент, сміливо користуючись жовтими, синіми, 
червоними, зеленими нитками у техніці гладі («кладення»), 
а  пізніше і різнокольоровим бісером. Багатством оздоблення 
вирізняються яворівські хустки на один ріг. Тут трапляються 
композиції «китиці», «гільце». Особливу групу становлять «бав-
ниці»  – жіночий головний убір. Він складається з невеликого 
лляного шматка тканини, суцільно вкритого смугастим малюн-
ком з дрібних геометричних мотивів. Домінує червоний колір з 
додаванням вузьких смуг зеленого, синього, виконаних у техніці 
«яворівка». На Яворівщині носили довгі та широкі спідниці, гус-
то зібрані коло талії в дрібні вертикальні складочки, по боках і 
ззаду. Спереду спідниці були гладенькі й прикривались запаска-
ми. Найдавніші спідниці – білі, унизу декоровані вишивкою лля-
ними небіленими нитками. У другій половині XIX ст. увійшли в 
побут спідниці «мальованки» – білі полотняні з вибивним узо-
ром. Поряд з «мальованками» були поширені спідниці «шорци», 
що шили з чотирьох пілок кольорової смугастої саморобної тка-
нини, витканої з лляних, бавовняних і вовняних ниток. Їх також 
густо «рясували» коло пояса й укладали в складки.

Зимовим чоловічим і жіночим одягом був кожух  – довгий, 
приталений, з  півкруглим виложистим коміром. Кожух щедро 
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оздоблювали. Нижні частини рукавів, умовні кишені, кути піл 
обшивали кольоровими нитками ланцюговим швом, а  також 
вишивали різноманітні орнаментальні мотиви гладдю («кладен-
ням») шовковими або вовняними нитками червоних, зелених, 
жовтих кольорів, які виразно і декоративно виділялися на біло-
му тлі кожуха.

Закарпаття характеризується різноманітністю технік вико-
нання і кольорової гами, яка охоплює до 10–15 кольорів. Тут ви-
користовують також бісер, стеклярус, лелітки. Вишивка на рука-
вах жіночих сорочок – густа, без пробілів, виконана «кучерявим» 
стібком, заволікуванням, а також прозорим шитвом. Особливо 
цікаві сорочки з брижами. Це густо зібрані на манжетах, навколо 
шиї складки з вишитими поверх них узорами.

Окрему групу становлять вишивки Гуцульщини, історико-ет-
нографічного регіону, куди входять гірські райони Івано-Франків-
ської і Чернівецької областей та Рахівський район Закарпатської. 
Кожний район, навіть село має свої художні прийоми, улюблену 
колірну гаму. З того, як вишита сорочка чи кептар, можна дізнати-
ся, з якого села їх власник. У цілому гуцульські вишивки справля-
ють враження коштовної інкрустації. Кольори вишивок завжди 
підпорядковані якомусь основному, домінантному. Для верхо-
винських вишивок характерна чорно-фіолетова гама, для пис-
тенських – темно-вишнева, для яворівських – ясно-червона, для 
вишивок з села Річки – зелено-голуба. Цікаві узори, у яких нитки 
кладуть у двох протилежних напрямках, через що колір має два 
різні відтінки. У Снятинському районі одяг прикрашають білим, 
прозорим шитвом, мережками, багатим рослинним візерунком.

Своєрідністю відзначаються вишивки с.  Космач. Це яскра-
ве художнє явище, що протягом тривалого часу зберігає своє 
мистецьке обличчя. Тут основну увагу в жіночих сорочках зо-
середжено на вишивці уставки, яка горизонтальною смугою ви-
діляється на білому тлі рукава. Її вишивають окремо, а потім за 
допомогою вузенької стрічки узору «обшиття» прикріплюють до 
виробу. Від різниці широкого рукава і вужчої уставки утворю-
ються «призбирки», які народні майстрині перетворили на еле-
мент художнього оформлення. Космацькі уставки виконують 
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дрібним хрестиком, лише «снурки», що обрамлюють орнаменти 
в єдину композицію, вишивають дрібними скісними стібками. 
Це «пшеничка», «сосонка», «кривулька». Основна прикмета кос-
мацької вишивки – осіння гама кольорів, насичена червоними, 
жовтогарячими, жовтими тонами. Чоловічі та жіночі сорочки 
вишивають тільки хрестиком. Рисунок їх має чітку геометричну 
будову, всі елементи з’єднано в ланцюжок, і вони ніби рухають-
ся в одному напрямку  – «летючий», «безконечник». Космацькі 
орнаменти мають різноманітні назви: географічні – «микулиць-
кі», «рожнівські»; рослинні – «дубовий лист», «соснові», «сливо-
ві», «черешневі»; тваринні – «баранкові», «качурові», «павукові» 
та ін. Найулюбленший орнамент – «лекічі», який справляє вра-
ження руху завдяки динамічній побудові різноманітних трикут-
ників, зірочок, квадратів. Космацькі вишивки лягають густими 
лініями орнаментів без просвітів білого тла.

Велична краса карпатської природи з її яскравими глибокими 
барвами сприяла виробленню своєрідної образотворчої мови. 
У  вишивці Гуцульщини поширеним є монументальний геоме-
тричний орнамент, контрастні зіставлення кольорів. Оперуючи 
простими геометричними елементами, їх різноманітним колір-
ним забарвленням, народні майстрині створюють неповторні 
оригінальні вишивки.

На Гуцульщині й досі більшість жінок вишиває. Найпоши-
ренішою є низинка, шиють її з вивороту, нитки йдуть паралель-
но основі, стібки лягають cуцільними рельєфними площинами, 
створюючи інтенсивну колірну гаму. Майстрині застосовують 
такі давні техніки, як «колення», «кручення», «позадголковий 
шов». Рукава жіночих сорочок суцільно вкриті вишивкою – дріб-
ними розетками, «кочільцями», ромбиками, іноді вишивку роз-
міщують у вигляді скісних орнаментальних смуг різної ширини.

У с.  Яворів вишивали орнаменти  – «сливові», «черешневі», 
«соснові», «кручені». Найулюбленіші мотиви в с.  Яворів  – узо-
ри «скриньковий» і «головкатий» Колорит яворівських вишивок 
червоний, підсилений жовтим, зеленим та чорним. Поступово 
гама змінюється у бік багатобарвності, у них переважають бла-
китні, зелені, сині кольори, у брусторівських – зелений, чорний. 
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Вовняні, високого рельєфу вишивки плавно поступаються міс-
цем тонким бавовняним. У верховинській вишивці домінує чор-
ний колір, орнаменти утворюються від різноманітної комбінації 
ромбів, трикутників. Відмінність вишивки цього мистецького 
осередку полягає в детальній розробці середини елементів. Кож-
на форма орнаменту подрібнюється на маленькі квадратики, які, 
мов перлини, заповнюють увесь внутрішній простір. Улюблені 
мотиви – «очкатий», «качуровий», «скриньковий».

У вишивках Городенківського району колір вишневих, мали-
нових відтінків часто поєднується із золотаво-жовтим та зеле-
ним. Снятинські вишивки виконують білим, прозорим шитвом, 
мережками «цирками» багатих рослинних візерунків.

Щедро, барвисто, з великим художнім смаком оздоблюють на 
Гуцульщині верхній одяг: кептарі, сердаки, кожухи. Вони також 
різноманітні за кроєм і оздобленням. Серед орнаментації – ан-
тропо- та зооморфні мотиви. На спинках кептарів, на всю їхню 
висоту вишивали людську постать, а на спинці при талії – ряд 
маленьких фігурок. Стилізовані зображення жіночої фігури, що 
несе відгомін давньої символіки, зустрічається при оздобленні 
бокових швів сердаків, на рукавах кожухів. У селах Вербовець, 
Старий Косів, поширений мотив багатоногих птахів з підняти-
ми і розпростертими крилами. Космацький кептар щедро при-
крашений квадратами коричневого сап’яну, густо вибитими 
металевими прикрасами – капселями, жаб’ївський – барвистим 
вовняними шнурами з перевагою зеленого, верховинський – по 
низу – широкою узористою стрічкою кручених ниток. Гаму ко-
льорів доповнюють темно-коричневі зубці із сап’янових апліка-
цій, вишивка зеленими нитками. Святково декорують кептарі в 
с. Розтоки, суцільно вкривають візерунками аплікацій з мотивів 
«рачки», «кучері», «зубці», «дерева життя», вишивкою – місцеві 
сердаки з чорного, вишневого, ясно-червоного сукна. Вишивка 
не тільки зміцнювала лінії швів, але й була яскравою декоратив-
ною оздобою. Сердаки обшивали довкола вовняними нитками 
червоного, жовтого, кольорів, підкреслюючи простоту і лаконіч-
ність крою. Вишивали мотиви «кучері», «звізди», «зубчики», на-
шивали яскраві червоні ґудзики, китиці.
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Збереженням давніх традицій народного мистецтва відзнача-
ються вишивки Бойківщини, Опілля, Покуття. Покуття займає 
територію на південному сході в межиріччі Дністра, Бистриці На-
двірнянської, Ворони та Пруту. Покуття розташоване у Придніс-
торвській частині Поділля та Прикарпаття, охоплюючи Снятин-
ський, Городенківський, Тлумацький, частково Коломийський, 
Тисменницький райони. У  с.  Корнів Городенківського району 
популярною є вишивка дрібним хрестиком орнаментів «паскові» 
у поєднанні з мережкою, у с. Ясенів-Пільний того ж району пле-
чики в сорочках вишивали орнаментом «розкалисті». На Покутті 
поширеним був звичай сорочки «рісити». Варіанти червоного ко-
льору в різних селах Покуття мали свої відмінності. У с. Стецева 
«червонєнки» були оранжевого кольору, у Воронів і Раковць (Го-
роденківський район) – темно-вишневий. Улюблений сюжет узо-
ру – композиція із чотирикутників, уся площина яких заповнюва-
лася блискучими нитками. Сорочки «чорнєнки» носили заміжні 
жінки. Оздоблювали їх здебільшого геометричним орнаментом. 
Це скісні вертикальні або розміщені у шаховому порядку лінії, що 
суцільно вкривали весь рукав. Нижче полика і «морщенки» смуги 
орнаменту розташовувалися горизонтально у три-чотири ряди, 
складаючись із різноманітних елементів: ромбів, квадратів, зиґ-
заґів. Особливістю сорочок є ажурне мережання окремих частин, 
при цьому шви перетворювалися на широкі орнаментальні смуги, 
переважно вишневого кольору. На Покутті трапляються мотиви 
геометричного орнаменту – ламана лінія, хрест, квадрат з гачка-
ми, що виконували вирізуванням, виколюванням, у Снятинсько-
му районі – білим, в Тлумацькому – чорним.

Крім оздоблення різних елементів народного вбрання вишив-
кою, її широко застосовували в рушниках. Упродовж віків руш-
никам надавали важливого образно-символічного значення.

Рушник у свідомості українського народу мав широкий 
спектр знакових властивостей, саме тому він являє собою значне 
непересічне явище духовної культури, став етнічним культур-
ним символом України.

Рушники – неодмінний атрибут народного побуту, весільної 
обрядовості, застосовують їх як традиційну окрасу житла. Важ-
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ливі події в житті народу ніколи не обходилися без рушників. 
Мабуть, у всьому декоративному мистецтві немає іншого такого 
предмета, який би концентрував у собі стільки різноманітних 
символічних значень. Рушник супроводжував селянина протя-
гом усього життя – і в радості, і в горі. Він завжди був символом 
гостинності – на ньому підносили дорогим гостям хліб-сіль. 

Рушники дарували у дорогу не випадково. Семантика руш-
ника (полотна) розкривалась у значенні дороги, пов’язаної зі 
світлим радісним життєвим початком, з одного боку, і переходу 
в «інший» світ – з другого. Існували подарункові рушники, які 
дарували на пам’ять, зокрема їх використовували під час прово-
дів рекрутів, обвішуючи ними бранців з голови до ніг на знак 
побажання щасливої дороги і найшвидшого повернення. Під час 
будівництва хати рушниками підіймали сволоки, потім ці руш-
ники дарували майстрам. На них приймали новонароджених, 
з рушниками проводжали людину в останню путь.

Важлива роль рушника в похоронному обряді пояснюється 
медіативною роллю, пов’язаною з поєднанням сфер життя і смер-
ті, адже похоронний обряд сприймали як сполучну ланку між 
ними. З’ясовується семіотичний зміст рушника як дороги життя, 
початок – народження, кінець – завершення життєвого шляху.

Часто перев’язували рушниками корогви, хрести під час по-
ходу, процесії чи похорону. Існував звичай перев’язувати руш-
ником придорожні хрести. За етичними нормами поведінки їх 
не займали і лише після того, як вони повністю були знищені до-
щем або вітром, прив’язували новий рушник.

Уживали рушники під час похорону, широко застосовували 
при народженні дитини. Особливо значну роль виконував руш-
ник у весільній обрядовості як один з найважливіших атрибу-
тів. Кількість приготовлених дівчиною рушників було ознакою 
її працелюбності. Якщо про неї казали, що «рушників не при-
дбала», це була ознака ледащиці, а якщо «скриня повна рушни-
ків» – це свідчило про хазяйновитість нареченої, її заможність, 
багатство.

Широке значення мали рушники для декоративного оздо-
блення інтер’єру хати. В минулому їх вішали над іконами і на-
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зивали «рушник покутний», «божниковий», «божник», «наоб-
разник», «іконний». Довжина божників досягала трьох метрів і 
більше. У Галичині рушники для прикраси образів були неве-
ликі, їх посередині збирали і зв’язували стрічкою. Кінці рушни-
ка не звисали по боках ікон. Рушниками прикрашали широко 
розповсюджені в сільському побуті народні картини «Козак Ма-
май» або ж портрети Тараса Шевченко.

Рушники вішали на кілок від чого вони отримали назву «кіл-
кові». Завдяки своїй яскравій орнаментації, вони виконували 
функції своєрідних прикрас, декоративних акцентів в оздоблен-
ні селянської хати. Їх вішали між вікон, дверей.

Крім цього, в Україні поряд з обрядовим вживанням рушни-
ків широко побутували й хусточки. Це чотирикутний шматок 
полотна розміром 50×50  см, вишитий найчастіше червоними, 
іноді з додаванням синьої нитками. За технікою шитва – це пе-
реважно рушниковий шов. Як свідчать історичні матеріали, опи-
си майна козацької верхівки, хусточка відігравала значну роль, 
будучи показником заможності і багатства її хазяїна. У народно-
му побуті хустка, також як і рушник, мала символічне, обрядове 
значення. Орнаментація рушників, як і хусточок, надзвичайно 
різноманітна. 

У процесі історичного та культурного розвитку в Україні у 
кожній місцевості утворилися характерні орнаментальні моти-
ви і композиційні рішення, найулюбленіша і найпоширеніша 
колірна гама, притаманні лише цьому осередку техніки шитва. 
Найбільш цікаві і рідкісні  – жіночі зображення в полтавських 
і подільських рушниках. Зображення жіночої постаті з двома 
птахами в руках – мотив, що зберігся в найдавніших рушниках 
Поділля та Полтавщини. Цікавим є також рушник з Поділля із 
зображенням дерев і двох жіночих фігур, які за розміром дорів-
нюють деревам.

У кінці ХІХ  – на початку ХХ  ст. в орнаментації рушників 
давні образні структури зникають, поступаючись місцем більш 
зрозумілим. 

Серед різноманітних вишитих рушників своїм художньо-об-
разним ладом вирізняються рушники Поділля. Найцікавіші з 
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них створювали в селах Томашпільського, Крижопільського ра-
йонів і особливо в селах Клембівка та Городківка. Вони невеликі 
за розміром, кінці оздоблені горизонтальними, вертикальними 
або скісними смугами геометричного або рослинного орнамен-
ту, закомпонованого з окремих розеток. Вишивальниці відтво-
рювали на полотні фантастичних коней з крилами, казкових з 
розкішними хвостами птахів  – пав, вершників у військовому 
одязі, жіночі зображення з піднятими вгору руками чи із жін-
ками, котрі тримають коней із вершниками або птахів. Ці ви-
шивки зберегли з язичницьких часів зображення, що уособлю-
вали сили природи, сонця, Великої Богині. Подільські рушники 
виділяються як розмірами, так і орнаментальними мотивами і 
кольоровим строєм. Вишиті вони червоними, жовтими, синіми, 
зеленими та чорними вовняними нитками, що лягають опукли-
ми рельєфними рядами, утворюючи виразні, сповнені велично-
го ритму композиції. Завдяки особливому талантові й віртуоз-
ності володіння техніками, вишивальниці століттями дбайливо 
зберігали і передавали з далекого минулого до сьогодні красу 
узорів подільських рушників. У селі Клембівка вишивали руш-
ники не тільки жінки, але й чоловіки. На початку ХХ ст. на зміну 
давнім мотивам приходить такий улюблений малюнок як «само-
вар». У с.Стіна його вишивають кольоровою вовною з обох боків 
полотна. Значним осередком вишивки рушників на Поділлі на 
початку ХХ ст. було також село Писарівка. Подільські рушники 
вишивають технікою «качалочки» у вигляді опуклих прямокут-
ників, виконаних різнокольоровою вовною.

На Київському та Чернігівському Поліссі рушники оздоблю-
вали горизонтальними смугами у техніці лиштва, вирізування, 
занизування. Вона подібна до узорного перебірного ткацтва. Ви-
шивку найчастіше виконують червоними нитками, іноді вво-
дять як додаткові – чорні і сині. Узори – геометричні – ромби, 
квадрати, розетки. «Занизування» добре поєднується з ажурни-
ми техніками.

У центральних районах України – на Полтавщині, Київщині, 
Черкащині, Чернігівщині – вишивка рушників має широке роз-
повсюдження. Тут набула поширення орнаментація з пишних 
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рослинних форм. Мотив дерева-квітки  – один з найулюблені-
ший у шитві рушників, загалом – у світовій художньо-поетичній 
творчості. Характерно, що давні образні міфологеми, так само 
як і символіка червоного кольору, збереглися на рушниках, що 
мали обрядове значення і були знаком-символом. Мотив дерева-
квітки з часом зазнавав модифікації, його щоразу інтерпретува-
ли залежно від смаків і уявлень народних майстрів. Так, на Пол-
тавщині в усіх видах народної творчості спостерігається широке 
розповсюдження мотиву дерева, вазону з квітами. Відмічається 
їх стилістична єдність, що виявляється у загальному характері 
трактування мотивів, вільній, живописній манері виконання, 
ритмічних побудовах. Однак їх втілення завжди підкорене влас-
тивостям того чи іншого матеріалу і залежить від специфіки пев-
ного виду мистецтва – кераміки, килимарства, вишивки. Мотив 
«вазона» з’являється в ХVІІ–ХVІІІ  ст. як наслідок освоєння ре-
несансно-барокових мотивів з подальшою переробкою народним 
мистецтвом. Цікаво зазначити, що мотиви «вазона», «дерева» 
скрізь зберігають один і той самий принцип у зображенні рослин. 
На рушниках квіти, пуп’янки зображено площинно, внутрішню 
будову квітки передано різними рушниковими заповненнями. 
Ці мотиви мають завжди свій логічний початок і завершення. 
Це можуть бути вазони найрізноманітнішої конфігурації, видо-
вженої форми вази, округлих обрисів глечик, типовий за формою 
для кераміки Полтавщини. Їх площинне зображення підкреслю-
ється орнаментальними заповненнями поверхні і сприймається 
як один з елементів композиції. «Дерево-квітка» часто виростає з 
умовно трактованої землі, яку подано ніби у розрізі. Прагнення 
осягнути явища природи і проникнути в їхню суть спричинило-
ся до того, що у розрізі вишивальниця позначає крапками умовне 
зображення насіння, із якого виростає дерево.

Мотив «дерева» характерний для рушників Полтавщини 
початку і середини ХІХ ст. Загальна побудова композиції здій-
снюється за принципом симетрії і рівноваги мас. Симетрія май-
страми відчувається не як дзеркальне відображення ідентичних 
мотивів, а лише як урівноваження з обох боків стебла різнома-
нітних за малюнком, але однакових за габаритами елементів. Для 
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більшої рівноваги в основі квітки внизу вишивальниці розміщу-
ють по боках два найпомітніші у загальній композиції мотиви. 
Бічні гілки згинаються під тягарем плодів, квіток, нанизуються 
на основне стебло. Простежується загальна побудова і пружний, 
стрімкий рух ліній і форм рослинних елементів. Погляд пере-
бігає від основи елемента вгору, до його завершення. Верхівка 
позначається однією великою квіткою з детальнішою розробкою 
елементів або ж квіткою з трьома гілками, що виходять з неї.

На Чернігівщині, особливо в Городнянському районі, мотив 
дерева, вазона ускладнюється значною кількістю птахів. Це і ве-
ликі пави по боках дерева і по кілька пар невеликих.

Прагнучи в орнаментуванні рушників передати пишність, 
красу природи, її цвітіння, вишивальниця розміщує на стеблі 
величезну кількість різноманітних квіток і майже не зображує 
листків, що відносно квітів зовсім невеликі. Вся увага виши-
вальниць сконцентрована не на передачі реальних форм приро-
ди, а на декоративному вирішенні всього малюнка, на орнамен-
тальному заповненні площин мотивів. Саме це, при порівняно 
невеликому арсеналі елементів, створює велику їх варіантність.

Важливим в рушниках є зображення птахів. Поступово сим-
воліка птахів як небесних представників змінює своє первісне 
значення. Вони втрачають риси фантастичності, їх зображення 
на весільних рушниках ХІХ  ст. переходить в категорію симво-
лів кохання, побажання сімейного щастя. Вигляд птахів набуває 
конкретно-реальних рис. У шитві рушників ХІХ ст. «дерево жит-
тя» – це емоційний образ природи, символ врожаю, родючості.

Важливою рисою української вишивки є переосмислення 
християнської символіки поширених через орнаменти друкова-
них книг, розписів, ікон. У гаптування проникає в ХVІІ–ХVІІІ ст. 
мотив винограду, виноградної лози – як викупної жертви Хрис-
та. Ці мотиви проникають у народну орнаментику, у  вишивці 
виноград асоціюється з радістю сімейного щастя.

Рушники на Середньому Подніпров’ї виконували техніками 
вільного малюнка. До них належить «рушниковий» і « тамбур-
ний» шви, «полтавська» та «художня» гладь. Ці шви виконують 
не за рахунок ниток на тканині, а за попередньо нанесеним на 
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полотно малюнком, який потім вишивають. Контур малюнка, 
найчастіше дерева-квітки, обводиться «стебловим швом», а пло-
щини зображення пелюсток, листя, птахів, мотивів «шахматка», 
«риб’яча луска», вишивають «рушниковим заповненням». Це 
невеликі різноманітні квадратики, прямокутники, розміщені в 
шаховому порядку. Вони дістали в народі назви: «бігунець, «дра-
бинка», «насипочка», «прикріп». Усі ці заповнення утворюють 
чергування вертикальних смуг, хвилястих ліній, штрихів різної 
густоти, площин різного наповнення кольором – усе це створює 
враження динаміки внутрішнього руху. Для вишивання вико-
ристовували куповані нитки «заполоч», або ж домоткані нитки, 
фарбовані у буряковому квасі, полотно використовували домот-
кане, найкращим вважали кролевецьке. Нитки шитва лягають у 
різних напрямах, що створює багату гру червоної барви, яка ніби 
сяє. Декоративність підсилюється чітко окресленим контуром, 
і вся композиція стає легкою, ажурною. Техніка «рушникового 
шва» в колишніх районах Полтавщини – Черкаському, Золото-
ніському, замінюється компактнішою композицією й замість 
рушникового заповнення  – густо зашитими площинами, що 
надають більшої насиченості кольору. На Київщині ця техніка 
ускладнюється контурним обведенням. Техніка «полтавського 
рушникового шва» на Київщині має назву «старокиївський шов» 
і, на відміну від попереднього, має густіші площини заповнення 
нитками. Рушники вишивають інтенсивним червоним кольо-
ром, який несе відгомін символіки червоного кольору й нагадує 
про давнє символічне значення рослин. Червоний колір руш-
ників Полтавщини доповнюється синім на Київщині й Черні-
гівщині, чорним і жовтим на Дніпропетровщині. У Харківській 
області додавали незначну кількість зеленого, що підсилював 
звучання червоного. Рушники центральних областей України 
мають підкреслено вертикальну композицію. Вони орнаменто-
вані з двох боків рушника мотивом дерева-квітки або вазона 
пишних рослинних форм. У  весільних рушниках в орнамент 
вплітаються зображення птахів.

На зламі століть у ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні, особливо 
на Сумщині, Полтавщині, Черкащині значного поширення набу-
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ла «тамбурна» техніка. Вона була поширена у вишивці Вірменії, 
в арабських країнах. У Франції вона дістала назву tambur (бара-
бан). Російська назва – «в петлю», «петелькой», «цепочкой», «ко-
сичкой» – відтворює характер цього шва, що складається з лан-
цюжка (петля в петлю). Цей шов образно йменуюють «тропкой», 
«мышиной тропой». У  російській вишивці «тамбурна» техніка 
з’явилась у ХVІІІ ст., в Україні в народній вишивці вона пошири-
лась у ХІХ–ХХ ст. Мотиви орнаменту рослинні, вільні вибагливі 
лінії, не зв’язані з рахунком ниток полотна. Вишивали узори чер-
воним кольором, іноді з додаванням жовтого, синього, чорного. 
Особливо цікаві так звані «кумачеві» рушники, які виконували 
білими нитками на червоному полотні.

У Чернігівській, Київській та Полтавській областях побутують 
рушники, вишиті рахунковими техніками: вирізування, лиштва, 
хрестик, різноманітні мережки. Так, у Сновському районі Черні-
гівської області переважають рушники з рослинним орнаментом. 
У Бобровицькому – вишивка стилізованими квітами в червоних, 
білих, синіх кольорах. У Сріблянському, Прилуцькому, Козелець-
кому – поєднання червоного з чорним, білим у техніці мережка, 
хрестик, гладь. Ще в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Кролевецько-
му районі у вишивці рушників побутував мотив сирина, викона-
ний заполоччю червоно-малинового з додаванням синього

На початку ХХ ст. у вишивці рушників поширюються зобра-
ження жанрових побутових сцен, які майстрині запозичували 
з журналів «Нива», «Аполлон», «Искусство и художественная 
промышленность» тощо. Ці видання були поширені в провінції 
і знайшли зацікавленість серед міського міщанського населен-
ня. Іноді подібні картинки на рушниках поєднувалися з текста-
ми дидактичного характеру, або ж з прислів’ями та приказками: 
«При солнце тепло, при матери добро», «У отца до венца, у све-
кра до конца», «Хлеб-соль ешь, а матку режь», «Вышивать тяже-
ло, смотреть легко», «Умойся бело, утрись сухо». Малюнки для 
таких рушників виконували художники в псевдоукраїнському 
стилі. Поширюючись, вони сприяли нівелюванню регіональних 
художніх традицій, скеровуючи вишивку рушників шляхом кічу 
і невибагливого смаку.
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Хрестик – одна з найпоширеніших рахункових технік, вона 
найлегша, доступна у виконанні і перезніманні узорів. Завдяки 
цьому хрестик дає широкі можливості для кольорової розробки 
орнаментального мотиву – найчастіше всього в червоно-чорній 
гамі. Краса залежить від точного рахунку ниток тканини і діаго-
нального перекриття верхніх стібків, які повинні лягати в одно-
му напрямку.

На зламі ХІХ–ХХ ст. в Україні відбувається кардинальна змі-
на художньо-образного вирішення народної вишивки, зокре-
ма рушників. Пояснюється це поширенням техніки хрестика. 
Він відомий в Європі з ХVІІІ ст., а в Росії та Україні – з почат-
ку ХІХ ст. Цією технікою вишивали в містах і панських маєтках 
різноманітні предмети інтер’єрного призначення: декоративні 
панно, оздоби на меблі, скатерки, серветки тощо. Здебільшого це 
були натюрморти, пишні букети з об’ємно-живописними фор-
мами квітів, багатою гамою колірних відтінків.

У народному вишиванні ця техніка викликана появою нових 
рослинних натуралістичних мотивів у червоно-чорній гамі. Тех-
ніка хрестика поступово витісняє давні засоби шитва, сталу ко-
лористичну гаму, традиційні орнаментальні мотиви.

Майстрині надають перевагу натуралістичним мотивам тро-
янд, гвоздик, лілій, жоржин, хмелю, винограду, які поширюють-
ся через друковані взірці, дешеві альбоми з малюнками для ви-
шивок у псевдонародному стилі.

Вишивка бісером. У  ХVІІІ–ХІХ  ст. на Україні крім народ-
ної вишивки, існувало багато поміщицьких майстерень, у яких 
жінки- кріпачки вишивали речі панського побуту, різноманітний 
одяг, гаманці, предмети оздоблення інтер’єру: скатерки, сервет-
ки, чохли на меблі, декоративні панно. На відміну від країн Захід-
ної Європи, де бісерне шитво існувало як промисел (у Німеччині 
вишивали бісером цілі області), в Україні переважна більшість 
бісерних вишивок створювалася руками кріпачок у поміщиць-
ких маєтках. Це було пов’язане насамперед із впливом західно-
європейської моди на бісер як в одязі, так і в побуті, в оздобленні 
помешкань в поміщицьких будівлях. У цей період у зв’язку з ши-
роким будівництвом дворянських маєтків, які стають осеред-
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ками нових культурних і мистецьких традицій класицизму, різ-
номанітні вироби з бісеру стають частиною художнього життя і 
побуту дворянських садиб і репрезентують особливості й атмос-
феру дворянської маєткової культури. Інтенсивне будівництво 
вимагало від власників декорування будинків у відповідності до 
останніх вимог моди, запровадження найсучасніших засобів та 
оформлення інтер’єрів, використання нових, невідомих раніше 
матеріалів, серед яких був і бісер. Численні спогади сучасників, 
мемуарна і епістолярна література, а  також живопис того часу 
розкривають широке побутування творів із бісеру. Відомі май-
стерні Гудима-Левковича в селі Григорівка на Київщині, в селах 
Яланець на Поділлі, Бурімка, Долина на Полтавщині. Особливої 
популярності набули вишивальні майстерні на Чернігівщині. 
Здібних кріпачок направляли на навчання до відомих своїм висо-
ким рівнем вишивальних майстерень, звідки вони поверталися 
досвідченими майстринями і мали можливість навчати рукоділ-
ля інших дівчат. Саме такі поміщицькі майстерні, які славилися 
своїми бісерними вишивками, були в дворянській садибі в с. Ро-
манівщина на Ічнянщині в маєтку Г. С. Тарновського 3, маєтках 
Домонтовичів в с. Пархимів Остерського повіту, Полторацьких 
у Сосниці. Бісером вишивали також у таких відомих культурних 
осередках, уславлених своїми вишивальними майстернями, як 
Галаганів у Сокиринцях, де Бальменів у Линовиці. У панських 
майстернях жінки-кріпачки для потреб поміщика і його родини 
створювали численні вироби, які вражають складністю вишив-
ки, на виконання якої витрачали іноді по кілька років.

Вишиванням захоплювалися не тільки жінки, а  й чоловіки. 
Образ губернатора, який вишиває, то не лише творча фантазія 
Гоголя. Це був типовий факт того часу. За згадками сучасників, 
і сам Гоголь любив вишивати, Але приховував це від сторонніх. 
Подобалося вишивати також і М. Лермонтову. 

Багато вишивали також і в монастирях на замовлення світ-
ських людей. Ці вишивки відзначаються особливою майстер-
ністю і досконалістю технічного виконання. У музеях України, 

3 Тарновський М. В. Качановка. Столица и усадьба. 1915. № 40–41. С. 5.
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переважно Чернігова, Сум, Полтави зберігаються численні ви-
роби з бісеру, які дають уявлення про характер їх художнього 
стилю, зміни напрямів тогочасної моди, естетичних смаків їх 
замовників. 

З кінця ХVІІІ ст. до 50-х років ХІХ ст. вишивка бісером набула 
найбільшого поширення. Малюнки і сам бісер привозили пере-
важно з-за кордону або вишивали за зразками відомих картин 
художників-живописців того часу. Основними центрами бісер-
ного виробництва були Венеція та Богемія. Виробництво скла у 
Венеції має давні традиції, про що свідчать мозаїки собору Сан-
Марко, будівництво якого розпочалося в Х  ст. У  1221  році всі 
склодувні майстерні, з метою запобігання пожежам, було пере-
несено на острів Мурано. Саме там і утворився центр з виготов-
лення бісеру, який упродовж тривалого часу залишався єдиним 
у Європі.

Венеціанська республіка пильно охороняла секрети виготов-
лення бісеру. Монополія зберігалася аж до кінця ХVІІІ ст., а на 
початку наступного конкуренцію їй склала Богемія. Різні методи 
виробництва були наслідком того, що існували й різні види бісе-
ру: круглий – венеціанський і гранчастий – богемський.

Вишивка бісером широко побутувала як у вищих сферах сус-
пільства, так і в поміщицькому середовищі. Крім майстерень, де 
використовували працю кріпачок, вишивали не тільки доньки 
поміщиків, а  й самі поміщиці, виготовляючи величезну кіль-
кість різноманітних виробів з бісеру для того, щоб прикрасити 
власний побут. Це різноманітні аксесуари модного жіночого 
вбрання: монетниці-гаманці, сумочки різноманітних форм, поя-
си, манжети, оздоби до суконь, які своїм яскравим оздобленням 
бісером вносили яскравий декоративний акцент в загальний ху-
дожній образ костюма. Вироби з бісеру набули популярності не 
тільки серед жінок, вони були улюбленими і необхідними пред-
метами чоловічого вбрання і побуту. Це різноманітні розшиті бі-
сером гаманці, бумажники, ярмулки – невеликі круглі шапочки, 
які були незмінним атрибутом домашнього чоловічого одягу, 
а  також приладдя для куріння люльок, кисети для зберігання 
тютюну. Поміщицький побут передбачав спеціальні кабінети, 
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де куріння було справжнім ритуалом і обставлялося дуже ви-
шукано, характерною ознакою таких приміщень була кругла або 
прямокутна підставка з колекцією люльок. Бісером оздоблювали 
чубуки та барботери люльок.

Аналіз виробів з бісеру свідчить про еволюцію художньо-ви-
ражальних засобів як технік шитва, так і зміну художньо-сти-
лістичних особливостей, передусім орнаментальних компози-
цій, кольорової гами. У кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. бісерні 
вироби, незважаючи на те, що вони відображали західноєвро-
пейський напрям моди, мали ознаки впливу народної художньої 
культури. На перших етапах нова бісерна техніка перебувала під 
впливом барокового шитва ХVІІ–ХVІІІ ст. Імітуючи старовинну 
техніку шитва золотими і срібними нитками, майстрині повто-
рювали в бісері техніку «в прикріп», при якій бісерини закріпля-
лися на поверхні за допомогою поперечних стібків. Композиції 
орнаментів складалися із стилізованих букетів квітів, окремих 
галузок. Поширеними, особливо в плетенні гаманців та сумочок, 
були геометричні мотиви, переважно розетки, ромбічні сітки, 
або ж ромби із стилізованою квіткою зірочкою в центрі., що має 
аналогії в народній вишивці 4.

В орнаментиці бісерної вишивки на початку ХІХ ст. все від-
чутнішим ставав вплив класицизму. Однак на перших порах у 
трактуванні орнаментів та прийомів їх виконання залишається 
народна традиція їх осмислення і трактування. Народні май-
стрині по своєму переробляли і взірці для виконання. Поступо-
во на початку ХІХ  ст. у побуті, в  оздобленні одягу та інтер’єру 
з’являється велика кількість нових речей і саме це викликало 
появу нових технік бісерної вишивки. Це насамперед шитво за 
рахунком, в’язання гачком та на спицях, шитво по канві.

З 1820–1830-х  років переважну більшість бісерних вишивок 
виконували за друкованими чи мальованими зразками. Це чох-
ли для меблів, вставки на ломберні столики, серветки, обкладин-
ки альбомів, картини – як з жанровими сюжетами, так і з різ-

4 Штанкіна І. В. Традиції народного мистецтва у бісерних роботах кінця 
ХVІІІ – початку ХІХ століть. Скарбниця української культури. Чернігів, 2004. 
Вип. 4. С. 41–46.
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номанітними квітковими букетами, романтичними пейзажами, 
які надавали помешканням затишності та живописності. Народ-
ні традиції, що живили українську вишивку і були міцним фоль-
клорним підґрунтям, виявляються у вмінні досконало добира-
ти і згармонізовувати кольорову гаму, компонувати з окремих 
орнаментальних мотивів композиції, винахідливо підшукувати 
до сюжетних сцен облямівки, рамки, у яких орнаменти викону-
вали зі знайомих мотивів – і це надавало їм святковості й худож-
ньої виразності. Особливого поширення в 1830–1840-х  роках 
набули картини – панно. Перевагу надавали квітковим компози-
ціям, у яких пишні букети і гірлянди квітів складали самостійні 
композиції, де квіти виконували в живописно-натуралістично-
му вигляді. У творах початку ХІХ ст. улюбленими були квіткові 
символічні композиції, у відповідності до алегоричного значен-
ня тієї чи іншої квітки. У побуті поміщицького середовища такі 
вишиті бісером картинки були дуже популярними. Переважали 
голубки в оточенні троянд, віночки з незабудок з вензелями та 
монограмами, човни з кошиками квітів, які часто супроводжу-
валися сентиментальними написами, їх дарували як освідчення 
в любові та вірності. Поява цих сюжетів була пов’язана з поши-
ренням у дворянському середовищі сентиментальних романів і 
музичних творів, альбомів з поетичними присвятами.

У вишивках бісером поширюються алегоричні сюжети «Віра, 
надія, любов» у вигляді обвитого плющем хреста, куща троянд, 
палаючого серця, якоря, а  також композиції із зображенням 
палаючих факелів, хрестів, постаментів з урнами., рогами до-
статку. Улюбленими стають елементи класицизму: ліри, амфори, 
сфінкси, грифони, сюжети з античної міфології. З  розвитком і 
поширенням символізму особливу увагу звертають на пасто-
ральні сюжети, сповнені сільської іділії. Це вишивки 1840 року 
з Чернігівського історичного та 1844  із Сосницького краєзнав-
чого музеїв. З 1840-х років у зв’язку з поглибленням інтересу до 
історії, до античних пам’яток, знайдених під час археологічних 
розкопок, у вишивці бісером з’являються сюжети античних руїн, 
готичних замків. На декоративному панно з Остерського кра-
єзнавчого музею вишито постамент з урною, на який граціозно 
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спирається замріяна жіноча постать. Уся сцена має відтінок ро-
мантичної загадковості. 

Починаючи з 1840–1850-х  років тематика бісерних вишивок 
значно розширює коло своїх сюжетів, переважно побутового 
жанру. Це сцени полювання, катання на ковзанах, так званих 
«зимових виїздів». Іконографічним зразком цих панно слугува-
ла літографія О. Орловського з серії «Поштовий зв’язок в Росії» 
(1810–1820). З другої половини ХІХ ст. бісерні вишивки поступо-
во почали зникати з побуту поміщицьких маєтків, залишаючись 
як вид рукоділля лише в міщанському середовищі. 

Паралельно зі світською вишивкою на Чернігівщині в Старо-
дубі був значний осередок виготовлення шат на ікони, що виши-
вали коштовним камінням, перлами.
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1.3. ПоезІя нАРоДного оДягУ

Український народний традиційний костюм – складова час-
тина матеріальної культури, тісно пов’язана з соціально-по-
бутовими умовами життя народу, національною культурою, 
з  історичним процесом розвитку й відбиває соціально-етнічні 
процеси на різних щаблях розвитку суспільства. Певною мірою 
він є показником конкретно-історичних умов життя народу, ви-
разником його культурно-побутового укладу, взаємозв’язки з 
іншими народами. Хоч народний костюм є складною, внутріш-
ньо організованою і цілісною художньо-образною системою, 
він пройшов багатовіковий шлях розвитку. Це процес, у якому 
одночасно з дбайливим збереженням найдоцільніших і найдо-
сконаліших форм відбувається постійна трансформація і пере-
осмислення нових, привнесених елементів, які модифікуються 
залежно від смаків і народних уявлень. Українському народному 
костюмові притаманні утилітарність і певне естетичне наванта-
ження. Він конденсує в собі мистецтво узорного ткацтва, крою, 
шиття, різноманітного декоративного оформлення. У комплексі 
художньо-виражальних засобів костюма вишивка посідала про-
відне місце. Нею прикрашали одяг з домотканого лляного і коно-
пляного полотна, грубововняного сукна, овчини. Це були сороч-
ки, керсетки, спідниці, фартухи, пояси, головні убори. Верхній 
одяг – свити, сардаки, кожухи, кептарі – оздоблювали яскравою 
і декоративною аплікацією зі шкіри та сукна, рельєфними і кру-
ченими шнурами, металевими прикрасами, китицями та ви-
шивали кольоровими нитками, бісером. Маючи витончений ху-
дожній смак, майстрині змінювали одяг, декоративні предмети 
побуту за допомогою звичайних ниток і полотна, перетворюючи 
це на витвори високого естетичного звучання.
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Колорит одягу більшості районів України світлий, збагачений 
барвистістю вовняних плахт, запасок, вишитих сорочок, фарту-
хів, поясів, вінків, намиста, яскравих стрічок та ін. Однак він ніко-
ли не був строкатим, випадково підібраним, а мав чітку продума-
ність декоративного вирішення. Кожна деталь костюма справляє 
враження довершеності, самостійності, співвіднесеності з інши-
ми елементами, із загальним характером художнього ансамблю 
в цілому. Його барвистість, багатоколірність, оптимістичний лад 
створюють відчуття радості й піднесеності. Народний традицій-
но-побутовий костюм несе велике естетичне навантаження і ста-
новить надзвичайну цінність з погляду мистецтвознавства. 

У народному костюмі передусім помітне розвинуте відчуття 
ритму, гармонії, композиційної міри в побудові орнаменту, на-
сичених за своєю звучністю колірних сполучень. Колористичне 
вирішення будується або за принципом контрасту, або на підпо-
рядкуванні якогось домінуючого тону. На Полтавщині колірна 
гама ґрунтується на контрасті розшитої білими нитками сороч-
ки і яскравої плахти, на Поділлі й Буковині у костюмі переважа-
ють червоно-жовті барви, на Волині вишиті або ткані червоним 
сорочки поєднуються з червоно-жовто-зеленими спідницями-
андараками і яскраво оздобленими кусанами, на Гуцульщині – 
з пишно прикрашеними кептарями тощо.

Народний костюм становить художньо-декоративну сис-
тему, у  якій елементами художньої композиції стають форма, 
конструкція одягу, колір, орнаментальне вирішення вишивки. 
В основу народного одягу покладено принципи, характерні риси 
й особливості, що зумовили крій, розміщення орнаментальних 
композицій. Простий і економічний крій переважно прямокут-
ної форми сприяв тому, що кожна жінка вміла пошити собі со-
рочку. Такий крій був зумовлений шириною домотканого полот-
на, намаганням створити зручний одяг і в той же час повністю 
та раціонально використати тканину. Народний костюм був од-
наково придатний як для важкої селянської праці, так і для най-
різноманітніших свят.

Протягом історичного і культурного розвитку в Україні ви-
робилися і відшліфувалися найбільш доцільні методи і способи 
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декоративного оформлення. Костюм завжди відображав мисте-
цтво майстра, бо кожний з них розкривав своє розуміння краси, 
форми, кольору, і ці нюанси індивідуальної творчості надавали 
неповторної своєрідності і створювали різноманітну варіант-
ність у рамках виробленої емоційно-конструктивної системи. 
Народний костюм у цілому був концентрацією прийнятих ідеа-
лів з невеликими індивідуальними відмінностями.

У традиційно-побутовому костюмі велике значення мав кла-
сово-соціальний фактор. Існували певні відмінності в костюмі 
заможних прошарків і бідних селян. Проте вони проявлялися 
не стільки у зміні конструктивної системи, скільки в елементах 
оформлення, якості і кількості матеріалу та декоративних при-
крас. В ансамблі жіночого одягу основну увагу приділяли виши-
тій сорочці. Композиція сорочки – це цільна, чітко продумана, 
логічна конструктивно-декоративна система взаємозв’язку пло-
щин вишивки, з’єднувальних ажурних швів і вільних частин 
білого тла виробу, які підкреслюють декоративність вишивки. 
Вишивкою орнаментували оглядові частини сорочки – рукава, 
поділ, пазуху, комір тощо. Тому композиція вишивки в загальній 
схемі сорочки будується на чергуванні горизонтальних і верти-
кальних орнаментальних ліній, що надає їй ритмічної різнома-
нітності. Зокрема, у  полтавських жіночих сорочках неширокі 
вишивки розміщувалися на пазусі, рукавах, комірі, манжетах. 
Вони перегукувалися і підкреслювали домінантне значення 
вишивки рукава в загальній композиційній схемі сорочки. Ви-
різ горловини оздоблювали зубчиками, під якими містився ву-
зенький узор, поділ – мережкою «прутиком», що підкреслювало 
стрункість фігури. Рукава вишивали узором з ажурних і лічиль-
них технік. Крім вишивки, велике художнє значення відігравали 
лінії крою. Їх не намагалися сховати, а навпаки, виявляли. Цього 
досягали завдяки ажурним швам, які підкреслювали конструк-
цію сорочки, визначали місця розташування основних компо-
зицій вишивки і, крім утилітарної функції, мали декоративне 
навантаження: перетворюючись на орнаментальні мережки, 
прикрашали виріб. Це надавало сорочці ажурності, створюва-
ло художній контраст з цільним полотном, рельєфом вишивки. 
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Принцип ажурного з’єднання швів типовий для всієї України, 
проте колористичне його вирішення різне залежно від характе-
ру, декоративної будови сорочки. Так, саме біле «змережування», 
характерне для Полтавщини, насичується чорним і червоним 
кольорами у техніці «черв’ячка» на Київщині, переростає в ши-
року ажурну смугу «шеляжка» з червоними ромбами на Черні-
гівщині і «шабака» (червоного, чорного, білого кольорів) на По-
діллі. Викінченості швам надає зубцювання комірів, манжетів, 
пазухи. Отже, у композиції сорочки вишивка має значення фор-
мотворчого елемента і несе декоративне навантаження.

Характер композиції орнамент передусім підпорядкований 
місцю розташування даної вишивки, тісному зв’язку з іншими 
компонентами одягу залежно від призначення. Сорочки на бу-
день вишивали скромно, просто, святкові  – значно складніше. 
Особливу увагу приділяли весільним і дівочим сорочкам.

Протягом історичного і культурного розвитку в Україні 
окреслились етнографічні регіони, у  яких народний одяг при 
спільності рис у цілому відзначається локальними відмінностя-
ми в крої окремих компонентів, у засобах художнього оздоблен-
ня, їх поєднанні між собою. Це Середнє Подніпров’я, Полісся, 
Південь, Поділля, Буковина, Покуття, Карпати і Прикарпаття.

До Середнього Подніпров’я за сучасним адміністративним 
поділом входять Полтавська, Київська, Чернігівська, Житомир-
ська, Сумська, Черкаська, Харківська та Луганська області. Тут 
сформувався класичний комплекс традиційного народного одягу, 
який склався з пишно оздобленої вишивкою сорочки, плахти або 
запаски, керсетки, пояса, хустки, очіпка та різноманітного верх-
нього одягу: свит, кожухів, юпок та ін. Побутували два типи со-
рочок: уставкові, або поликові, і тунікоподібні. Найбільше розпо-
всюдження мали сорочки з «уставками», з яких полтавський тип 
з «пухликами» виявився найбільш досконалим і поширився по 
всій території України («уставка», або «полик» – вшивне плічко, 
що з’єднує задню і передню частину сорочки). При такому варіан-
ті рукав викроюється з цільного шматка тканини і пришивається 
під прямим кутом. Уставки давали можливість утворювати при-
збирування довкола шиї, комір був виложистий, рідше стоячий.
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Одночасно з уставковою на Подніпров’ї був поширений тип 
тунікоподібної сорочки. Її шили з домотканого полотна, складе-
ного на плечах так, що обидві частини були різні, на плечах не 
було швів, а на заломі утворювався виріз для горловини. Коміра 
не було, його заміняла обшивка навколо шиї. До перегорнутого 
полотнища пришивали довгі рукава. Вишивку відповідно розмі-
щували на рукавах і подолі. Вишитий або мережаний поділ со-
рочки завжди випускали з-під плахти, причому на Лівобережжі 
значно нижче, ніж на Правобережжі. Шили сорочки суцільними 
або «до підточки». В останніх стан виготовлявся з тоншого полот-
на, а підточка – з грубішого. Уже з кінця XIX ст. суцільні сорочки 
побутували як святкові або обрядові. Чоловічі сорочки також по-
діляються на сорочки з «поликами», сюди належать «стрілкова», 
«вистіжкова», і  сорочки без уставок  – «чумачки», або «лоцман-
ські». Останні з довгими широкими рукавами побутували на Дні-
пропетровщині. У перших – вишивка розміщувалася на полику, 
комірі, манжетах, у других – упродовж пазухи, по низу рукава.

На Полтавщині найпоширенішими були уставкові сорочки з 
пухликами. Пухлики робили у верхній частині рукава, там, де 
він пришивається до уставки. Для цього полотно збиралося у 
вигляді зиґзаґів між зборками в один, два ряди, іноді кількість 
рядів досягала семи. Пухлики – один з прикладів поєднання ес-
тетичної й утилітарної функції шва. Уставкові сорочки з пишно 
зібраною горловиною обшивали тоненькою смужкою полотна, 
так само як і рукава.

Саме пухлики є найвиразнішою деталлю полтавського кос-
тюма. Такий спосіб призбирування рукава у верхній частині 
створює враження об’ємності, наповненості повітрям, деякої 
скульптурності.

На Полтавщині основну увагу в сорочках приділяли оздо-
бленню рукавів, які мали тридільну композицію в розміщенні 
вишивки: горизонтальні лінії уставки, підопліччя і вишивка ру-
кава. Рукав виконували у вигляді або вертикальних рядів (час-
тіше трьох) «ламаного дерева», або ж суцільного заповнення 
площини рукава у вигляді сітки, утвореної ромбами, розетками, 
хрещатими мотивами.
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Вишивка сорочок білим по білому, крім Полтавщини, 
мала широке розповсюдження і в інших районах Середнього 
Подніпров’я. На Слобожанщині жіночі сорочки оздоблюють бі-
лим «вирізуванням», різноманітними мережками, що надає ру-
кавам прозорості, відчуття глибини, простору. Ці техніки полю-
бляли також і в східних районах Київської області.

У Чернігівській області вишивка сорочок, зберігаючи давні 
мотиви, відзначається стриманістю і особливою вишуканістю. 
Тут переважають сорочки уставкові з розрізом пазухи майже до 
пояса. Провідне місце належить вишивці рукава.

В  оздобленні вишивок Київщини типовим є контрастне зі-
ставлення білого поля сорочки зі звучним мажорним акордом 
червоного і червоно-чорного рисунка, що створює надзвичайно 
сильне враження. Наприкінці XIX  – на початку XX  ст. широ-
ко розповсюджуються мотиви троянди в червоно-чорній гамі, 
виконані в техніці «хрестика». На Київщині вони набувають 
декоративно-площинного характеру і суцільним килимовим 
орнаментом вкривають усе поле рукавів жіночих сорочок, а та-
кож манишки. Квіткові мотиви поширюються і в оздобленні 
манишок чоловічих сорочок, які на Київщині перетворюються 
на широкі нагрудні прикраси. До сорочки на Наддніпрянщині 
надягали вовняні картаті плахти, які були святковим одягом. 
Молоді дівчата носили плахти червоних, малинових кольорів, 
молодиці – «червонятки» (нитки основи червоні, переткані жов-
тим і білим), «синятку» носили літні та старі жінки (синя осно-
ва іноді з білою ниткою). Слово «плахта» спільне для східних і 
західних слов’ян. Плахти виготовляли на Чернігівщині «човни-
ковою» технікою, а  на Полтавщині і Київщині  – «перебором». 
Плахту обгортали навколо стану, закривали розріз спереду фар-
тухом – запаскою і закріпляли поясом – крайкою. На Середньо-
му Подніпров’ї найбільш поширені плетені пояси, на Київщині і 
Полтавщині – червоного кольору пояси мали на кінцях торочки 
або ж великі круглі китиці, в Черкаській і Полтавській областях 
носили суцільно зелені або ж у поздовжню смугу.

Наприкінці XIX  ст. розповсюдилися широкі, з  тонкої фаб-
ричної вовни, червоні, зелені, сині, фіолетові пояси, які іноді з 
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обох кінців вишивали «тамбурною» вишивкою у вигляді великої 
квітки. 

З середини XIX ст. на Україні з’являються керсетки, різнома-
нітні за кроєм та засобами художнього оздоблення. На Полтавщи-
ні побутували зелені, коричневі, темно-вишневі керсетки. Спинка 
відрізна по лінії талії, кількість «вусів» 5-7-9, а перед залишається 
вільним, неприталеним. На Полтавщині керсетки оздоблювали по 
низу і на правій полі широкими смугами кольорового плису, окса-
миту. Їх укладали в стримані, виразні лінії, підкреслені строчкою. 
У деяких місцевостях керсетки оздоблювали також вишивкою у 
вигляді однотонного рослинного орнаменту, що звалась «левад-
кою». Іноді вишивка розміщувалася на спині, по лінії талії.

Особливо цікаво і своєрідно оздоблювали керсетки на Київ-
щині. Вони значно коротші від полтавських і мають асиметричне 
оздоблення верхньої частини з акцентами у нижньому куті, так 
званий «наріжник». Обшивали їх оксамитом із зубцюванням, 
яке підкреслювалось декоративною кольоровою строчкою. Верх-
ню частину керсеток пришивали до нижньої підкладки за допо-
могою дрібного вистьогування. Лінії керсетки вистрочували у 
різних напрямках, створюючи своєрідний художній ефект і різ-
номанітність поверхні керсеток. Наприкінці XIX ст. з’являються 
фабричні дрібноузорні тканини, які широко застосовують на те-
риторії нинішніх Черкаської та Дніпропетровської областей, де 
вони згодом витісняють з ужитку плахти і запаски, замінюючи 
їх рясними спідницями і фартухами.

Наприкінці XIX  – на початку XX  ст. на Київщині, Полтав-
щині, Чернігівщині поширився такий вид одягу, як «юпки». Це 
своєрідна укорочена свита з довгими рукавами, шита з зеленого 
сукна або баї. Особливістю її є те, що оздоблювали її пришитими 
по всьому полю тканини маленькими червоними хвостиками – 
«перчиками» з вовняної пряжі.

У центральних районах України існувала безліч різноманіт-
ного верхнього одягу з великим виложистим коміром, яким 
покривали голову під час негоди. «Сіряк» (із сірого сукна) мав 
поширення на Лівобережжі, «кобеняк», – на Правобережжі, на 
всій території України носили «киреї» та свити. Свити були при-
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талені і розходились донизу за допомогою вшитих по боках ве-
ликих трикутних клинів – «вусів»: «свита до двох вусів», «свита 
до трьох вусів».

Чоловічий святковий костюм кінця XIX  – початку XX  ст. 
складався з вишитої сорочки, широких штанів, підперезаних 
поясом і заправлених у чоботи, та чумарки, вдягнутої зверху, 
взимку  – кожуха. Чоловічі шапки були високої циліндричної 
форми з сукна або смушкові сірого чи чорного кольору. Влітку 
носили плетені з соломи брилі.

До святкового одягу взували чоботи, черевики. У жінок вони 
були на високих підборах, з  передами з чорної юхти і халява-
ми з червоного і жовтого сап’яну, так звані «чорнобривці», часто 
оздоблені строчкою і вишивкою.

Цікавими і різноманітними були головні убори жінок Цен-
тральної України. Молоді дівчата ще з часів Київської Русі, на 
відміну від заміжніх жінок, ходили простоволосі. На Правобе-
режжі і Лівобережжі заплітали волосся у дві коси, які уклада-
ли навколо голови, а на Чернігівщині заплітали одну косу, яку 
спускали по плечах. Голову заквітчували живими квітами, він-
ками, різноманітними стрічками. Поширений був також обруч, 
обшитий тканиною і оздоблений бісером, вишивкою. До нього 
чіпляли стрічки, що прикривали всю потилицю голови від вуха. 
Вийшовши заміж, жінки обов’язково вкривали голову. 

З’явитися з непокритим волоссям вважалось великою гань-
бою. Ось чому існувала така різноманітність головних уборів. 
Волосся намотували на кибалку у вигляді круга, а зверху закри-
вали очіпком, який стягували ззаду стрічками. Більш заможні 
селянки носили очіпки з парчі, шовку, оксамиту, а бідні – з про-
стого полотна. Їх оздоблювали вишивкою, бісером. Поверх 
пов’язували білу вишиту хустку, з-під якої було видно лише верх 
очіпка. Наприкінці XIX  – на початку XX  ст. очіпки вийшли з 
ужитку, їх замінили фабричні хустки з тонкої вовни, шовку.

На Середній Наддніпрянщині різноманітні форми верхнього 
одягу були щедро оздоблені декоративними прикрасами. Узим-
ку носили довгі свити з білого сукна, вишиті чорними шнурами. 
Для Чернігівщини, Північної Полтавщини, Київщини характер-
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ні темно-коричневі та сірі чоловічі свити. Поширеними були та-
кож літнячки, завдовжки до колін, розшиті кольоровими нитка-
ми. Зимовий одяг складався з кожухів і кожушин.

На Слобожанщині, в Богодухівському районі, кожухи відзна-
чалися багатством і своєрідністю орнаментації: вишивка розмі-
щувалася на спині й рукавах, переважали червоні та оранжеві 
кольори.

На Полтавщині кожухи і кожушини з білих овечих шкур, 
шили переважно двох видів: довгі, вільні, з  виложистим комі-
ром – у талію на три «вуси». Велику площину білої овчини густо 
вишивали. Матеріалом для вишивки служив кольоровий гарус, 
вовняні нитки. Техніка вишивання полягала в тому, що на бі-
лому тлі кожуха вуглиною малювали контури майбутньої орна-
ментальної композиції, а потім вишивали «гладдю» в «пройму». 
Вишивкою оздоблювали комір, поли і спину кожуха.

У різних місцевостях склалася своя традиція розміщення 
вишивки. У Роменському повіті кожушини вишивалися кольо-
ровим гарусом на верхній полі й спині, у Кобеляцькому і При-
луцькому – по краях коміра, у селі Перекопівці Решетилівського 
повіту кожухи мали високий стоячий комір. Особливо славили-
ся вишиті кожухи Зіньківського повіту. Орнаментація вишив-
ки кожухів складалася з рослинних мотивів, використовували 
вовняні й шовкові нитки червоного, зеленого, рідше бузкового 
кольорів. Кожух як вид верхнього овчинного одягу був здавна 
відомий всім західним слов’янам, але зберігся переважно в укра-
їнців і білорусів.

Орнаментація кожухів первісно мала символічне значення. 
Про це свідчать переважання червоного кольору, символіка яко-
го пов’язана з весільним обрядом, і головні елементи візерунків 
«сосонка», «зорі», «яблучко». На спині вишивали стилізовану 
підкову, як оберігання від «злого ока». Узор «яблучко» (кружеч-
ки, поділені на чотири частини, у  яких нитки одного кольору 
чергуються з іншими) – символ любові. Символіка орнаментації 
кожухів залежить від того, якого значення надають кожухові у 
весільному обряді. Мати зустрічає молодих у вивернутому ко-
жусі, обсипає їх хмелем, грішми. Вивернутий кожух символізує 
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родючість, багатство, щастя, бо «волохате і кучеряве» протистав-
ляється голому й убогому. 

Неможливо уявити собі святковий народний одяг без великої 
кількості різноманітних прикрас. Їх охоче носили як жінки, так 
і чоловіки, хоч з плином часу прикраси стали невіддільною час-
тиною жіночого вбрання.

Червоні намиста, різнокольорові гердани, силянки, дукати і 
дукачі, каблучки і сережки були яскравим і художньо виразним 
акцентом у загальному строї вбрання, доповнювали його, нада-
вали необхідної закінченості й композиційної рівноваги.

Висока художня довершеність і технічна досконалість чудо-
вих витворів ремісників Київської Русі продовжували жити в 
народній пам’яті. Вони стали взірцем для подальшого розвитку 
народного ювелірного мистецтва. Протягом століть народні май-
стри дбайливо зберігали найулюбленіші форми прикрас і спо-
соби їх виготовлення. У XVI–XVII ст. в Україні активно розви-
валося золотарство. Крім сережок, каблучок, почали виробляти 
дукачі, що стали одним із компонентів оздоблення одягу, найу-
любленішою прикрасою жінок і дівчат. Їх назва походить, оче-
видно, від «дуката» – назви італійської золотої монети. В Україні 
дукачами називали прикраси, виготовлені з монет державного 
карбування, оздоблені різноманітними розетками, вибагливими 
бантами. Вони були литими, визолоченими, часто з кольорови-
ми скельцями посередині і мали вушко для підвішування. Осо-
бливо вишукані дукачі створювали ювеліри Слобожанщини, Ка-
теринославщини. На Полтавщині наприкінці XIX – на початку 
XX ст. носили сережки «п’явочки», «качечки», «ягідки», «маків-
ки» – у вигляді квітки з блакитним або червоним камінцем. Осо-
бливо поширеними були сережки у вигляді невеликого дутого 
кола або плескаті у формі півмісяця «калачики» з нескладною 
різьбленою орнаментацією. На Чернігівщині центрами ювелір-
ства були Ніжин, Батурин, Глухів, Березна, де виробляли різно-
манітні за формою каблучки, сережки – «бовтуни», «жолудки», 
«реп’яшки», «змійки», «клинчики», «кручені».

Найбільшого розповсюдження на території Центральної 
України дістав звичай носити намисто. Це давня, найпоширені-
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ша шийна прикраса, із якою пов’язано багато народних легенд, 
переказів, звичаїв. Вона мала оберегове значення. Намисто було 
різноманітне як за матеріалом, кольором, формою, так і за спо-
собами носіння. Цінували намисто з дорогих природних мате-
ріалів  – коралів, бурштину, смальти. Але особливо улюбленим 
було намисто з коралів, яке, залежно від якості, мало в народі 
різні назви: «справжнє намисто», «щирі коралі», «добре намис-
то» тощо. Дуже цінували привізне перламутрове намисто «ба-
ламути». Дешевше намисто, нарізане у формі трубочок, мало 
назву «колюче», дорогі червоні коралі обробляли і шліфували, 
а велику намистину в центрі стягували на Правобережжі сріб-
ною обкруткою, на Лівобережжі серед коралів нанизували сріб-
ні намистини «рифи». Кількість ниток намиста була свідченням 
заможності її власниці. Іноді воно коштувало дорожче за хату. 
Кінці коралових ниток зв’язували разом, до них прикріплювали 
китиці або кольорові стрічки, які вільно звисали на спині. У де-
яких місцевостях до коралів підвішували срібні монети, одягали 
дукачі, обов’язково хрестики.

Коралі вважали в народі також благодійними та лікувальни-
ми. Вірили в те, що коли жінка здорова, то коралі на ній мають 
червоний колір і гарний блиск, а коли захворіє, то вони біліють 
і блякнуть. Коралі, як і баламути, вважали ознакою заможності. 
Панувало переконання, що «укупі гроші держаться, як намисто 
на шиї висить, а якщо його продати – то й гроші розійдуться».

Полісся охоплює територію сучасних Волинської, Рівненської, 
Житомирської, та північні райони Київської, Чернігівської, Сум-
ської областей. Тут побутують жіночі сорочки, що густо призби-
руються навколо шиї, мають виложистий комір і чохли. Здавна 
існує на Волинському Поліссі звичай прикрашати сорочки візе-
рунковим ткацтвом. Домінує завжди червоний або вишневий ко-
лір, силу звучання якого підкреслюють синім або чорним. Орна-
ментальні мотиви геометричні і вкривають усе поле рукава. На 
полику і підопліччі орнамент лягає в горизонтальному напрям-
ку, а нижче полика організовується у вертикальні смуги. Часто в 
оздоблених ткацтвом сорочках чохли і комір вишивають дрібним 
«хрестиком» червоно-чорними квітковими мотивами. Техніка ві-
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зерункового ткацтва вплинула і на техніку вишивання. Ось чому 
найпоширенішим на Волині є «занизування» червоного кольору. 
Мотиви орнаменту нескладні, в  основному це великі елементи 
ромбів та восьмикутних зірок, що розміщуються окремо по ру-
каву або утворюють суцільну сітку орнаменту. 

На відміну від орнаментів сорочок Середнього Подніпров’я, 
які мали ефект глибини простору, ажурності, на Поліссі орна-
мент на рукавах сорочок лягає площинно, вкриваючи все тло, 
вишивка виступає активно завдяки червоному кольору і техні-
кам поверхневого шва.

Чоловічі сорочки, як і жіночі, були уставкові і мали стоячий 
або виложистий комір. Тоненькою смужкою квіткового орнамен-
ту вишивали комір, пишно оздоблювали манишку. Вона склада-
лася з восьмипелюсткових розеток, розташованих у шаховому 
порядку, по боках яких розміщували мотив гілки з квітками.

Для Житомирщини характерною є вишивка червоного з си-
нім або чорним кольорами, що суцільно вкриває рукав сорочки. 
Поряд з «занизуванням» набуває поширення дрібний «хрестик». 
Київське та Чернігівське Полісся має також забарвлення вишив-
ки в червоний колір. Крім давніх мотивів у традиційній техні-
ці «занизування», ажурного «вирізування», пізніше, на почат-
ку XX ст., з’являється «хрестик», а ще пізніше – «гладь». Так, на 
Київському Поліссі, в Іванківському, Поліському районах, у 20–
30-х роках побутують так звані «писані», або «рисовані», чоловічі 
та жіночі сорочки. Це умовно вирішені за формою квіти, листоч-
ки, пуп’янки з численними пагінцями, вусиками. Техніка поля-
гає в тому, що рисунок попередньо малюють на полотні, потім 
зашивають контур малюнка чорним кольором, а площинні зо-
браження – червоним. До сорочок на Поліссі, в Житомирській, 
Волинській областях носили смугасті або клітчасті спідниці, літ-
ники, або андараки, ткані фартухи.

На Чернігівському Поліссі вдягали дві запаски, переткані по-
перечними смугами: задня  – чорного кольору, а  передня  – си-
нього. У  свята надягали одноколірні плахти, які мали назви 
«хрещатка», «копитаха», «баклажка» та  ін. На початку XX  ст. 
вони змінюються на спідниці з фабричної тканини. Неодмінним 
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атрибутом чоловічого і жіночого одягу були пояси і крайки  – 
плетені або ткані.

Різноманітний за своїм кроєм і формами верхній одяг Поліс-
ся. Це безрукавки-шнуровиці, катанки і довгі куцани. Найбіль-
ше поширення мали білі суконні свити з «вусами» по боках або 
на чотири фалди, яскраво оздоблені китицями, шнуруванням, 
а також зимовий одяг: гуньки, чумарки, капоти, кожухи, каба-
ти. Чоловічі свити були з білого, сірого або коричневого сукна. 
Комір, поли, прорізи кишень і викоти рукавів обшивали різно-
колірним крученим шнуром з вовняної нитки. Так, білу свиту 
обшивали чорним чи коричнево-червоним шнуром.

Схильність поліщуків до білого одягу відзначали всі дослід-
ники Полісся, підкреслюючи «чистоту та вигадливість» їх народ-
ного вбрання. Відомий польський письменник Ю. Крашевський 
називав поліщуків «тужливими мрійниками». Описуючи ярма-
рок у Янівці, він писав: «Поліщуки у білих свитках, підперезані 
червоними крайками або поясами з чорної шкіри, з калиткою, 
кресалом і невід’ємною люлькою у зубах».

Надзвичайно красиво і своєрідно вбирали на Поліссі жінки 
своє волосся. Так, на Рівненщині надягали кибалку, потім че-
пець, а поверх пов’язували намітки чи хустки. У кожній місцевос-
ті існував свій звичай пов’язування хусток та наміток. На Поліссі 
вони були у вигляді вузького прозорого серпанкового полотна, 
перетканого на кінцях рядами з червоних орнаментальних смуг. 
Чоловічий костюм на Поліссі був дуже стриманий щодо оздоб. 
Святкове вбрання чоловіків складалося із сорочки, яка мала ши-
року вишиту манишку, стоячий або виложистий комір та чохли, 
на які рясно призбирували рукав сорочки. Її одягали навипуск, 
поверх вузьких, шитих з саморобного полотна, а пізніше з купо-
ваної пістрі штанів. Основним кольоровим акцентом був пояс. 
На Волині це були широкі смугасті пояси – «крайки» з великою 
кількістю різноколірних маленьких помпончиків – «мохрів» або 
ткані одноколірні – червоні.

На ноги поліщуки взували личаки, плетені з лика, кори дерев 
та рослинних стебел. Їх взували поверх білих полотняних онуч, 
які прив’язували плетеними з конопель шнурами – «волоками».
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Поліський одяг з дитинства причарував геніальну українську 
поетесу Лесю Українку. У рідному с. Колодяжному вона завжди 
носила народні строї. Поетеса захоплювалася орнаментами ви-
шивки, розуміючи їх високий естетичний смак, глибоке осмис-
лення народом поезії навколишньої природи, відчуваючи давню 
магію символів і знаків, що збереглись у вишивках. Мати поете-
си Олени Пчілки звернула увагу на самобутність і красу вишив-
ки і вперше в Україні видала альбом орнаментів вишивки Поліс-
ся, що вийшов друком 1877 року. Глибоко розуміючи символічну 
мову народного мистецтва, Леся Українка поклала на могилу 
Тараса Шевченка у Каневі власноручно вишитий рушник з по-
ліських узорів.

Поділля, що займає територію між Південним Бугом і Дні-
стром, умовно поділяється на Західне, Східне і Подністров’я. 
Сорочки Поділля вирізняються перш за все особливою вишу-
каністю і багатством декоративного оздоблення. Вишивки Поді-
лля – одні з найбільш складних і красивих в Україні. Класичною 
технікою є «низь» чорного, іноді чорного з додаванням червоно-
го кольорів, які лягають густими насиченими лініями орнамен-
ту. Цю техніку виконують з вивороту і на лицьовому боці, як на 
негативі, має протилежне розміщення кольорів.

У вишивці Східного Поділля переважають геометричні мо-
тиви. Це складні сполучення різноманітних фігур, мініатюрна 
розробка їх справляє враження дорогоцінної мозаїки. На Ві-
нниччині своєю бездоганністю і витонченістю відзначаються 
вишивки Клембівки і Городківки. Тут здавна займались вишив-
кою як промислом не тільки жінки, але й чоловіки. У Клембівці 
полюбляють ніжну вишукану вишивку білим по білому. Але, на 
відміну від полтавської, вона відзначається компактністю юве-
лірно розроблених мотивів, застосуванням філігранних технік 
виконання, таких як «солов’їні вічка», «зерновий вивід», «до-
вбанка». Особливо цікава техніка «солов’їні вічка»  – це поєд-
нання чотирьох невеликих квадратиків з кругленькою дірочкою 
посередині, яка утворюється від того, що всі стібки починають з 
центру, з однієї точки. Ця кругла невелика дірочка і дістала в на-
роді поетичну назву «солов’їні вічка».
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Чорний колір вишивки домінував, іноді до нього додавали 
темно-вишневий або ж у червоно-чорну гаму вкрапляли жовтий 
чи зелений кольори. Особливо вміло вишивальниці викорис-
товували біле тло полотна, яке стає повноправним елементом 
орнаменту.

У Клембівці, крім вишивок білим, широко застосовували і су-
цільно жовтий колір або колір стиглого жита. Сорочки, вишиті 
білим і жовтим, були весільними, а тому оздоблювали їх особли-
во ретельно і виразно. Широко вживають різнокольорові мереж-
ки чорного, білого, синього, жовтого кольорів, а також поверхне-
ві шви «штапівка», «стебнівка», які, мов павутиння, з’єднують в 
єдине ціле композиції орнаментів і вносять додатковий худож-
ній ефект.

Традиційне народне вбрання Буковини складається з виши-
тої сорочки, поверх якої вдягали поясний одяг у вигляді одно-
го широкого (опинка, горбатка) або двох – ширшого та вужчого 
(запаска) полотнищ вовняної смугастої тканини, яку підперізу-
вали поясом. Нижні кінці запаски, складені в кілька разів, мо-
лоді дівчата підтикали під пояс. На сорочку надягали овчинний 
безрукавний одяг – кептар або рукавний – кожух чи кожушину. 
Волосся покривали маленькою шапочкою на жорсткій основі, 
обтягнутою червоною вовняною тканиною,  – «фесом», чи над-
ягали м’який чепець. Голову і шию обвивали переміткою  – до-
вгим білим рушникоподібним полотнищем.

Самобутнім святковим і весільним дівочим головним убором 
була «кодина», що мала вигляд високого циліндра з лубка, об-
тягнутого яскравою тканиною і прикрашеного різними нашив-
ками. Кріпилася «кодина» на тімені, зверху випускався жмутик 
шовкової трави (ковила), зісподу циліндра на спині звисали 
стрічки. На ноги взували шкіряні постоли (капці), черевики на 
каблуках, жовті чоботи. На Буковині жіночий одяг доповнював-
ся різноманітними прикрасами. Так, були «скроневі китички» у 
вигляді різнокольорових вовняних кульок, скріплених метале-
вими ланцюжками; носили згарди, намисто з коралів, венеціан-
ське привізне червоне, біле, чорне скляне намисто, інкрустовані 
смальтою, емаллю, позолотою; найрізноманітніші оздоби з бісе-
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ру, які в кожній місцевості мали свою назву – «згардочка», «гер-
дан», «силянка», «цяшки», «басаман».

Чоловіки носили вишиту довгу, до колін, сорочку з домотка-
ного полотна навипуск, вузькі штани – влітку білі з домоткано-
го полотна (портяниці), а взимку – суконні білі або чорні (гачі). 
Сорочку підперезували. Своєрідні вишивки сорочок Західно-
го Поділля, що відзначаються темним колоритом. Їх вишива-
ють нитками чорного з невеликою домішкою темно-червоного 
або жовтого кольорів. Вишивка сорочки має складну компози-
цію і розміщується на комірі, чохлах, має дві вертикальні лінії 
на грудях  – «погрудки», іноді по три на спині, а  також пишно 
оздоблений рукав. Це широка горизонтальна смуга полика з 
трьох частин і розшивка рукава у вигляді трьох вертикальних 
смуг рослинно-геометризованого орнаменту або косих смуг зде-
більшого геометричного малюнка. На Західному Поділлі для 
надання сорочкам особливо святкового вигляду суцільні маси 
орнаменту, що вкривали все тло рукава, розцвічували срібними 
і золотими нитками. Легкості й ажурності надає сорочці змере-
жування окремих частин «павучками».

Підперізувалися поясом  – широким вовняним саморобним 
або шкіряним – чересом. Зверху надягали коротенький овчин-
ний кептар, восени – суконний сердак, а взимку – довгий кожух. 
Поверх кожуха накидали білу суконну яскраво оздоблену ман-
ту – плащоподібний одяг, який слугував як святкове чи обрядове 
вбрання. На ногах носили чоботи чи личаки, влітку – дерев’яні 
«довбанці» та «солом’янці» на дерев’яній підошві. На голову над-
ягали солом’яний капелюх, прикрашений павиним або качиним 
пір’ям, а взимку – смушкову сіру шапку «кучму».

У кожній місцевості були свої відмінності щодо кольору 
тканих запасок, орнаментів гаптованих узорів. Зокрема, у  Ви-
жницькому районі жінки носили опинку чорного кольору з рід-
кими вертикальними червоно-зеленими смужками. Центральна 
частина по спині була чорною, верхня і нижня частини закінчу-
валися широкою червоною смугою. Один бік опинки підтикали 
під пояс, при цьому жінки закочували один бік, а дівчата – ін-
ший. На Буковині широко побутують святкові горбатки, чорне 
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тло яких щільно заткане багатоколірним рослинним орнамен-
том, причому малюнок одного краю ткали на лице, а  іншого – 
навиворіт. На свято закочували один бік горбатки, а на будень – 
обидва. На Покутті носили червоні опинки, заткані дрібними 
вертикальними смугами чорного, зеленого та жовтого кольорів. 
Низ закінчувався широкою горизонтальною орнаментованою 
смугою.

Вишивка, аплікація, оздоблення кольоровими шнурами, ре-
льєфні обшивки широко використовували в оформленні костю-
ма. Характер вишивки, її композиція, вибір технічних прийомів 
шитва залежали від крою одягу, його призначення, місцевої тра-
диції. Найяскравіше оздоблювали жіночі святкові сорочки, ху-
тряні цурканки, вовняні сердаки, весільні білі манти.

Цурканки – довгі кептарі – оздоблювали хутром тхора, яскра-
вою аплікацією із сап’яну та вишивкою. У  композиції узору 
відчутне тонке розуміння майстринями особливостей факту-
ри різних матеріалів  – співвідношення білого тла цурканки з 
пухнастим теракотово-чорним хутром та яскравим кольором 
сап’янової аплікації.

На Покутті поширеними сорочками були «чорнєнки», які но-
сили заміжні жінки, та «червонєнки», що одягали дівчата. Жіно-
чі сорочки і чоловічі портяниці «рісили», тобто збирали в дрібні 
складочки. Це також створювало додатковий художній ефект 
різноманітності і глибини поверхні вбрання. 

У художньо-декоративному оздобленні народного костюма 
Буковини вишивка посідала провідне місце. Яскраво і різнома-
нітно прикрашали рукава святкових сорочок у техніці «низь», 
«настил», «хрестик», робили мережку різнокольоровими вовня-
ними, бавовняними нитками, додавали шовк, золотну і срібну 
нитку, металеві пластинки – лелітки. Композиція рукавів соро-
чок має тридільну побудову: полик, зморшка, нижня частина. 
У Заставнівському районі полики суцільні, без пробілів. Осно-
ву їх орнаментації складають дрібні геометричні мотиви у по-
єднанні з геометризованими рослинними формами яскравих 
малинових, голубих, жовтих, зелених тонів. Зморшка здійснює 
перехід від насиченої за колоритом і орнаментом смуги полика 
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до композиції нижньої частини рукава. Вона виконується за-
вжди одним кольором: жовтим, світло-зеленим, іноді чорним у 
техніці «настил». Орнаментація складається з поєднання різно-
манітних за формою ромбів. Нижня частина рукава оздоблю-
ється вертикальними смугами, з яких центральний «стовп» має 
форму розвинутої рослинної гілки зі стилізованим листям, кві-
тами. Поширеним є також принцип ритмічного чергування на-
вскісних смуг, що складаються з дрібних геометричних мотивів. 
У Кіцманському районі композиція поликів побудована з чима-
лих орнаментальних мотивів рослинного характеру у вигляді 
букетів троянд, рож, іноді трапляються мотиви птахів. Нижня 
частина рукава контрастує з поликом, насиченим дрібними ву-
зенькими, косими чи вертикальними смугами у вигляді гілочок 
або мотивів птахів. У Кельменецькому районі вишивка сорочок 
дуже стримана як у кольорі, так і в орнаментації. Нижня частина 
залишається білою, низ рукава мережиться і збирається у збор-
ки («пшеничку»). Поширеними мотивами є різноманітні ягоди, 
квіти, букети з перевагою чорного кольору.

На початку XX  ст. колірна гама буковинської вишивки змі-
нюється, стає більш яскравою. У 20–30-ті роки з’являються нові 
за кроєм сорочки на кокетці, які повністю змінюють традиційне 
розміщення вишивки. Поясний жіночий одяг Поділля складав-
ся із запаски – обгортки переважно темних кольорів. Обгортку 
закріплювали на талії поясом чи вузенькою крайкою, а два кінці 
закладали під пояс так, що виглядала нижня частина сорочки.

Нагрудний одяг складався з керсетки чорного або синього 
кольорів, низ якої оздоблювали вишивкою або бісером; носили 
кожухи, прикрашені хутром, аплікацією, вовняними шнурами. 
Кожухи були відрізні по талії, із зборами на спині.

На Поділлі поширеним жіночим головним убором була пере-
мітка, один із найдавніших засобів пов’язування голови заміж-
ньої жінки. Це довге полотнище з тонкої пряжі, кінці якого при-
крашені тканим орнаментом. Пізніше їх оздоблювали вишивкою 
срібними і шовковими нитками. У різних районах склалася своя 
традиція щодо пов’язування переміток, але кінці її завжди за-
лишалися вільними і на них добре читався малюнок орнамен-
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ту. Саме перемітка надавала особливої величності і піднесеності 
всьому костюмові.

До етнографічного регіону Прикарпаття і Карпат входять 
Північне Прикарпаття (Львівщина і частково Тернопільщина), 
гірські райони Карпат (Івано-Франківська обл. без східної час-
тини, частково Львівська) та Закарпаття. Характерною особли-
вістю цього регіону є надзвичайна різноманітність комплексів 
народного одягу, їх яскраве своєрідне оздоблення.

Одяг Львівської області становить окрему групу. Тут виділя-
ються Яворівський, Сокальський, Городоцький райони. Для ви-
шивок Сокальщини характерні узори рукавів жіночих сорочок, 
які виконують переважно чорним кольором поверхневим шит-
тям – «хрестиком», «стебнівкою».

У Городоцькому районі орнаменти переважно складені з ба-
гатопроменевої розетки та її фрагментів. Вишивають червоним 
з додаванням синього, рідше чорного, так званим «городоцьким 
швом».

Особливості яворівського костюма виявляються у структу-
рі матеріалу, крої, колориті, техніках вишивки. Жіночий одяг 
складався з сорочки, кабата, камізелі, спідниці, запаски і пояса. 
Характерною прикметою одягу є білий колір. Сорочки уставко-
ві з невеликим розрізом на грудях, рукава довгі, закінчувалися 
манжетами («дудами»). При комірі сорочку густо збирали у дріб-
ненькі складочки і вишивали. Вишивка розміщувалась на устав-
ці, манжетах, вилогах коміра. Вишивали тут також білі полотня-
ні фартухи – запаски, хустки і кабати – верхній плечовий одяг, 
типовий для чоловіків і жінок. До середини XIX  ст. вишивали 
тільки білими і сірими нитками, які натирали воском для того, 
щоб вони блищали й опукліше, рельєфніше виділялися на біло-
му тлі одягу.

Яворівські дрібноузорні вишивки складаються з найпрості-
ших мотивів: кружечки – «сонечка», ромби – «віконця», «звізди», 
квіти – «ружі», виконані в техніці «стебнівки». Вони укладались 
у стрічкові композиції, їх розміщення було зумовлене місцем і 
призначенням одягу. Так, прямий крій кабатів, що шили з ціль-
ного шматка, розрізаного спереду на рівні поли, зумовлював роз-
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міщення вишивки в три поздовжні ряди на обох передніх полах з 
виділенням середнього ряду. Запаски, що шили з двох з’єднаних 
пілок білого лляного і конопляного полотна, «рясували» в склад-
ки і декорували поперечними рядами вишивки. Дві частини за-
паски були з’єднані по центру за допомогою декоративних швів, 
мережання, що вносило також додатковий художній ефект.

На початку XX ст. на Яворівщині білі з домотканого полотна 
камізелі, кабати, запаски зникають, їх починають шити з чорної, 
синьої або червоної фабричної тканини. Це значно вплинуло на 
розвиток вишивки, її художньо-виражальних засобів. В  оздо-
бленні камізелей, кабатів майстрині застосовують рослинний, 
квітковий орнамент, сміливо користуючись жовтими, синіми, 
червоними, зеленими нитками у техніці гладі («кладення»), а піз-
ніше і різнокольоровим бісером. Багатством оздоблення виділя-
ються яворівські хустки на один ріг. Тут трапляються композиції 
«китиці», «гільце». Особливу групу становлять «бавниці» – жіно-
чий головний убір. Він складається з невеликого лляного шматка 
тканини, суцільно вкритого смугастим малюнком з дрібних гео-
метричних мотивів. Домінує червоний колір з додаванням вузь-
ких смуг зеленого, синього, виконаних у техніці «яворівка». На 
Яворівщині носили довгі та широкі спідниці, густо зібрані коло 
талії в дрібні вертикальні складочки, по боках і ззаду. Спереду 
спідниці були гладенькими й прикривалися запасками. Найдав-
ніші спідниці  – білі, унизу декоровані вишивкою лляними не-
біленими нитками. У другій половині XIX ст. увійшли в побут 
спідниці мальованки – білі полотняні з вибивним узором. По-
ряд з мальованками були поширені спідниці шорци, що шили 
з чотирьох пілок кольорової смугастої саморобної тканини, ви-
тканої з лляних, бавовняних і вовняних ниток. Вони також густо 
«рясувалися» коло пояса й укладались у складки.

Зимовим чоловічим і жіночим одягом був кожух  – довгий, 
приталений, з  півкруглим виложистим коміром. Кожух щедро 
оздоблювали. Нижні частини рукавів, умовні кишені, кути піл 
обшивали кольоровими нитками ланцюговим швом, а  також 
вишивали різноманітні орнаментальні мотиви гладдю («кладен-
ням») шовковими або вовняними нитками червоних, зелених, 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



108

Тетяна Кара-Васильєва

жовтих кольорів, які виразно і декоративно виділялися на біло-
му тлі кожуха.

Особливу групу становить одяг Гуцульщини. Це історико-ет-
нографічний край, що охоплює гірські райони Івано-Франків-
ської, Чернівецької областей і Рахівський район Закарпаття. Тут 
кожний район, навіть кожне село, мають своє художнє обличчя, 
улюблену колірну гаму костюма. З того, як вишита сорочка, кеп-
тар, легко можна дізнатися, з якого села їх власниця. Століттями 
складалися надзвичайно цікаві форми одягу, збереглися і давні 
прямоспинні форми – кептар, сердак, гугля.

На Гуцульщині були поширені жіночі довгі, нижче колін со-
рочки, уставкові з призбируванням навколо шиї. Поверх них 
жінки надягали двоплатові запаски – найстаріший тип незши-
того поясного одягу, найчастіше червоних і жовтогарячих тонів. 
Чоловіки носили тунікоподібні сорочки до колін. Їх надягали 
поверх суконних штанів з білого та червоного сукна – гаів, або 
вузьких полотняних штанів – поркениць.

Сорочки гуцулів виділяються перш за все різноманітністю де-
коративного оздоблення вишивкою і розрізняються колірною га-
мою і композиційним розміщенням. Кольори завжди згармоно-
вані і підкорені якомусь основному, провідному. Внаслідок цього 
складається чорно-фіолетова гама верховинських вишивок, тем-
но-вишнева – пистинських, синьо-фіолетова – старокутівських. 
Техніки вишивки дуже складні. Найпоширенішою є «низинка»: 
нитки йдуть паралельно основі, шиється вона з вивороту, стібки 
лягають суцільними рельєфними площинами, створюючи інтен-
сивність колірної гами. Майстрині застосовують такі давні тех-
ніки, як «колення», «кручення», «позадголковий шов». Рукава жі-
ночих сорочок суцільно вкривають вишивкою або розміщують у 
вигляді скісних орнаментальних смуг різної ширини. Вишивки 
рукавів сорочок Городенківського району мають колір вишневих, 
малинових відтінків, часто поєднуються із золотисто-жовтим та 
зеленим. Цікаві узори, у яких нитки кладуть у двох протилежних 
напрямках, через що кольори мають два різні відтінки.

Снятинські вишивки виконують білим прозорим шитвом, ме-
режками, багатими рослинними візерунками. Місцевою своєрід-
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ністю відзначаються вишивки села Космач. Головна їх прикме-
та – це осіння гама кольорів, насичена червоними, оранжевими, 
жовтими тонами. Чоловічі та жіночі сорочки вишивають тільки 
дрібним «хрестиком». Рисунок має чітку геометричну будову. На-
зви космацьких орнаментів пов’язані з формою взірців: «дубовий 
лист», «сливові», «черешневі», «качурові», «павукові». Характер-
ною ознакою є те, що вишивка зосереджена лише на уставці, яка 
горизонтальною смугою виділяється на білому тлі рукава.

Щедро, барвисто, з великим художнім смаком оздоблюють на 
Гуцульщині верхній одяг: кептарі, сердаки, кожухи, різноманіт-
ні за кроєм і оздобленням. Космацький кептар щедро прикра-
шений квадратами коричневого сап’яну, густо вибитими мета-
левими прикрасами – капселями; жаб’ївський (верховинський) 
вишитий барвистими вовняними шнурами з перевагою зелено-
го, оздоблений по низу стрічкою з барвистих кручених ниток. 
Гаму кольорів доповнюють темно-коричневі зубці з сап’янових 
аплікацій. Святково декорують кептарі в селі Розтоки, суцільно 
вкриваючи їх візерунками аплікацій з мотивів «рачки», «кучері», 
«зубці».

Поширеною формою короткого верхнього одягу з рукавами 
був сердак – прямоспинного крою, темно-коричневого або чер-
воного кольору, де вишивка не тільки зміцнювала лінії швів, але 
й була яскравою декоративною оздобою. Шви обшивали довкола 
вовняними нитками червоного, жовтого кольорів, підкреслюю-
чи простоту і лаконічність крою, вишивали «кучері», «звізди», 
«зубчики», нашивали яскраві вовняні ґудзики, китиці. На Гу-
цульщині зберігся давній за формою одяг – гугля, архаїчні фор-
ми якого сягають часів Київської Русі. Це незшита плащоподібна 
накидка з білої вовни, яку й досі застосовують як обрядовий одяг 
під час вінчання.

Великим художнім смаком відзначаються прикраси, які до-
повнювали чоловічий і жіночий одяг. Це застібки одягу (чепра-
ги), нашийні прикраси  – дукачі, згарди, нагрудні медальйони, 
мосяжні ґудзики, різноманітні шкіряні сумки  – тобівки, оздо-
блені металом та інкрустацією, топірці і келефи, широкі чоловічі 
пояси з тисненням і металом – череси.
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На Прикарпатті, Закарпатті та Поділлі побутували шийні 
прикраси з бісеру: гердани, силянки, драбинки. Різнокольоро-
вий бісер утворював живописні геометричні або рослинні узо-
ри. Їх виготовляли у вигляді вузьких смуг або опріччя, у кожній 
місцевості вони мали свої відмінності, але завжди були згармо-
новані з вишивкою.

Одяг Закарпаття виділяється різноманітністю щодо крою і 
засобів оздоблення. Сорочки бувають однотонні, а  також бар-
висті, у яких застосовано 10–15 кольорів, а також бісер, стекля-
рус, металеві лелітки. Найпоширеніші двобарвні вишивки – чер-
воно-чорні та червоно-сині. Рукава жіночих сорочок вкриті на 
три чверті вишивкою без пробілів техніками «кучерявий сті-
бок», «заволікування», «низинка». Рукава сорочок призібрані на 
кінцях. До сорочки вдягали фартух, вишитий по краях гарусом і 
обшитий кольоровим плетивом. Закріплювався фартух поясом.

На Закарпатті трапляються сорочки з цільнокроєними рука-
вами, з пазухою на боковому шві станка, що має назву «довганя». 
Існувала також сорочка «пліча» з пазухою спереду й маленьким 
коміром. Така різноманітність у крої жіночих сорочок була зу-
мовлена взаємозв’язками з сусідніми народами. Чоловічі сороч-
ки були короткі, тунікоподібні, з широкими довгими рукавами, 
які мережили по краях, вишивали білими нитками. Надівали 
також штани-гачі з білого полотна, які збирались на поясі і спус-
кались великими вертикальними зборками. Поверх сорочки но-
сили череси з трьома пряжками.

Основи формування сучасного костюма були закладені в Ро-
сії художником-модельєром Н. Ламановою, а в Україні – Є. При-
бильською, В.  Болсуновою, Г.  Цибульовою, які працювали ще 
у 20-ті  роки у вишивальних артілях Полтавщини. Художниці 
звернулися до вивчення багатої спадщини народного костюма 
з його раціональністю, доцільністю, різноманітністю декоратив-
ного оформлення. Принципи, вироблені художниками, визна-
чили подальший шлях українського моделювання, спрямова-
ний на вивчення основ народного мистецтва. Широкий процес 
демократизації моди з урахуванням умов життя і праці людини 
позначився на створенні сучасного костюма.
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Н. Ламанова вперше розробила чітку систему взаємодії при-
значення костюма, його форми й декору. Вважаючи, що сучасний 
одяг треба створювати на основі принципів народного костюма, 
художниця глибоко вивчила основи українського народного 
одягу, зокрема Київщини. Для своїх моделей вона використала 
домоткане полотно, широко застосовувала вишивку.

Разом з Н.  Ламановою працювала відомий знавець україн-
ської народної вишивки Є. Прибильська, яка багато років була 
художником-інструктором з вишивки і ткацтва в артілях Пол-
тавщини. Головним у творчості Є. Прибильської було викорис-
тання в сучасному костюмі народної вишивки. Вивчаючи роль 
і принципи вишивки в комплексі народного строю, художниця 
керувалася тим, що вишивка  – не просто елемент оздоблення, 
механічно перенесений на виріб, а один із рівноправних компо-
нентів у загальній емоційно-образній структурі костюма.

Моделі, створені Є.  Прибильською, Н.  Ламановою, В.  Му-
хіною за мотивами народного одягу з використанням вишив-
ки, аплікації, експонували на Всесвітній виставці в Парижі 
1925 року, вони здобули головну премію. Це були прості сукні з 
лляного полотна, скроєні у вигляді сорочки й оздоблені вишив-
кою. Зарубіжна преса відзначала, що костюм, в основу якого по-
кладено народне мистецтво, багато в чому вплинув на напрямок 
міжнародної моди.

Великий внесок у створення нового костюма зробила В. Бол-
сунова, художниця решетилівської артілі «Червона квітка», чиї 
роботи свідчать про глибоке вивчення народної полтавської 
вишивки, розвиток її традицій. Моделі жіночих блуз, суконь, 
чоловічих сорочок відзначалися сучасним кроєм у поєднанні з 
традиційною технікою виконання оздоблення, його логічним 
розміщенням у загальній композиції виробу. Художниця пере-
несла вишивку з домотканого полотна, що має рельєфну поверх-
ню, на тонкі тканини. Це спричинило зміну характеру вишивки, 
її полегшеність, нове архітектонічне розміщення.

До багатої спадщини народної вишивки В 60–80-х роках звер-
таються народні майстри, художники, які працюють на підпри-
ємствах художніх промислів, а також у Будинках моделей. Вони 
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створюють найрізноманітніший одяг – сукні, костюми, чоловічі 
сорочки, жіночі блузи, дитячі вироби, враховуючи національ-
ний крій і традиційні схеми розміщення вишивки. Застосування 
нових матеріалів вплинуло на характер вишивки. Для жіночих 
блуз найчастіше використовують тонкі тканини: маркізет, ба-
тист, крепдешин, шовк, що надає їм легкості, дає змогу засто-
совувати тоншу, навіть філігранну розробку орнаментальних 
мотивів. 

Фабрики художньої вишивки – це були своєрідні центри, де 
майстри вивчали і творчо продовжували кращі традиції своєї 
області. На основі вивчення народного костюма художники роз-
робляли моделі одягу, де колір, вишивка, сучасний крій органіч-
но поєднані в одне ціле.

Оригінальністю вирішення відзначаються роботи заслуже-
ного майстра народної творчості України Марії Федорчак-Тка-
чової, що працювала на львівській фабриці імені Лесі Українки. 
Глибоке вивчення специфіки українського костюма, етногра-
фічних особливостей окремих районів, традиційних принципів 
побудови орнаменту в поєднанні з вимогами дня надали мож-
ливість художниці створювати найсучасніше високохудожнє 
вбрання. Вона розробила низку моделей за мотивами жіночого 
одягу Яворівщини.

До традицій народного костюма зверталася у своїй роботі 
львівська художниця Стефанія Кульчицька. Кожен її твір свід-
чить про те, які великі можливості містить у собі вивчення етно-
графічних особливостей народних строїв. Художниця викорис-
товувала і розвивала традиції класичної спадщини народного 
вбрання, його різноманітного декоративного оформлення ви-
шивкою, аплікацією, шнуруванням. Її роботи створені за моти-
вами яворівських кабатів, лемківських гуг, бойківських гуньок, 
гуцульських кептарів, львівських кожушків, полтавських кер-
сеток, київських сорочок. Найчастіше художниця зверталася до 
народного мистецтва Гуцульщини, зокрема до традицій вишив-
ки костюма. Адже тут майже кожне село, кожний район має свої 
художні особливості, свою улюблену колірну гаму. Використо-
вуючи народний крій, орнаментальні мотиви, принципи декора-
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тивного оформлення, Стефанія Кульчицька створила високоху-
дожні вироби. Кожна робота художниці  – чи то жіноча свита, 
чи чоловічий кептар або кожух – то своєрідний твір мистецтва, 
який має оригінальне художнє вирішення, свій поетичний об-
раз, назву. Це свити «Шахтарочка», «Каштани Києва», «Едель-
вейс», «Щасливе дитинство», «Перлина Гуцульщини», «Чарівна 
Марічка», «Косівчанка», «Космачанка», сердаки «Довбуш», «За-
карпатський гуцул» тощо. Образи поезії знаходять у творчості 
художниці своє безпосереднє відображення. Особливе місце на-
лежить роботам на теми шевченківської поезії: свити «Катери-
на», «Тополя», кептар «Квіти на Тарасовій горі».

Роботи Стефанії Кульчицької щедро орнаментовані вишив-
кою, аплікацією, металевими прикрасами. Вишивка перебуває в 
нерозривному зв’язку із кроєм виробу, підкреслюючи і виявляю-
чи його конструкцію.

Поезія костюма Поділля стала основою творчості Марії За-
рембської. Вона народилась у Копичинцях на Тернопільщині, 
здавна відомому осередку народної вишивки. Чарівна музика лі-
ній і кольорів заполонила серце художниці і стала основним зміс-
том її життя. Красу і радість барв рідного Поділля майстриня пе-
редає в узорах, що прикрашають сучасні за кроєм жіночі сукні, 
чоловічі сорочки, дитячий одяг. Ці роботи яскраво національні 
за своєю образною наснаженістю. Її узори вишивок витончені і 
гармонійні, у них закладене глибоке розуміння поезії вишивки, 
відчуття ритму, гармонії кольору. Марія Зарембська віртуозно 
володіє секретами шиття. Ретельно і уважно вивчає вона народ-
ну вишивку в музеях, придивляється до робіт, що зберігаються 
у скринях літніх жінок. Вона творить свій власний світ краси і 
поезії. Її роботи «Вечірня заграва», «Чари кохання», «Подільська 
легенда» та ін. – це висока культура орнаменту, кольору, насна-
женість поезією, вони сповнені оптимістичної сили та енергії 
художньої творчості. Найулюбленіші узори  – чорно-вишневі, 
збагачені яскравими спалахами жовтого, зеленого, оранжевого 
кольорів. Визнаний майстер українського мистецтва, Марія За-
рембська творить сучасний одяг, позначений високим художнім 
смаком, довершеністю виконання.
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Роботи заслуженого майстра народної творчості України Ган-
ни Вінтоняк сповнені яскравого оптимістичного світовідчуття. 
Вони є наочним свідченням новаторського розуміння народних 
традицій, їх сміливого оновлення. Вона вивчає народну спадщи-
ну ткацтва Гуцульщини, Покуття і, звертаючись до їх нетлінних 
здобутків, створює підкреслено сучасні, свіжі, оригінальні жі-
ночі блузи, сукні, чоловічі костюми, у яких краса і доцільність 
з’єднані воєдино. 

Верхній традиційний одяг, його своєрідне оформлення ви-
шивкою, аплікацією надихає в цей час художника Будинку мо-
делей України Григорія Мепена. Він дав нове життя таким за-
бутим нині видам верхнього одягу, як західноукраїнська гуня і 
чуга, і  на їх основі створив емоційно виразні гостросучасні за 
кроєм пальта-накидки, плащі. Орнаментовані сердаки Гуцуль-
щини і свити Подніпров’я стали творчим імпульсом у розроб-
ці колекцій, ансамблів «Сорочинський ярмарок», «Запорожці», 
«Єдність». Григорій Мепен  – віртуоз і майстер своєї справи, 
один з перших брав участь у міжнародних виставках моди. Ра-
зом з художницею Лідією Авдєєвою вони започаткували перші 
в країні шоу-програми показу моделей одягу за народними тра-
диціями, які мали величезний успіх в багатьох країнах світу. Це 
перш за все міжнародні виставки в Пловдиві (Болгарія), Лейп-
цигу (Німеччина), Монреалі (Канада), Гельсинкі (Фінляндія), 
Лос-Анжелес (США), Краків (Польща). У  90-х  роках з успіхом 
відбулися виставки в Мексиці, Аргентині, Канаді. Глядачів за-
вжди приваблювало, як висока мода гармонійно поєднувалася 
з традиціями українського народного вбрання виявляючи його 
красу і оригінальність декоративного оформлення. 

Лідія Авдєєва та Григорій Мепен – різні за своїм спрямуван-
ням, відмінні у засобах і методах художньої мови митці, але їх 
об’єднує шанобливе ставлення до традицій класичної спадщини 
народного мистецтва. Широкий діапазон пошуків художника-
модельєра Лідії Авдєєвої. Кожна її робота  – творче відкриття, 
сповнене сміливості і ризику. Інтерес до народного мистецтва 
, використання його образно-виразної мови яскраво виявив-
ся у створенні колекції «Весілля» для демонстрації в Канаді 
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1975 року. Гостро сучасні моделі одягу з’явилися внаслідок уваж-
ного вивчення барвистого одягу Подніпров’я. 

Художницю полонили своїм динамізмом і внутрішньою енер-
гією малюнки Ганни Собачко. Серія робіт Авдєєвої – це яскраво 
індивідуальна інтерпретація , своєрідне прочитання творчості 
народної майстрині. Образи її підкреслено сучасних, сповнених 
театральності суконь  – це вихід з реального буденного світу в 
царину буйної фантазії. Ретроспекція для Авдєєвої – засіб порів-
няння минулого і сучасного, утвердження їх одночасного існу-
вання в сьогоднішній культурі. Її роботи з успіхом демонстру-
вали в колекції Республіканського будинку моделей на виставці 
у США «Людина, суспільство, сім’я» (1988). На жаль, у Києві вже 
не існує Будинку моделей, який так плідно працював в напрямі 
використання народних традицій українського вбрання в су-
часному одязі. Л. Авдєєва сьогодні викладає в Інституті декора-
тивного мистецтва ім. М. Бойчука, упроваджуючи свій досвід і 
захоплення українським народним мистецтвом у роботи своїх 
учнів. Саме тому з’являються дипломні вдалі моделі сучасного 
одягу за мотивами творчості Марії Приймаченко, Ганни Собач-
ко, відтворюють красу вишивки, декоративного оздоблення різ-
номанітних видів одягу. 

Плідно працює над створенням сучасних за кроєм жіночих 
блуз, чоловічих сорочок художниця Валентина Костюкова. Вона 
сміливо користується кольоровими тканинами які органічно 
поєднує з вишивкою. 

Отже, основні принципи українського народного костюма – 
доцільність, функціональність, логічний взаємозв’язок кон-
струкції, орнаментації, виявлення пластичних особливостей 
тканини – покладено також і в основу творчості сучасних май-
стрів, які працювали у системі художніх промислів, постійно 
черпали з безцінної скарбниці багатовікового досвіду майстрів 
минулого.
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1.4. ХУДоЖнІ ПРомИСлИ ВИшИВКИ 
ХХ СТолІТТя

Вишивка є одним з найпоширеніших видів декоративного 
мистецтва. Вона розвивалась як творчість народних майстрів 
і митців художніх промислів. Ця галузь мистецтва є найбільш 
чутливою, найбільш динамічнішою стосовно нових вимог часу. 
Вона найтісніше пов’язана з життям суспільства, його економі-
кою, смаками і вподобаннями.

ХХ століття відкрило нові шляхи для подальшого розвитку й 
удосконалення стилістичних особливостей художньої вишивки. 
Ґрунтуючись на різних засадах творчості, народні майстри, ху-
дожники і майстри художніх промислів упродовж ХХ ст. і далі 
розвивають та поглиблюють традиції українського вишивально-
го мистецтва, розширюють діапазон кольорів, орнаментальних 
мотивів, технік виконання.

Дослідження історії народної вишивки впродовж ХХ ст. дає 
підстави стверджувати, що цей вид мистецтва живе повно-
кровним життям, активно розвивається, прикрашає сучасний 
інтер’єр, одяг, надаючи йому своєрідності й неповторності. До 
невичерпних джерел народного вбрання постійно звертаються 
й черпають у ньому наснагу художники, дизайнери. Вивчаючи 
традиції народного костюма, художньої вишивки, вони ство-
рюють сучасні моделі одягу, у яких відчувається риси індивіду-
ального смаку й майстерності вишивальниць. Вибух особливого 
інтересу до української вишивки в часи незалежності України 
є свідченням зростання етнічної свідомості народу, посиленням 
його зацікавленості до вітчизняної історії та культури. У всі пе-
ріоди історії ХХ ст. звернення до життєдайних джерел народного 
мистецтва, до збереження й оновлення мистецтва вишивки – це 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



117

1.4. Художні промисли вишивки ХХ століття

усвідомлення свого родоводу, духовних традицій, це відроджен-
ня культурних традицій, це свідоцтво необхідності збереження 
традиційного народного мистецтва як генофонду його духо-
вності, втрата якого є загрозою існування самого народу.

Упродовж ХХ ст. народна вишивка зберігала особливості сво-
їх локальних відмінностей, зберігаючи свою високу духовну на-
снаженість і художню образність.

На початку ХХ ст. відбуваються зрушення у психології й са-
мосвідомості народу, переосмислення естетичних поглядів, з’яв-
ляється нове розуміння щодо утвердження ідеалів прекрасного. 

Народне мистецтво в цілому і вишивка зокрема зазнають 
впливу міської культури, розвитку фабричного виробництва. 
У  вишивці початку ХХ  ст. відчувається інтенсивний процес 
втрати притаманного їй художньо-образного світобачення і 
формування нової стилістики художньої мови. Ці зрушення 
особливо інтенсивно проявляються на Полтавщині, Київщині, 
Катеринославщині, на Півдні України, які були промислово роз-
виненими регіонами і де вплив міських смаків був найсильні-
шим. Так, у вишивці замість домотканих ниток починають вико-
ристовувати фабричні, забарвлені в яскраві кольори анілінових 
фарб. Це кардинально вплинуло на кольорову гаму. Відбувається 
освоєння нових матеріалів. Замість м’якого кольору рослинних 
барвників з’являються «відкриті», різкі поєднання.

Зміна характеру засобів шитва вплинула на стиль орнамен-
тальних мотивів. Набуває поширення вишивка хрестиком. За-
вдяки простоті й доступності ця техніка була легкою для вико-
нання і перезнімання узорів, надавала широкі можливості для 
колірної розробки площини орнаментальних мотивів, насампе-
ред у червоно-чорній гамі. Техніка вишивки хрестиком повсюд-
но витісняє давні традиційні засоби шитва, сталу колористичну 
гаму та орнаменти, типові для кожного етнографічного регіону.

У Лівобережній Україні кольорова гама вишивок насичуєть-
ся червоним із широким уведенням мотивів троянд, лілій, гвоз-
дик, жоржин, хмелю. У цей час випускаються альбоми з узорами 
квіткового походження з натуралістичним трактуванням орна-
ментальних мотивів для їх подальшого виконання у вишивці. 
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Зміна естетичних поглядів у селах, нове розуміння краси 
впливають на рішучі зміни в народній вишивці. Особливо це 
позначилося на вишиванні рушників, у яких стали переважати 
малюнки з друкованої продукції. Натуралістичне трактуван-
ня сюжету, нехтування декоративними принципами вишивки 
утверджували псевдонародний стиль, нівелюючи традиційні 
особливості та регіональні відмінності вишивки.

Негативні наслідки в розвитку народної вишивки з усією по-
внотою постали перед прогресивними діячами культури і мис-
тецтва. Інтерес до відродження національних традицій утвер-
дився в широких колах громадськості не лише як патріотичний 
рух, а  як закономірний процес для всього розвитку культури 
того часу.

Представники творчої інтелігенції О. Сластіон, Олена Пчілка, 
С. Васильківський, М. Коцюбинський, І. Франко та інші намага-
ються сприяти розвиткові народного мистецтва, пробудити ін-
терес широких кіл до народної культури. Тенденція відродження 
промислів, створення національно стилю перетворюється на ши-
рокий суспільний рух, який підтримують земські організації, по-
міщики ліберальних поглядів, видатні етнографи, фольклористи. 

Зусиллями губернських земств, приватних осіб, державних 
установ на початку ХХ  ст. організовується мережа навчальних 
закладів, учбово-показових і «роздавальних» пунктів, виши-
вальних майстерень. Земські організації надавали економічну 
й технічну допомогу сільським кустарям, зокрема вишивальни-
цям, забезпечували їх новими зразками, організовували збут го-
тової продукції.

У Вербівці, Сунках, Кагарлику, Скопцях (нині  – Веселинів-
ка) були утворені міцні приватні артілі, кустарні школи, у яких 
працювали талановиті народні майстри, а художнє керівництво 
здійснювали професійні художники-професіонали. Роботи цих 
майстерень з успіхом експонувалися на російських і міжнарод-
них виставках, отримуючи високі нагороди .

Так, у с. Вербівка Н. Давидова організувала художню майстер-
ню, з 1915 року художником у ній працювала О. Екстер, у Кагар-
лику в 1913 році засновано ткацько-рукодільну майстерню Чорт-
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кової, у Сунках художньо-рукодільна майстерня княгині Яшвіль, 
художнє керівництво якої очолювали М. А. Прахов, у Скопцях 
А.  Семіградова організувала у 1910  році ткацько-вишивальну 
майстерню, у якій художницею працювала Є. Прибильська. 

Показовими є експонати Всеросійської кустарної виставки 
в Санкт-Петербурзі (1913). Основне спрямування виробів з ви-
шивки – відродження народних узорів, а також переосмислення 
шитва ХVІІІ  ст. і пристосування до тогочасних вимог і смаків 
міського споживача.

У зв’язку з розрухою в період громадянської війни, іноземної 
інтервенції художнім промислам України було нанесено зна-
чних збитків, їх відновлення почалось з 1921–1922 років. 

В Україні відбувається інтенсивний процес організації арті-
лей під керівництвом єдиного центру Украінкустарспілки – Все-
українського союзу кустарно-промислових кооперативів, який 
було створено на І  Всеукраїнському з’їзді кооперації у Харкові 
1922 року.

У 1920-х роках в Україні налагоджують свою активну діяль-
ність насамперед ті кустарні промисли, які не потребували зна-
чних асигнувань на відбудову та устаткування і які задовольняли 
потреби населення в товарах широкого вжитку. До них належить 
вишивальний промисел, який повністю базувався на ручній пра-
ці. Крім того, українські вишивки мали величезний попит за кор-
доном і могли посісти почесне місце в експорті країни. 

Вишивальні центри Полтавщини, Київщини на початку 
1920-х років розпочинають свою діяльність. Незважаючи на тяж-
кі роки розрухи, нестачу матеріалів, фарб продовжували працю-
вати майстерні в Решетилівці, Дігтярях, у полтавському розда-
вальному пункті, ткацько-рукодільна майстерня в Кагарлику, 
майстерня в Оленівці, Скопцях, вишивальна артіль у Клембівці, 
а також Зозівський вишивальним пункт на Вінниччині.

Основна увага в 1920-х роках приділялась питанням вірного 
розуміння і вивчення народних традицій, їх новаторського про-
довження, негативного ставлення до стилізаторства. 

Поряд зі зверненням до традицій народного мистецтва в ар-
тілях працюють над розширенням застосування вишивки, ство-
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ренням широкого асортименту художніх виробів, пов’язаних з 
новим побутом. Це сприяло розвитку тематичної вишивки, яка 
мала свій подальший розвиток в наступні роки.

У 1920-х роках українські вишивки складають солідну вагу в 
експорті кустарної художньої продукції нашої країни до Канади, 
Німеччини, Англії, Америки, Франції.

Період 1960–1980-х  років в історії розвитку декоративного 
мистецтва є дуже складним і неоднозначним як за художньою 
спрямованістю, співвідношенням пропорційності народного 
і професійного мистецтва, так і за розумінням ролі й значення 
народного мистецтві у формуванні естетичних категорій. Де-
коративне мистецтво цього періоду, насамперед вишивальне 
мистецтво, розвивається у сфері традиційного народного мисте-
цтва, системи художніх промислів, завдяки численному загону 
художників професіоналів, які у своїй творчості базуються на 
тенденціях розвитку світового процесу. У цей час широкого роз-
витку набуває художня промисловість, де працюють талановиті 
митці, які створюють як речі масового вжитку, так і виставкові 
твори, позначені рисами індивідуальності.

Народні майстри у своїй творчості базуються на еволюційних 
законах творення, зберігаючи регіональні відмінності окремих 
осередків народного мистецтва, які яскраво виявляються в сис-
темі художньо-образного мислення кожного виду. 

Система художніх промислів у цей період набуває особливого 
розвитку як за своєю структурою, так і за художньою спрямо-
ваністю. На різних етапах розвитку промислів співвідношення 
народний майстер – художник набувало різних форм і значення 
та їх творчого осмислення. Роль художника в системі промислів, 
форма спілкування з народним майстром не завжди були одно-
значними. У 1950-х роках в українському декоративному мисте-
цтві відчувається вплив засад станкового мистецтва, не зовсім 
правильне розуміння специфіки основ народної творчості, що 
призвело до абсолютизації ролі художника на підприємстві, ні-
велювання особи народного майстра, роль якого зводилася до 
пасивного втілення в матеріалі ескізу, попередньо розробленого 
художником.
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Наступне десятиліття позначилося новим розумінням народ-
них традицій. Художники відчули негативність механічного по-
вторення, «цитування» образотворчого фольклору, шкідливого 
для творчості й розвитку народного майстра. Намітилася тен-
денція до глибшого вивчення основ народного мистецтва, уваж-
нішого ставлення до його специфіки. 1970-ті  роки проходили 
під знаком нового осмислення народного мистецтва, глибокого 
проникнення в його образно-естетичну систему, принципи ком-
позиційної побудови. 

Найбільш плідними в розвитку художніх промислів стали 
1980-ті роки. Впроваджуються нові організаційні форми робо-
ти, формується новий тип народного майстра. Більшість май-
стрів отримують підготовку в спеціальних навчальних закладах 
освіти  – училищах, технікумах. Змінилося соціальне значення 
народного майстра: ця професія стала почесною, а  твори, які 
раніше мали утилітарне призначення, перетворювалися на уні-
кальні, часто орієнтовані на виставки, на окрасу громадських 
інтер’єрів. Основною фігурою виступає народний майстер, що 
зберігає і творчо продовжує традиції майстерності. Водночас на-
мітилась тенденція до ствердження ролі художника на фабриці.

В Україні в цей час працюють такі фабрики, як Великосоро-
чинська, Новосанжарська, Полтавська ім. Лесі Українки; Город-
ківська «Художня праця», Вінницька ім.  Т.  Г.  Шевченка, Клем-
бівська «Жіноча праця», Київське об’єднання до якого ввійшли 
фабрики, розташовані в Київській області в Кагарлику, Василь-
кові, Баришівці, Білій Церкві, Чорнобилі. Створені творчі на-
уково-експериментальні лабораторії, чітка організація праці, 
художнє керівництво, централізоване постачання сировини, 
концентрація і спеціалізація фабрик за профілем продукції, 
укрупнення виробництва тощо – основні тенденції зазначеного 
періоду. 

Промисли художнього вишивання 1960–1980-х  років  – це 
широка мережа підприємств з філіалами, цехами, що розта-
шовані у визначних центрах народної вишивки, з  численними 
бригадами майстрів-надомників з навколишніх сіл. Вони про-
довжують і відтворюють у вишивці характерні особливості своєї 
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місцевості, надаючи різнобарвного життя промислу художнього 
вишивання. Художні промисли – частина народного мистецтва, 
та частина, що організована у виробництво. Іноді це і створює 
деякі труднощі. Організація виробничо-художніх об’єднань по-
ставила підприємства в один ряд з виробничими установами. 
Складність їх у тому, що, з одного боку, – це виробництво, план 
якого щорічно зростає, і народний майстер-робочий, з другого 
боку,– народний майстер насамперед залишається художником, 
творцем самобутніх і неповторних виробів.

На підприємствах художньої вишивки в цей період ство-
рюються як унікальні високохудожні малосерійні «виставоч-
ні» вироби, так і вироби широкого масового вжитку. Це сукні, 
костюми, сорочки чоловічі, блузи жіночі, дитячий одяг, а також 
оздоблені речі для інтер’єру: скатертини, серветки, рушники, ди-
ванні подушки, портьєри, покривала тощо.

Готові шиті чоловічі та жіночі сорочки враховують сталу тра-
диційну схему розміщення узору та національного крою. Це «гу-
цулки», «українки», «чумачки». Поряд із цим на основі вивчення 
народного костюма розробляються нові моделі одягу, у яких ко-
лір, вишивка, крій органічно поєднані між собою.

Однією з характерних рис 1960–1980-х років є те, що на фа-
бриках поєднані зусилля вишивальниць, художників-модельє-
рів, конструкторів, технологів. Головним вже є не тільки худож-
ньо-естетична дієвість вишивки, а й те, яку роль вона виконує в 
загальній конструкції одягу, її формоутворююча роль.

Поряд з готовим одягом на підприємствах виробляють купо-
ни вишитих речей, що дає можливість для конструювання речей 
за особистим смаком. 

Для сорочок застосовують різноманітні тканини, особливо 
полотняного переплетіння – лляного, напівлляного, шовкового 
полотна, лавсану. Застосування нових матеріалів кардинально 
вплинуло і на характер вишивки. Так, для жіночих блуз найчас-
тіше використовують тонкі тканини: маркізет, батист, шовк, що 
надає їм легкості, ошатності, більш тонкої і ретельної розробки 
орнаментальних мотивів. Чимала увага приділяється декора-
тивному оздобленню рушників.
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Специфіка художніх промислів вишивки в тому, що тут пра-
цюють народні майстри і художники-професіонали. У  зв’язку 
із цим в цей період розвиток художньо-стильового спрямуван-
ня вишивки, освоєння народних традицій відбувається в трьох 
основних напрямах, які іноді розвиваються поряд: це точний по-
втор, копіювання найбільш поширених і улюблених народних 
взірців вишивки, зміна і варіантність народних зразків, пошуки 
оригінальних нових орнаментальних композицій. Перший на-
прям характерний для підприємств, які мають велику кількість 
народних майстрів, широку мережу майстрів-надомників з на-
вколишніх сіл. Наприклад, Івано-Франківська фабрика охоплює 
майстрів із 200 навколишніх сіл. Ці майстри зберігають в чистоті 
народні традиції, високу професійну майстерність і з задоволен-
ням повторюють типові зразки вишивки своєї місцевості. Цей 
метод сприяє збереженню народних традицій, підвищенню якос-
ті вишивки, особливо в молодих вишивальниць у період їх ста-
новлення. Ця тенденція характерна для виробів Івано-Франків-
ської фабрики, Чернігівської, Літківської ім. Т. Г. Шевченка та ін.

Другий напрям  – творча переробка народних орнаменталь-
них і композиційних рішень – найбільш типовий і розповсюдже-
ний на підприємствах промислів. Він характерний для творчо 
обдарованих народних майстрів і художників, насамперед та-
ких, як О.  Великодна з Полтави, О.  Василанко з Решетилівки, 
А. Задувайло, Г. Грабовська із Черкас, Г. Цибульова з Баришівки, 
Д. Грицишин в Івано-Франківська та ін. Їхні роботи – це народ-
ний орнамент, переплавлений через їх творчу індивідуальність, 
їх художнє бачення і світосприйняття.

Третій напрям – пошуки нових рисунків і орнаментів, нове 
осмислення народної спадщини, розширення діапазону засто-
сування і нового розміщення в одязі  – трапляється в роботах 
Н. Гречанівської, М. Скопич з Києва, А. Корзун з Харкова, М. Фе-
дорчак-Ткачової зі Львова та ін. Їхня творчість сміливо розши-
рює рамки народних традицій, зумовлює і накреслює шляхи по-
дальшого розвитку.

Однією з характерних рис української вишивки є яскраво 
виражена самобутність окремих мистецьких регіонів, таких 
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як Полтавщина, Київщина, Чернігівщина, Волинь, Буковина, 
Закарпаття Поділля, Гуцульщина, а  також здатність сторіччя-
ми утримувати мотиви й композиції, вироблені попередніми 
поколіннями. 

У процесі історичного і культурного життя викристалізува-
лися характерні орнаментальні мотиви і композиції, улюблена 
кольорова гама, специфічні, притаманні тому чи іншому осе-
редку різноманітні техніки виконання. Дбайливо передавалися 
вони з покоління в покоління, майстри відшліфовували кращі 
надбання своїх попередників, розвиваючи і вдосконалюючи їх.

У вишивці народні майстри своєрідно відтворюють все роз-
маїття життя, свої думки і почуття, красу навколишньої приро-
ди. Вона завжди була джерелом творчого натхнення, і знаходила 
у вишивках своє образне втілення. Тому в розповсюджених орна-
ментальних мотивах, їх назвах вражає образна спостережливість, 
тонке поетичне почуття народу. Це «барвінок», «хмелик», «дубок», 
«гарбузове листя», «зозулька» та багато інших. Тому вишивка – це 
не тільки художнє оздоблення речей, а мистецтво оригінального 
бачення світу, відтвореного специфічними художніми засобами. 

Художня виразність і різноманітність вишивки залежить не 
тільки від створення досконалої орнаментальної композиції, 
тонкого відчуття краси у вірному виборі технік виконання. Ось 
чому у вишивці є та відшліфована сторіччями єдність орнаменту 
і засобів його вираження.

В Україні існує понад 100 технік – основних і допоміжних 1. 
Це рахункові, різноманітні шви вільного малюнка та різнома-
нітні засоби поверхневого, низинного й наскрізного прозорого 
вишивання. Кожна місцевість має свої улюблені техніки виши-
вання, їх традиційне кольорове рішення. Навіть одна й та сама 
техніка в кожному районі по-різному забарвлюється, що створює 
величезну різноманітність. Так, на Полтавщині – «вирізування», 
«виколювання»  – завжди білого кольору, на Київщині  – пере-
творюється на червоне, а на Поділлі – на кольорове: червоного, 
чорного, білого кольорів. 

1 Кулик О. Українська народне художнє вишивання. Київ, 1958. С. 3; Кара-
Васильєва Т. Історія української вишивки. Київ, 2008. С. 154–256.
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Велике художнє значення мали ажурні з’єднувальні шви. 
Вони підкреслювали конструкцію виробу, окреслювали місця 
розташування основних композицій вишивки, і,  крім утилі-
тарної функції, виконували й декоративне навантаження, пе-
ретворюючись в ажурні мережки. Вони прикрашали сорочки і 
створювали художній контраст із грубим полотном і рельєфною 
вишивкою. На Полтавщині в традиційних осередках існували до 
1990-х років: Решетилівська фабрика художніх виробів та Пол-
тавське виробничо-художнє об’єднання «Полтавчанка» з філіа-
лами в Опішні, Кременчуці, Нових Санжарах, Лубнах, Великих 
Сорочинцях. У цей період тут працюють майстри, вироби яких 
експонуються на всесоюзних і міжнародних виставках і ярмар-
ках: Г. Гринь, з Опішні, О. Василенко з Решетилівки, Є. Богинич 
з Великих Сорочинець та багато ін.

Для Полтавщини характерно співіснування геометричного 
та рослинного орнаментів.

Серед багатоколірних українських вишивок полтавські посі-
дають особливе місце. Ніжні за кольоровою гамою, різноманітні 
за деталізованими орнаментальними мотивами вони надзвичай-
но вишукані і водночас радісно святкові. Ніжні голубі, вохристі, 
ледь зеленуваті, сірі тони – найбільш улюблені на Полтавщині. 
Дивишся і відчуваєш, що сама навколишня природа Полтавщи-
ни з її буйним квітуванням садів, блакитним небом, тихими за-
думливими річками і зеленими луками надихали майстринь.

Основна увага в чоловічих сорочках приділяється оздоблен-
ню «манішки»; скромніше, але в єдиній композиції вишивається 
комір та кінці рукавів.

У жіночих сорочках основна увага приділяється пишно оздо-
бленому рукаву. Частіше композиція його складається з верти-
кальних смуг геометризовано-рослинного орнаменту або з «роз-
кидних» окремих мотивів, стилістично пов’язаних з «поликом». 

Головний художній ефект полягає не в багатстві кольорів, а у 
вишуканому співвідношенні м’якого тону барв. 

Для створення легкості, прозорості композицій широко за-
стосовують ажурні техніки. Тому на Полтавщині поряд з лічиль-
ною гладдю «лиштвою», хрестиковою технікою, величезна кіль-
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кість технік наскрізного прозорого вишивання: різноманітні 
мережки, ажурні шви «ляхівка», «затягування», «вирізування», 
«довбанка», «солов’їні вічка» тощо. Поєднання одночасно в одній 
речі кількох технік, іноді до десяти, надає вишивці ефект ажур-
ності. Ці легкі прозорі техніки широко застосовуються в оздо-
бленні скатертин, серветок, портьєр. Для Полтавщини характер-
не співіснування геометричного та рослинного орнаментів. 

В орнаментації полтавської вишивки поширені мотиви, ха-
рактерні для цієї місцевості: «барвінок», «хмелик», «дубок», «гар-
бузове листя», «берізка», «орішка», «виноград», «ягідки», «кали-
на», «терен», «гречечка», «колосочки». Особливо типовими для 
полтавської вишивки є мотиви «ламане дерево» та «гілки».

Характерною особливістю сучасної полтавської вишивки 
є поєднання в одному творі різноманітних технік виконання. 
Так, О. Великодна і О. Василенко у своїх роботах оперують 10–
15 різноманітними техніками одночасно. Поєднання «лиштви» 
ажурних мережок, наскрізних технік «вирізування», «виколю-
вання» і особливо ювелірних технік «солов’їні вічка», «довбан-
ка» збагачують художньо-виражальні засоби орнаментальних 
композицій. 

Головний художній ефект їх не в багатстві кольорових спо-
лучень, а в вишуканому співвідношенні і м’якому тоні барв. Усі 
відтінки блакитного, вохристого, брунатного, ледь зеленкува-
тий, білий, сірі тони –найбільш поширені у творчості майстрів 
художніх промислів Полтавщини. Тут не використовують від-
критого кольору, всі тони м’які, приглушені (за винятком черво-
ного, синього в рушниках).

Найбільш поширеним у творчості майстрів полтавських ху-
дожніх промислів є орнаментація чоловічих і жіночих сорочок 
«білим по білому». Вона створює малюнок високого рельєфу з 
світлотіньовим моделюванням. Тонкі білі нитки кладуться на 
полотно, залежно від узору, в  різних напрямках так, що ство-
рюється багата світлотіньова гра, де звичайний білий колір ви-
грає від блискучо-білого, що наче випромінює світло, до сірува-
то-блакитного в тінях. Для підсилення ефекту білого кольору, 
його оптичних якостей майстрині вводять незначну кількість 
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жовтуватого, сірого, зеленуватого тонів ниток, які підкреслю-
ють і відтіняють білий колір. На Полтавщині центрами вишивки 
«білим по білому» є Нові Санжари, Решетилівка, Полтава. Виро-
би цих центрів демонструють досягнення сучасного мистецтва 
полтавської вишивки. На її художньо-виражальні засоби істот-
но вплинуло застосування нових матеріалів. Для жіночих блуз 
беруть тонкі прозорі тканини: маркізет, батист. У 1960-х роках 
набули популярності штучні матеріали: капрон, віскоза, шовк. 
Вони надавали вишивці легкості, вишуканості, а ювелірні техні-
ки виконання – витончені, ретельно пророблені орнаментальні 
мотиви. Народні майстри О.  Василенко, О.  Великодна худож-
ньо-виражальні засоби вишивки «білим по білому» довели до 
досконалості. 

Завдяки художній інтуїції вишивальниць, їхньому віртуоз-
ному володінню всіма секретами техніки на звичайній тканині 
звичайними нитками створюється справжнє чудо. О.  Велико-
дна, яка глибоко знала і творчо продовжувала традиції народ-
ної полтавської вишивки, згадувала, що вона часто милувалася 
чудовими морозяними візерунками на вікнах. Одного разу май-
стриня задивилась, як лягла на снігу місячна доріжка, як радісно 
іскрився сніг і сяяли у небі зірки, і  перед очима в неї з’явився 
новий узір, що став основою вишитої сорочки. Композиція ру-
кава в ній складається з горизонтальної лінії геометричного 
орнаменту, нижче по полю рукава – ажурні вертикальні смуги 
мережки і розсип орнаментальних елементів – сніжинок.

При вишиванні «білим по білому» для підкреслення світло-
тіні додають сіру або сірувато-жовту нитку. Колористична гама 
орнаментальних композицій при цьому будується на поєднанні 
м’яких, пастельних відтінків: сірого, зеленого, вохристого, ко-
ричневого. Уся увага концентрується на декоративному вирі-
шенні простих елементів орнаменту за допомогою переходів від 
світлого до темного кольору. Така градація в одній гамі створює 
гармонію ритмів і насичує вишивку рухом. Майстрині часто 
користуються протиставленням холодних і теплих рефлексів. 
Крупні частини орнаменту – розетки, ромби, трикутники – ви-
шиваються теплішими відтінками, ніби виступаючи на перший 
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план, а дрібніші – виконуються в холодних тонах, підкреслюючи 
рельєфність узору в цілому.

При спільності колористичної гами полтавської вишивки в 
цілому, кожна майстриня вносить індивідуальне розуміння ко-
льору, застосовує свою улюблену гаму. Так, О. Великодна надає 
перевагу м’яким, теплим пастельним відтінкам коричневого, 
вохристого, але найбільше – білого з невеликими вкрапленням 
зеленуватого, сірого. Л. Мелашенко, В. Фоменко вишивають ви-
ключно «білим по білому», О.  Василенко полюбляє ажурні ме-
режки, Г. Каніболодська – крупні площини контрастного поєд-
нання червоного і чорного кольорів.

Захоплення яскравими контрастними сполученнями у 1950–
1960-х роках було свого роду реакцією на монохромність. Період 
1970-х років характеризується більш глибоким вивченням кра-
щих традицій, і це сприяло тому, що полтавська вишивка в сис-
темі художніх промислів повернулась до класичної монохромії, 
до сполучення м’якого тону барв, знов збагачена новими орна-
ментальними елементами, матеріалами. 

У 1970–1980-х роках провідними майстрами вишивки «білим 
по білому» були О. Лисенко, заслужені майстри народної твор-
чості УРСР О. Василенко, О. Великодна.

В Опішні в 1960–1970-х роках працювали художники Григо-
рій Гринь та Михайло Півторацький, які оперували крупними 
формами орнаментальних мотивів. Вони спеціалізувалися на 
створенні ескізів для чоловічих сорочок, часто використовую-
чи для тканин сіре домоткане кролевецьке полотно, на якому 
цікаво виглядає біла вишивка. Творча манера Г. Гриня познача-
ється створенням напруженої колірної гами, побудованої іноді 
на контрастних поєднаннях теплих і холодних тонів. Широко 
використовує художник кольорові фони: полотно зеленого, го-
лубого, охристого, сірого, рожевого тонів. На пісочному фоні 
вишивка побудована в гамі брунатно-вохристих відтінків, на 
зеленуватому – в сіро-зеленій гамі. Г. Гринь часто вводить чор-
ний колір нитки, але робить це обережно, лише для обрамлення 
основних деталей орнаменту, підкреслюючи звучність основ-
них кольорів.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



129

1.4. Художні промисли вишивки ХХ століття

У цілому ж аналіз розвитку вишивки Полтавщини 1980-х ро-
ків засвідчив, що колорит вишивок цього регіону йде по шля-
ху підсилення кольорової насиченості, хоч і зберігає стриманий 
набір основних кольорів і вишивку «білим по білому». Поясню-
ється це як тим, що художні промисли поповнюються професій-
ними художниками, так і тим, що відбувається активніша вза-
ємодія з іншими центрами народної вишивки.

Значну увагу майстри вишивки приділяють оздобленню 
рушників. Треба відмітити, що орнаментація рушників в Украї-
ні надзвичайно різноманітна. У  кожному локальному центрі 
склалась своя традиція щодо використання орнаментальних 
мотивів, їх композиційної побудови, колористичного рішення і 
технік виконання. Слід зауважити, якщо у вишивці одягу, пере-
дусім сорочок, застосовується цілий арсенал різноманітних тех-
нік і орнаментальних мотивів, то рушники виконуються в одній 
визначеній техніці та гамі кольорів.

У центральних районах України склалась і викристалізува-
лась своєрідна орнаментація рушників. Що знайшло своє най-
більш яскраве виявлення на Полтавщині, утворивши так званий 
полтавський рушниковий стиль. В інших регіонах цей стиль має 
локальні відмінності, що проявились в зміні художньо-вира-
жальних засобів. 

Орнаментація їх рослинна, розміщується по краях рушника 
у вигляді великого дерева-квітки або пишного букета, що роз-
лого виростає в вазона і вільно стелиться по полотну. Джерелом 
орнаменту є природа, яка знаходить у вишивках своє опосеред-
коване декоративно-образне відображення.

Орнаментація рушників має мажорний, оптимістичний ха-
рактер, зокрема зображення дерева-квітки сприймається як уза-
гальнений образ природи, радості землі, людського буття.

У створенні рушників вражає вміння перетворити буденне 
зображення трави, листя в поетичний образ, в емоційний згус-
ток почуттів. Майстрині намагаються подати узагальнений об-
раз трав і квітів, в одному образі-символі показати різноманіт-
ність кожного конкретного явища. Ця особливість народного 
мистецтва була відзначена Г. Вагнером, який підкреслював, що 
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специфіка народного мистецтва не у відображенні окремих мо-
ментів конкретної дійсності, а в намаганні безпосередньо сприй-
няти світ у цілому 2.

На Полтавщині в 1970–1980-х  роках провідними майстра-
ми вишивки рушників були О. Василенко, Л. Гаркуша, Г. Гринь, 
Л. Богинич.

Композиція рушників будується за принципом симетрії і рів-
новаги мас. Симетрія в цьому випадку – це не дзеркальне відо-
браження ідентичних елементів, а лише урівноваження на обох 
краях рушника різних за малюнком, але однакових за габарита-
ми елементів.

Намагаючись в орнаментації рушників передати пишність, 
красу природи, її квітування, майстрині вишивають на стеблі 
багато різноманітних квітів і майже не зображають листя. Ко-
лористичні плями і лінії розташовані на стеблі так, що завжди 
відчувається рух вгору.

У мотивах вишивки рушників Полтавщини, Київщини, 
Чернігівщини можна відмітити деяку абстрагованість від пер-
шоджерела, вся увага вишивальниць сконцентрована на орна-
ментальному заповненні площин малюнка, що при невеликому 
арсеналі елементів, створює їх велику варіантність.

Найбільше поширення має зображення орнаментально ви-
рішеної 6–7-пелюсткової квітки різноманітної конфігурації з 
різними заповненнями пелюсток. У Харківській, Дніпропетров-
ській областях зустрічаємо 8-пелюсткові квіти з квадратною се-
рединою, широким застосуванням рослинної орнаментації. 

У колористичну гаму вводиться жовтий, синій, зелений кольо-
ри. Асоціативність і образність мислення народних майстрів під-
казує їм широкий набір мотивів. Характерною рисою є те, що на 
одному і тому ж стеблі зустрічаються різноманітні квіти, листя, 
плоди, на дереві співіснують квіти соняшника, колосся пшениці, 
грона винограду. Майстрині намагаються створити емоційний 
образ краси природи, символ врожаю, щедрості людського щастя.

2 Вагнер  Г. О  единой теории народного искусства. Декоративное искус-
ство СССР. 1978. № 9. С. 27–28.
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Вишиваються рушники технікою полтавського рушникового 
шва. Вона полягає в тому, що контур малюнка обводиться стебло-
вим швом, а площини вишиваються рушниковим заповненням: 
це різноманітні невеликі квадратики, ромби, трикутники, розта-
шовані в шаховому порядку, вертикальні хвилясті лінії, площи-
ни суцільного заповнення. Така розчленованість внутрішнього 
простору елементів створює враження динаміки внутрішнього 
руху. Нитки лягають у різних напрямках, від чого створюється 
багата гра червоного кольору, який наче випромінює сяйво, де-
коративність заповнення підсилюється лінією чітко окреслено-
го контуру. Ось чому малюнок сприймається виразно, і водночас 
композиція рушника легка, ажурна.

Багато і щедро вишивали в 1960–1980-х роках рушники в Ки-
ївському художньо-виробничому об’єднанні ім. Т. Г. Шевченка.

Незважаючи на те що в цілому в рушниках зберігається той 
самий принцип орнаментації деревом-квіткою, симетричної 
його побудови, на відміну від полтавських, київські рушники 
мають свої локальні відмінності.

Традиції мистецтва Київщини дбайливо зберігали на Літків-
ській фабриці виробів ім. Т. Г. Шевченка, а також у Київському 
художньо-промисловому об’єднанні ім. Т. Г. Шевченка, до якого 
як філіали увійшли фабрики у відомих центрах вишивання – Ка-
гарлику, Іванкові, Чорнобилі, Баришівці, Василькові. До них на-
лежала значна кількість майстрів-надомниць з навколишніх сіл.

Характерною особливістю київських вишивок чоловічих та 
жіночих сорочок є дрібно розроблені деталі орнаментальних мо-
тивів, що складають чітку урівноважену композицію рослинно-
геометричного або геометричного орнаменту.

Найпоширенішими мотивами є грона винограду, гілочки з ягід-
ками, квітами, особливого поширення набули «зірочки». Це най-
улюбленіший мотив у творчості Н. Гречанівської. У створених нею 
чоловічих сорочках, жіночих блузках головним, домінуючим ко-
льором є червоний, силу звучання якого лише підкреслено чорним. 
Це і невелике вкраплення в серединку «зірочки», і  накреслення 
тонкої павутинки «штапівкою» поверх основного малюнка, і кон-
тур «обводочки», що надає орнаменту рис стриманості та чіткості.
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Застосування дрібних орнаментальних мотивів, їх ювелірна 
внутрішня розробка, широке використання білих ажурних ме-
режок (частіше «ляхівки») надає роботам Н. Гречанівської над-
звичайної легкості, вишуканості.

Художній ефект вишивок Київщини полягає в контрастному 
співставленні білого поля сорочки зі звучним мажорним акор-
дом червоного або червоно-чорного, що створює надзвичайно 
сильне враження. Стала традиція композиційної побудови ру-
кавів жіночих сорочок. Нижче горизонтальної смуги полика по 
всьому рукаву розміщенні в шаховому порядку окремі орнамен-
тальні мотиви, іноді відокремлені вертикальними смугами, або 
суцільна орнаментальна сітка, на перехрестях і в центрі клітин 
якої спалахують, мов вогники, червоні «зірочки».

Широко застосовуються в жіночих і чоловічих сорочках 
ажурні мережки та змережування окремих частин «черв’ячком» 
червоного і чорного кольорів.

Під час експедицій по селах Васильківського району творчим 
майстром Васильківського філіалу Л.  Гординою було знайдено 
маленький клаптик жіночої сорочки з надзвичайно складною 
і нині забутою технікою мережки. Це було творчим імпульсам 
для майстрині, завдяки її невтомній праці була оновлена і твор-
чо перероблена мережка суцільно червоного кольору, що широ-
ко використовується Л. Гординою, її роботи були успішно про-
демонстровані на виставці Українського народного мистецтва в 
Лос-Анджелесі 1977 року. 

Для вишивок цього краю типовим є легкі, ажурні композиції 
вишивок. Широко використовуються тут не тільки мережки, але 
й інші ажурні техніки, зокрема «вирізування». Застосовується 
ця техніка при оздобленні чоловічих сорочок червоним, чорним 
кольором, що дає ефект крупних ажурних клітин.

Поряд з найбільш поширеними техніками – гладдю «зірочка-
ми», хрестиком  – розповсюджене «набірування», яким частіше 
прикрашають чоловічі сорочки.

Щільність покладених без просвітів білого тла стібків, різна 
забарвленість простих геометричних фігур у м’якій або насиче-
но контрастній кольоровій гамі створює надзвичайну різнома-
нітність композиційних рішень цієї техніки.
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Звичай оздоблювати жіночі та чоловічі сорочки візерунковим 
ткацтвом і намагання імітувати його більш легкою технікою ви-
шивки сприяв, очевидно, появі техніки «занизування», виключ-
но червоного кольору.

Цю техніку широко використовує у своїй творчості Н. Пар-
шина з Кагарлика. Нею створено серію комплектів для весілля, 
у яких легка жіноча блуза і чоловіча сорочка виконані в єдиному 
стилі, у техніці «занизування» Дуже багато працює майстриня 
над збагаченням орнаментальних композицій, удосконаленням 
традиційних технік виконання. Для цього в селах Кагарлицько-
го району нею зроблено багато замальовок давніх рушників.

У цілому для Кагарлицького району характерна більш наси-
чена гама червоного кольору, покладеного майже суцільними 
масами орнаментальних мотивів. Тут ті ж самі елементи «зіро-
чок», але вже більш масивних, крупних форм, виконані здебіль-
шого в техніках хрестика, «настилування».

У Київському виробничо-художньому об’єднанні в 1960–
1980-х роках творчо працювали такі відомі майстри, як В. Люб-
ченко, Є. Біланенко, Р. Горбач, О. Клименко, О. Юхно та ін. 65 ро-
ків віддала вишивці Г. Цибульова.

На Літківській фабриці художніх виробів ім. Т. Г. Шевченка в 
цей період працювали М. Рожко, У. Клименко, К. Ворона, роботи 
яких експонувались на міжнародних виставках у Парижі, Нью-
Йорку, Брюсселі, Белграді, Дрездені, Монреалі.

У цей період вишивають сорочки, блузи, різноманітні портьє-
ри, скатерті, серветки у техніці хрестика, гладі червоним і чор-
ним кольорами, іноді палітра розширюється додаванням бла-
китного, коричневого, жовтого.

Заслужений майстер народної творчості України Гликерія Ци-
бульова все своє життя віддала творенню української вишивки. Ще 
в дореволюційний період на виставках її роботи привертали увагу 
досконалістю виконання, красою малюнка та надзвичайно тонкою 
гамою колірних поєднань. Усе своє життя вона збирала орнаменти 
української народної вишивки. Вона працювала в різних осеред-
ках вишивки, але найпродуктивніше відроджувала традиції мис-
тецтва полтавського і київського шитва, працюючи у Баришівці.
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Техніки хрестика, «набірування» були поширені не тільки на 
Київщині, але й на Черкаській фабриці художніх виробів ім. Лесі 
Українки, Уманській фабриці художніх виробів. 

Вишивають тут «чумачки», «полуботки», «українки», сорочки 
за народним кроєм. Так, на виставці в Лос-Анджелесі в 1977 році 
експонувалась сорочка народного крою (автор А. Жидіна). Вона 
виконана в техніці хрестика чорним і червоним кольорами. Ру-
кав нижче полика орнаментований вертикальними рядами «ка-
лини». Усі шви змережені вручну.

Черкаська область була утворена в 1954 році. До того лівобереж-
на її частина із Золотоніським районом відносилась до Полтавщи-
ни, правобережна – до Київщини. Аналіз художньо-стилістичних 
рис сучасної художньої вишивки Черкаської фабрики виявляє її 
локальні особливості. Так, на Лівобережжі широко розповсюдже-
ні вишивки жіночих блуз «білим по білому», як на Полтавщині, 
в техніці «лиштва», «курячий брід», «солов’їні вічка». Цікавою осо-
бливістю цих вишивок є горизонтальне розміщення орнаменту по 
полю рукава – у вигляді кількох звивистих гілок, на противагу пол-
тавським, де більш поширеним є вертикальне їх розміщення. 

На території Правобережної Черкащини поширеною є ви-
шивка чоловічих і жіночих сорочок «набіруванням» в темно-ви-
шневих, жовтих, зелених, чорних тонах. Цією технікою широко 
користується головний художник фабрики А. Задувайло.

Провідними художниками фабрики в 1960–1980-х  роках 
були А. Задувайло та Г. Грабовська, творчі майстри О. Головко, 
З. Кресанова. Колектив творчих майстрів, художників провадив 
значну роботу з дослідження народних орнаментів та рисунків 
у Черкаській області з метою відродження і подальшого розви-
тку мистецтва народної вишивки. Подорожуючи селами області, 
А. Задувайло, Г. Грабовська, О. Головко вивчали, замальовували 
старовинні рушники, різноманітний одяг. 

Численні експедиції провадились у сс.  Вереміївка, Іркліїв, 
Мошни, в  села Чигиринського, Канівського районів. Особливо 
цінний матеріал з орнаментації рушників було зібрано в с. Вере-
міївка. Цей матеріал використовується майстрами при розробці 
нових рисунків для сучасного одягу.
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Завдяки вдумливому вивченню, творчому переосмислен-
ню народної вишивки А.  Задувайло, Г.  Грабовською в 1970–
1980-х  роках вироби Черкаської фабрики набули яскравої сво-
єрідності, свого неповторного мистецького обличчя. Полюбляє 
А. Задувайло поєднання чорного кольору з білим, іноді вишивка 
виконана лише одним чорним кольором, що в поєднанні з юве-
лірними техніками на тонкому маркізеті надає вишуканості.

Широке поширення у вишивці має мотив «льонок», «ка-
лина», «виноград». Ці мотиви зустрічаємо також у творчості 
Г. Грабовської. 

Закінчила вона Решетилівське профтехучилище, сама при-
їхала з Баришівки, що деякою мірою вплинуло на її творче об-
личчя. Створені Г. Грабовською чоловічі сорочки, жіночі блузи 
насичені глибоким кольором. На відміну від київських вишивок 
з контрастним сполученням червоного і чорного, у роботах ху-
дожниці колір темно-вишневий, глибину якого підсилює чор-
ний. Композиція складається з широких смуг орнаменту «кали-
ни», «винограду» в поєднанні з білими ажурними мережками. 
Завдяки географічному розташуванню Черкащина увібрала в 
себе традиції Полтавщини, Київщини, творчо переробивши їх 
досягнення. Тому у вишивці особливо жіночих блуз ми зустрі-
чаємо величезну різноманітність композиційної побудови. Це 
і розташування нижче полика по рукаву вертикальних, гори-
зонтальних смуг, і  утворення «павутиння» по всьому рукаву, 
у  клітинах або на перехрестях яких розміщені орнаментальні 
елементи. Взаємообмін і знайомство з вишивкою інших центрів 
значно розширили творчі пошуки митців, що проявляється в 
розширенні як кольорової палітри технік, так і композиційної 
побудови орнаменту. У  творчості художників А.  Задувайло, 
Г. Грабовської зустрічаємо навкісне розташування по полю ру-
кава жіночих блуз орнаментальних смуг, що характерне для ви-
шивки Буковини, Гуцульщини. 

Провідним майстром вишивки рушників у 1960–1980-х роках 
була А. Задувайло. Для її рушників характерна більш компактна 
і цільна композиція. Орнаментальні мотиви замість рушнико-
вого заповнення щільно устеляються стібками, завдяки чому до-
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сягається інтенсивне звучання червоного кольору, більша інтен-
сивність і компактність орнаментальних мотивів.

Червоний колір рушників центральних областей України на-
сичений, яскравий. Він ускладнюється і справляє враження над-
звичайної різноманітності, багатства гами, передусім завдяки 
техніці рушникового шва. Маленькі різноманітні сітчасті запо-
внення створюють мерехтіння, світіння кольору, заповнення су-
цільним кольором – інтенсивність, його яскравість.

Один колір нитки, завдяки техніці виконання, перетворюєть-
ся то в яскраво-червоний, то в рожевий, ледь розбавлений білим 
кольором. Крім того, майстри використовують закон оптики: бі-
лий колір більше відбиває променів, а червоний більше поглинає 
їх. Ось чому червоний там, де він лягає густими масами, здається 
навіть темним. Таким чином створюється відчуття деякої глиби-
ни простору фону, орнаментів.

У районах Дніпропетровської області в червоний колір руш-
ників вводяться вкраплення синього, іноді жовтого, що створює 
кольоровий контраст. У Харківській області ще додають незна-
чну кількість зеленого кольору, який, як відомо, є додатковим до 
червоного і підсилює його звучання. Рушники центральних об-
ластей України мають виключно вертикальну композицію. Вони 
орнаментуються деревом-квіткою по обох краях рушника, «роз-
кидною», з окремих елементів – квітів, гілок, колосків, зірочок 
та ін. Кінці рушника оздоблюють «шахматкою».

Аналіз вишивки рушників цього етапу дає підстави говорити 
про дві тенденції в її розвитку. З одного боку, – це творче спря-
мування митців промислів на продовження традиційних технік 
рушникового шитва, орнаментальних мотивів, з другого боку, – 
це широкий загал колгоспного селянства, що вишиває для влас-
них потреб, виходячи з нових естетичних поглядів і смаків.

Напрямок народного вишивання в центральних областях 
України в цей період розвивається в іншому стилістичному 
руслі, ніж у промислах. В оздобленні рушників переважає рос-
линно-квіткова орнаментація в об’ємно-ілюзорному вирішенні 
мотивів. Сучасними вишивальницями вироблено безліч варіан-
тів пластичного трактування квітів, пуп’янків, ягідок, листя, гі-
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лок. У рушниках виділяються зображення різноманітних квітів. 
Вони подані в профіль і в розгорнутому вигляді.

Фантазія вишивальниць наділила квіти різноманітними окрес-
леннями. Провідні мотиви визначили їх назву – «на берізку», «на 
дубовий лист», «на калину», «виноград», «барвінок», «чорнобривці». 

Тема квітково-рослинних рушників багатоколірна, іноді 
строката. Майстрині домагаються живописного ефекту в моде-
люванні форм. Цей художній стиль ще перебуває в стадії ста-
новлення і вироблення художньо-образних засобів. У Черкась-
кій, Одеській, Херсонській, Полтавській областях поширення 
отримала так звана рисована вишивка, або вибиванка. Попере-
дньо намальоване на полотні зображення вишивається двома 
видами вільної гладі – «вісіміркою» і «петляницею». В Полтав-
ській і Сумській областях ще зберігається вишивка тамбурною 
технікою крючком. Найбільш здібною майстринею є П. Дробиш 
з с. Харківці Полтавської області. 

У Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській областях поши-
рені мережкові техніки декорування, вишивальниці розробили 
нові варіанти композиційного й орнаментального трактування. 

У Київській, Сумській, Херсонській областях продовжує по-
бутувати вишивка червоно-чорної гами і в техніці хрестика.

Особливий розквіт в цей час вона мала в Херсонській області 
в творчості самодіяльних майстрів Р. Іванової, К. Натанас, Е. Бу-
гої, В. Клок та ін.

На Чернігівській та Ніжинській фабриках, Прилуцькій фаб-
риці майстерно вишивали в цей час скатерки із серветками, 
рушники, чоловічі та жіночі блузи, в  рослинну орнаментацію 
яких вводили геометричні елементи. Тут продовжують і творчо 
розвивають кращі надбання минулого Чернігівщини.

Основний малюнок орнаменту виконується білим зі скупим 
вкрапленням червоного і чорного кольорів, якими користують-
ся тут дуже обмежено. Провідними майстрами фабрики ім. 8 Бе-
резня були Т. Клопотун, Г. Григоренко.

Чоловічі сорочки вишиваються нешироким стриманим гео-
метричним орнаментом, рукава жіночих блуз  – композиціями 
суцільного, графічного характеру. Нижче полика розміщуються 
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вертикальні чіткі смуги рослинно-геометризованих гілочок або 
окремих елементів, частіше розеток у вигляді комбінацій видо-
вжених ромбів. Улюбленою схемою є легка ажурна сіточка «зер-
нового виводу», що вкриває весь рукав, перехрестя якого під-
креслені орнаментальними мотивами «човників», улюбленими і 
дуже поширеними на Чернігівщині.

Широкого розповсюдження на Чернігівщині набуло ажурне 
змережування окремих частин виробів («прутиком», «шабаком», 
«шеляжком») у вигляді розвинутої, ажурної стрічки. 

Роботи чернігівських майстрів експонувалися на всесоюзних, 
республіканських виставках, експонуються за кордоном. 

Більше двадцяти п’яти років віддала вишивці художник Ні-
жинської фабрики З.  Чепела. Вона  – учасниця вітчизняних і 
міжнародних виставок. Вишиває художниця сорочки, рушники 
(рушник «Миру – Мир», 1977 p.). Спільно з народним майстром 
О.  Євтух З.  Чепела створила ряд робіт машинної вишивки, що 
відтворюють техніки, характерні для Чернігівщини. 

Ніжинська фабрика мала розгалужену систему цехів ручної 
вишивки в навколишніх селах. Особливо плідно працювали 
майстри С. Даніно, Г. Олександренко, Т. Харицька, П. Куранда, 
У. Костюк, О. Хижа та ін. 

Виробничо-художнє об’єднання «Вінничанка» – одне з про-
відних підприємств вишивки 1960–1980-х  років. Об’єднанню 
були підпорядковані визначні центри художнього вишиван-
ня на Поділлі  – фабрики художніх виробів «Жіноча праця» в 
с. Клембівка та «Художня праця» в с. Городківка, об’єднання має 
розгалужену систему цехів бригад, майстринь-надомниць з ба-
гатьох навколишніх сіл.

Особливою славою користуються бездоганні за своєю техні-
кою, високохудожні вишивки села Клембівка – видатного, здав-
на відомого центру художньої вишивки. Тут у цей період пра-
цювали: заслужений майстер народної творчості К.  Горобець, 
П. Коржук, художниця Г. Лялька. Кожна їхня робота – хвилюю-
чий мистецький твір. 

Роботи Клембівки постійно експонувалися на республікан-
ських, всесоюзних та всесвітніх виставках. Чимало золотих ме-
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далей і дипломів отримали вишивальниці цього осередку на 
ярмарках в Монреалі (1967), Брюсселі (1958), Лейпцигу (1968), 
Осаці (1970). Вишивки клембівських майстринь  – це образне 
світосприймання і відтворення властивими цьому виду мисте-
цтва засобами краси рідної природи, буяння її кольорів, радості 
життя, людського щастя, насолоди від вільної улюбленої пра-
ці. Це жіночі блузи «Врожай» П. Коржук, «Осінь» Л. Милимко, 
«Ромашка», «Чорнобривці», «Мрія» Г.  Ляльки. Роботи провід-
них майстрів Вінницького промислово-художнього об’єднання 
«Вінничанка»: рушники «Подільський дуб», «Танок» Г. Ляльки, 
«Тюльпани» Н. Котельник, «Веселий танок» О. Бойко.

Фабрики художнього вишивання, що розташовані у визна-
чних осередках української народної творчості, були своєрідни-
ми мистецькими центрами, що вивчали і продовжували кращі 
традиції свого краю.

На підприємствах були створені художньо-експериментальні 
лабораторії, у яких розробляли нові малюнки і композиції для 
сучасних моделей жіночого, чоловічого та дитячого вбрання, 
речі для оздоблення інтер’єру. Такі творчі лабораторії існували 
на Чернівецькій фабриці художніх виробів ім.  Ю.  Федьковича, 
Івано-Франківській фабриці художніх виробів, Львівській фаб-
риці ім. Лесі Українки. 

Закарпаття вирізняється різноманітністю технік виконан-
ня і кольорової гами, яка охоплює до 10–15 кольорів. Викорис-
товуються також бісер, стеклярус, лелітки (металеві блискучі 
кружечки). Рукава жіночих сорочок  – густі, без пробілів, ви-
конані «кучерявим» стібком, «заволікуванням», а  також про-
зорим шитвом. Особливо цікаві сорочки з брижами. Це густо 
зібрані складки з вишитими поверх них узорами на манжетах,  
навколо шиї.

Для вишивок Гуцульщини, де було створено Косівське ху-
дожньо-виробниче об’єднання, основою композицій вишивок 
найчастіше ставала низка з’єднаних видовжених ромбів з тонкою 
філігранною розробкою. Строге членування найпростіших гео-
метричних елементів створює складний ритмічний стрій, який 
завдяки переважанню діагоналей отримує динамічний рух.
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Крім хрестика, поширена улюблена техніка «низинки», при 
якій стібки лягають суцільними рельєфними площинами, ство-
рюючи інтенсивність яскравої кольорової гами. Просвіти білого 
тла виглядають, як малюнок, підкреслюючи чіткість і насиче-
ність основних геометричних мотивів.

Кожний район, навіть село на Гуцульщині мають своє худож-
нє обличчя, улюблену гаму кольорів. Так, у  виробах майстрів 
Косівського району серед густого чорного кольору – вкраплен-
ня зеленого, коричневого, оранжевого, червоного, іноді про-
ступає біле тло, що надає вишивці подібності з дорогоцінною 
інкрустацією. Кольори завжди гармонізовані й підкорені в різ-
них районах якомусь основному, завдяки цьому утворюється 
жовтогаряча, темно-вишнева гама космацьких вишивок, чор-
но-фіалкова – верховинських, чорно-червона пістенських, зеле-
но-блакитна  – яворівських. Рукави жіночих сорочок суцільно 
вкривають вишивкою або розміщують її у вигляді навкісних 
орнаментальних смуг, то широких густих, то вузьких, що скла-
даються з легеньких зірочок, розеток.

Характерною особливістю вишивок Івано-Франківської фа-
брики є те, що речі тут, прикрашають переважно ручною ви-
шивкою. Це і предмети декоративного оформлення інтер’єру: 
рушники, доріжки, серветки, скатерки, і  жіночий одяг, де ви-
шивка є органічним конструктивним елементом. Завдяки висо-
ким технологічним якостям, жіноче вбрання, що випускається 
на фабриці, відповідає сучасним вимогам моди і водночас збе-
рігає характерні неповторні риси місцевої своєрідності. Це пе-
редусім характерно для робіт головного художника Д. Петкевич. 
Вона розробила багато варіантів композицій вишивок жіночих 
маркізетових сорочок. Часто для вишивання однієї сорочки 
вона поєднує різні техніки – низь, стебнівку, хрестик. Художни-
ця грамотно компонує в головні орнаментальні мотиви – ромби 
в стрічкові композиції на уставках рукавів. Нижче них розміщує 
у шаховому порядку зірочки, подібні укрупненим «солов’їним 
вічкам», для виділення уставок, комірців вводять вузенькі мере-
жані смуги. Провідний у вишивці оранжевий колір, йому під-
порядковані делікатно введені окремими рисочками, цяточками 
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чорний, зелений, жовтий, фіолетовий кольори. У  композиці-
ях вишивок чоловічих сорочок автор вводить зелений колір як 
своєрідний фон для жовтого, червоного і чорного. Д. Петкевич 
створила композиції, цікаві з погляду колористики, виходячи з 
багатоколірності вишивок околиць сіл  Яворів, Річка, Верхови-
на, Космач та  ін. С. Селянкіна успішно працює над декоруван-
ням комплектів дитячого одягу. Продумано введена вишивка 
для декорування окремих елементів одягу  – комірців, кишень 
тощо, виконаних у техніці гладі. Кольори – оранжевий, жовтий, 
зелений. 

Творчість Г. Герасимович – яскраве художнє явище. Все своє 
життя вона збирала скарби народної вишивки і створювала нові 
рисунки, які лягали на полотно скатерок, серветок, доріжок, со-
рочок. Її вишивки – це сплав вікових традицій народної та нових 
індивідуальних пошуків художниці. У своїх роботах Г. Гераси-
мович послуговувалася традиціями вишивки різних сіл Гуцуль-
щини. Найбільшою популярністю користувались жовтогарячі 
космацькі вишивки, які вона використовувала для оздоблення 
рушників. Узори майстрині приваблюють тонким відчуттям 
колориту, життєрадісною гамою кольорових сполучень  – чер-
воного, жовтого, оранжевого, зеленого, чорного, що лягали 
орнаментами «скриньковий», «головчатий», «лумеровий» та  ін. 
Художниця здебільшого застосовувала техніку «низинки», а та-
кож білу мережку «цирку». Основою композиції найчастіше є 
ланцюг видовжених ромбів з тонкою філігранною розробкою 
всередині і зовнішнім обрамленням «гребінчиком», «кучерика-
ми» або ж «головками». Строге членування найбільш простих 
геометричних мотивів створює ритмічний стрій, який завдяки 
переважанню діагональних ліній отримує динамічний рух. Осо-
бливістю творчої манери художниці є укрупнення окремих еле-
ментів орнаменту, виділення головного центрального елемента 
композиції.

Особливу увагу приділяла Г. Герасимович оздобленню жіно-
чих сорочок «рукав’янок», прикрашених діагональними орна-
ментальними смугами низі та мережки. Створено також серію 
тематичних рушників, панно, присвячених ювілейним подіям.
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Значний вклад у розвиток сучасної гуцульської вишивки вне-
сла майстер народної творчості Г. Кива. Вона учасник художніх 
вишивок у Коломиї, Києві, Москві (рушники «Гуси-лебеді», «За-
повіт» та «Кучерики», скатерть «Гуцулка»).

Переосмислюючи народний орнамент, майстриня створює 
композиції за мотивами Космача в техніці хрестика, насичені 
кольором низинкові вишивки Прокурави і Косова, білі мережки 
високогірних районів.

В орнаментах «Селянської скатерті», серветок «Голуби», «Два 
кольори» використані вишивки карпатського передгір’я, сіл Го-
роденківського району. В орнаментах диванних подушок «Квіти 
з полонини», «Зірочки» – нове переосмислення народних мотивів 
«рачки», «кучері», «гічки», «головки». Серед народних майстрів 
вишивки Гуцульщини виділяються роботи прославленої школи 
лауреата Шевченківської премії Г. Василащук з Шишор, І. Кап-
цуняк, А. Вережак з Космача. У витворах П. Хім’як-Шкрібляк з 
Яворова передана вся краса карпатського краю, в яскравій, ма-
жорній гамі орнаментів – радість і щастя вільної праці. Переду-
сім вражає здатність майстрині шукати і знаходити все нові й 
нові художні рішення, створювати неповторної краси узори, її 
скатерки, рушники, сорочки підкреслено декоративні. Вона ви-
користовує традиційні народні мотиви «скриньки», «кривуль-
ки», «кучері», сполучаючи в мажорній симфонії червоних, жов-
тих тонів.

На Гуцульщині в 1960–1980-х роках працюють народні виши-
вальниці А. Малявська з Косова, О. Гасюк з Вижниці, О. Демків, 
М. Сабодаш, І. Добровольська з Коломиї, М. Геник з с. Нижній Бе-
резів, І. Герасимюк з с. Бабин, І. Петрів з с. Прокурава. Особливу 
популярність здобули роботи майстра П. Клим з с. Виженка. В її 
руках розквітають всі барви цього краю, все багатство кольорів 
лягає на полотно рушників, сорочок Особливо славиться май-
стриня вишивкою «рукав’янок», які щедро прикрашені скісними 
лініями орнаментальних узорів. Улюблена гама кольорів – сполу-
чення жовтого і коричневого або вишневого і зеленого кольорів. 

Все своє життя присвятив мистецтву орнаментики художник 
Г. Гарас з с. Вишківці Чернівецької області. Він створив три тися-
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чі малюнків вишивки, чим збагатив скарбницю народного мис-
тецтва. Колористика його робіт відзначається підкресленою де-
коративністю, гармонією сполучень, енергійним ритмом ліній. 
Завдяки творчій фантазії художника, глибокій обізнаності із 
законами композиції буковинської орнаментики, він створював 
нові й нові варіанти геометричних і рослинних композицій. Бу-
ковинську вишивку художник наповнив диханням нової епохи, 
вніс нові ритми і барви.

У 1960–1980-х  роках активно звернулися до вишивки руш-
ників у західних областях України, що не було таким масовим 
явищем у попередні роки. Орнаменти Гуцульщини бачимо у 
творчості Є.  Геник, майстрині з Коломиї. Вона народилась у 
Верхньому Березові і з дитинства захопилася вишиванням. Її 
рушники «Яворівський», «Квітка з полонини», «Осінь у Карпа-
тах» ваблять погляд красою візерунків, довершеністю компози-
ції, витонченістю кольорів. Кожний її твір сповнений глибоко-
го змісту. Рушники «Журба», «Квітуча левада», «Рута», доріжка 
«Два кольори» – це своєрідний гімн рідній природі, філософські 
роздуми про красу і радість життя, про злети і розчарування ви-
сокого почуття.

Витоки творчості М.  Сабодаш із Коломиї ґрунтуються на 
давніх традиціях прикарпатської вишивки, що вирізняється 
стриманим колоритом з перевагою темно-червоних, чорних ко-
льорів, витонченою ювелірною проробкою деталей орнаменту. 
Основою художньо-образної змістовності вишивок М. Сабодаш 
виступає чітка графічна лінія, зазвичай чорного кольору, що 
утворює основні форми малюнка, які потім ускладнюються й 
доповнюються іншими кольорами. Майстриня творчо інтерпре-
тує емоційно виразні засоби народної вишивки і на цьому ґрунті 
створює оригінальні мистецькі твори, позначені досконалістю 
колірної гами, бездоганною майстерністю виконання, своєрід-
ною структурою композицій. 

Вишивальниця застосовує у своїй творчості найпоширеніші 
техніки – хрестик, стебнівку, гладь, але найулюбленішою залиша-
ється низинка. Світ асоціативних уявлень майстрині розкриваєть-
ся насамперед у вишивці рушників. Образна змістовність їх пе-
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редається через ритміко-пластичні мотиви, певний колорит. Так, 
художній образ рушника «Вівці мої, вівці» створюється завдяки 
ритмічному повторенню домінантного мотиву «баранячих ріжок». 

Основою декору рушника «Квіти ромена» є стрічкові орна-
ментальні смуги, складені з дрібних квадратів, у  центрі яких 
залишене біле тло, що за своїми абрисами справляє враження 
стилізованої ромашки. Візерунок рушника «Подарунок матері» 
побудований на контрастному протиставленні двох кольорів  – 
чорного та червоного, що передає художній образ, поширений у 
пісенній творчості. Чистотою та свіжістю барв, м’яким ліризмом 
приваблюють рушники «Гори димлять», «Вечірні зорі».

Народні майстри Чернівецької області, що вишивають для 
власних потреб в Лужанах, Новоселках, околицях Чернівців, за-
хоплюються сорочками із суцільно вишитим на рукавах та гру-
дях рослинним квітковим орнаментом, широко застосовують 
бісер. Яскраві, соковиті кольори вишивок, крім барвистості спо-
лучень, використовують ще ефект блискучості бісеру і стекляру-
су, їх вишивання вимагає великої майстерності. Ця тенденція до 
багатоколірних бісерних вишивок дедалі поширюється на інші 
райони Буковини і поступово проникає в села Гуцульщини, ви-
тісняючи, а іноді й співіснуючи з традиційними народними узо-
рами вишивки Буковини 

Починаючи з 1950-х  років, у  Кіцманському, Сторожинець-
кому і Новоселицькому районах Чернівецької області вишивка 
бісером набуває особливого поширення. Це переважно натура-
лістичні квіткові мотиви. Якщо в 1960–1970-х роках побутували 
композиції килимового характеру з тенденцією до відтворення 
невеликих за розміром квіток, то згодом з’являються яскраві ко-
льори укрупнених мотивів. Вишиті бісером узори поєднуються 
з широкими смугами ажурних мережок – «цирок» – складного 
рослинного орнаменту. Блиск білого шовку, прозорість мережки 
ефектно контрастують із барвистою вишивкою бісером. Художні 
особливості народного вбрання Наддніпрянщини, зокрема За-
ліщицького і Борщівського районів Тернопільської області, ма-
ють багато спільного з оздобленням одягу населення, яке живе 
на протилежному березі Дністра – на Покутті.
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У 1960–1980-х  роках традиції дбайливо продовжують май-
стри та художники Чернівецької фабрики художніх виробів, що 
працює з 1944 року. Рослинно-геометричний орнамент яскравих 
повнозвучних кольорів справляє сильне оптимістичне вражен-
ня. Орнаментальні композиції чіткі, лаконічні, малюнок під-
креслюється обвідочкою «штапівки» чорного кольору, що надає 
чіткості і графічної виразності. Рушники, серветки, скатерки, 
доріжки, декоративні наволочки, одяг, оздоблені барвистою бу-
ковинською вишивкою, лаконічні декоративні і є окрасою сучас-
ного інтер’єру та ансамблю вбрання.

Зберігаючи народні традиції народної вишивки, І.  Медвед-
ська та І. Ремізова створюють вишукані жіночі блузи, дитячий 
одяг. Малюнок вишивки лаконічний, виразний, полегшений. 

У Канаду, США, Німеччину, Ісландію, Швейцарію, Нідер-
ланди, Австралію, Ліван в 1960–1980-х роках надсилаються не-
повторні роботи талановитих майстринь Львівської фабрики 
художніх виробів ім. Лесі Українки, таких як художниці-виши-
вальниці М. Кріль, А. Рубай, В. Надвірна, О. Гашул, Л. Фролова 
та ін. Світлі радісні кольори вишивки. Особливо цікаві вишукані 
і досконалі роботи в оранжево-червоній гамі, виконані в давній 
техніці, що має народну назву «яворівка». 

Здобули визнання роботи заслуженого майстра народної 
творчості УРСР М. Федорчак-Ткачової. Глибоке вивчення специ-
фіки українського костюма, принципу побудови традиційного 
орнаменту і знання вимог нашого сьогодення дає можливість 
художниці створювати оригінальні фасони сучасного одягу. 
Творчий успіх художниці – комплекти весільного одягу, створе-
ні на основі традиційного весільного народного вбрання всіх об-
ластей України. Вона ствердила новаторський підхід до питань 
розвитку художніх традицій вишивки Полтавщини, Київщини, 
Чернігівщини, Поділля, Волині, Підкарпатських і Закарпатських 
районів України.

До традицій народного костюма, оздоблення його вишивкою 
звертається у своїй роботі львівська художниця С. Кульчицька. 
Вона використовує й розвиває традиції класичної спадщини на-
родного вбрання, його різноманітного декоративного оформлен-
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ня вишивкою, аплікацією, шнуруванням. Її роботи створені за 
мотивами яворівських кабатів, лемківських гуг, бойківських гу-
ньок, гуцульських кептарів, львівських кожушків, полтавських 
корсеток, київських сорочок. Найчастіше художниця звертаєть-
ся до народного мистецтва Гуцульщини, зокрема до традицій 
вишивки костюма. Тут кожний район, навіть кожне село має свої 
художні особливості, свою улюблену колірну гаму. 

Використовуючи народний крій, орнаментальні мотиви, 
принципи декоративного оформлення, С. Кульчицька створила 
високохудожні вироби. Кожна робота художниці – чи то жіноча 
свита, чоловічий кептар або кожух – це своєрідний твір мисте-
цтва, який має оригінальне художнє вирішення, свій поетичний 
образ, назву. Це свити «Шахтарочка», «Каштани Києва», «Едель-
вейс», «Щасливе дитинство», «Перлина Гуцульщини», «Чарівна 
Марічка», «Косівчанка», «Космачанка», сердаки «Довбуш», «За-
карпатський гуцул» тощо. Образи поезії знаходять у творчості 
художниці своє безпосереднє відображення. Особливе місце по-
сідають роботи на теми шевченківської поезії: свити «Катерина», 
«Тополя», кептар «Квіти на Тарасовій горі». Роботи С. Кульчиць-
кої щедро орнаментовані вишивкою, аплікацією, металевими 
прикрасами. 

Поезія костюма Поділля стала основою творчості М. Заремб-
ської. Вона народилась у Копичинцях на Тернопільщині – здав-
на відомому осередку народної вишивки. Красу й розмаїття барв 
рідного Поділля майстриня передає в узорах, що прикрашають 
сучасні за кроєм жіночі сукні, чоловічі сорочки, дитячий одяг. 
Ці роботи яскраво національні за своєю образною наснаженіс-
тю. Узори її вишивок витончені й гармонійні, в  них закладено 
глибоке розуміння поезії вишивки, відчуття ритму, гармонії 
кольору. 

М. Зарембська віртуозно володіє секретами шиття. Ретельно 
та уважно вивчає вона народну вишивку в музеях, придивля-
ється до скарбу, що зберігається у скринях літніх жінок. Вона 
творить власний світ краси й поезії. Роботи майстрині «Вечір-
ня заграва», «Чари кохання», «Подільська легенда» та інші по-
значені високою культурою орнаменту, кольору, наснаженістю 
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поезією; вони сповнені оптимістичної сили та енергії художньої 
творчості. Найулюбленіші колірні поєднання – чорно-вишневі, 
збагачені яскравими спалахами жовтого, зеленого, оранжевого 
кольорів. 

Роботи заслуженого майстра народної творчості України 
Г. Вінтоняк з Косова сповнені яскравого оптимістичного світо-
відчуття. Вони є наочним свідченням новаторського розуміння 
народних традицій, їх сміливого оновлення. Майстриня вивчає 
народну спадщину Гуцульщини, Покуття і, звертаючись до їх 
нетлінних здобутків, створює підкреслено сучасні, свіжі, оригі-
нальні жіночі блузи, сукні, чоловічі костюми, в  яких поєднані 
краса і практичність.

Особливо слід відзначити досягнення Харківського вироб-
ничого художнього об’єднання «Україна» в 1960–1980-х роках у 
створенні нових сучасних моделей одягу.

Творче звернення художників-модельєрів до багатого над-
бання місцевої вишивки, проникнення в образно-естетичну 
систему народного костюма і сміливе осучаснення вишивки ви-
гідно вирізняє роботи цього підприємства. При їх створенні ху-
дожники виходять з органічної єдності конструкції крою та його 
декоративного оздоблення.

Жіночі блузи з нових шовкових тканин, сукні, різноманітні 
фасони чоловічого і дитячого одягу, створені головним худож-
ником фабрики А. Корзун, приваблюють свіжістю і оригіналь-
ністю рішень, гострим відчуттям вимог сучасності.

В експериментальних лабораторіях, де вивчають і творчо про-
довжують кращі традиції свого краю, модельєри, конструктори 
у співдружності з вишивальницями розробляють нові малюнки 
і композиції сучасного одягу. В цьому напрямку цікаво працю-
вав колектив Одеської фабрики, вивчаючи надбання народної 
вишивки Поділля. Особливо слід відзначити роботи творчого 
майстра М. Банник.

Говорячи про створення моделей одягу, треба передусім зга-
дати і відзначити діяльність Центрального художнього кон-
структорсько-технологічного бюро Укрхудожпрому, який у 
1960–1980-х роках був центром, де вивчаються основні напрям-
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ки моди в поєднанні з народними традиціями. Тут у співдруж-
ності працюють вишивальниця М.  Скопич, модельєр Н.  Весе-
ловська, Н. Трудолюбова. Творче звернення митців до народної 
вишивки, проникнення в образно-естетичну систему народного 
костюма, крою, сміливе осучаснення вишивки відзначають ро-
боти художників бюро.

Зміна крою сучасного одягу вплинула і на архітектонічне 
розміщення вишивки. В бюро вивчають основні принципи фор-
мування народного одягу, закономірності оздоблення його ви-
шивкою, аплікацією. Художники намагаються створювати такі 
вироби, у яких фасон, колір, фактура тканини, орнамент були б 
органічно злиті в єдине ціле.

Слід відзначити роботу Н. Трудолюбової, М. Скопич зі ство-
рення серії дитячого одягу, прикрашеного вишивкою, аплікаці-
єю, шнуром (дитячий костюм, 1975 р., дитячий сарафан, 1974 р.); 
серії жіночих пальт за мотивами народного одягу, сучасні жіно-
чі сукні з бавовняних тканин з вишивкою Полтавщини, Поді-
лля, Київщини. Слід відзначити, якщо в моді 1960-х років пре-
валював простий силует крою, який давав широкі можливості 
для оздоблення вишивкою, що було самоціллю, то 1970-ті роки 
характерні зміною, ускладненням так званого фольклорного 
стилю, в  якому широко застосовувалась комплектність одягу, 
поєднання різних за фактурою і методом оздоблення тканин, 
а в 1980-х роках намітилась тенденція до більшої вибагливості 
силуету. Художники в своїй творчості вже не прямо черпають 
від народного мистецтва, а  їх роботи  – емоційне сприйняття, 
художнє враження від народного костюма, його образ, відтво-
рений з позицій вимог сучасної моди. Вишивка не самоціль, 
а органічний елемент у загальній конструкції одягу. Саме із цих 
позицій виходять художники М.  Скопич, Н.  Трудолюбова при 
створенні моделей жіночого, дитячого, чоловічого одягу.

У цілому ж в 1980-х роках поглибився інтерес до більш гли-
бокого вивчення народних традицій. Це не механічне повторен-
ня найбільш поширених зразків, а  переробка принципів май-
стерності, глибинних основ творчості. Вишивка в промислах 
1970–1980-х  років  – це пошуки сміливих творчих узагальнень, 
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найбільш виразних художніх засобів. Цей період характеризу-
ється інтенсивним процесом збагачення новими мотивами, які 
вирішуються згідно зі специфікою цього виду мистецтва. Поси-
лився процес взаємодії, взаємозв’язків різних локальних центрів 
вишивки, що впливає на розширення художньо-виражальних 
засобів. Водночас характерною рисою 1980-х років є посилення 
ролі індивідуальних творчих пошуків художників. У цілому ж 
розширився асортимент виробів, ширшим стало використання 
нових матеріалів, їх пластичних, кольорових, фактурних мож-
ливостей, стала помітною тенденція до ансамблевих рішень 
вбрання, предметів інтер’єру, поглибився зв’язок з вимогами 
сьогодення.

Період 90-х  років ХХ  ст. в українському мистецтві є дуже 
складним як з історичного, так і з мистецького погляду. Ці роки 
позначені здобуттям Україною державної незалежності, що при-
вела до самоідентифікації, національного самовизначення та по-
ступової інтеграції у світовий культурний простір. Маємо звер-
нення, з одного боку, до минулого, до традицій, з другого, – до 
осмислення процесів розвитку світового мистецтва та співвідне-
сення його з українською культурою. Відбулася переорієнтація 
художників, переоцінка ними попереднього досвіду та естетич-
них ідеалів. Наслідком цього була зміна художньої моделі мисте-
цтва, естетичних орієнтирів. Здобувши свободу творчості, митці 
опинились у колі найрізноманітніших мистецьких напрямів і 
концепцій.

У 1990-х  роках особливо виразно намітилася тенденція, 
коли замість автентичного образотворчого фольклору мно-
жаться вторинні форми стилізаторського фольклоризму, що 
прагнуть замінити собою справжні народні зразки. В галузі на-
родного мистецтва замість сільських майстрів, які зберігають 
вироблені століттями прийоми й навички традиційного ремес-
ла, з’являється широкий загін самодіяльних наївних умільців, 
художників із професійною освітою, які поверхово освоюють 
прийоми традиційної вишивки й не без успіху витісняють з 
ринку автентичних носіїв етномистецької традиції, що живуть 
у віддалених селах. На противагу традиційному народному мис-
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тецтву розквітає самодіяльна творчість, позбавлена національ-
ної етномистецької традиції. 

Водночас у суспільстві викристалізовується думка про те, що 
народе мистецтво формує національну свідомість, сприяє ви-
робленню позитивного іміджу і власне гордості за свою історію, 
культуру. Саме таку патріотичну місію стосовно відродження 
народного мистецтва, плекання його споконвічних традицій 
взяла на себе створена 1991  року Національна спілка майстрів 
народного мистецтва України. Завдяки активній творчій та ор-
ганізаційно-практичній роботі Спілки (проведення численних 
художніх виставок, семінарів, симпозіумів з окремих видів і 
жанрів, видання журналу «Народне мистецтво» та  ін.) вдалося 
не лише підтримати традиційні види мистецтва, а й відродити 
ті, що були занедбані чи майже згасли. Народне мистецтво, зо-
крема вишивка, в рамках діяльності Спілки майстрів в останнє 
десятиліття стверджує спадкоємність тисячолітньої культурної 
спадщини. 

На жаль, 90-ті  роки ХХ  ст. позначені цілковитою ліквідаці-
єю промислів вишивки у визначних центрах народної творчос-
ті. Натомість вишивка продовжує плідно розвиватися завдяки 
творчості окремих фахівців. Одні з них, як Катерина Каращук, 
продовжують народні традиції, плекають їх, інші, як Олексан-
дра Тілеженко, стають на шлях новаторського переосмислення.

К. Каращук із Чернігівщини все своє творче життя присвя-
тила вивченню традиційного шитва, особливостей вишивки 
Середньої Наддніпрянщини. Вона створила безліч виробів, де-
коруючи їх геометричними та рослинними орнаментами, вводя-
чи в композиції рушників людські постаті та зображення пта-
шок. Особливо полюбляє майстриня мережки, виконані білими 
нитками, відроджує давні, призабуті сьогодні техніки шитва. 
В орнаментах поєднано наскрізні, ажурні мережки з лиштвою, 
хрестиком, штапівкою. Це передусім рушники «Пташки», «Каз-
ковий світ», «Ніжність». Останнім часом вона звернулася до 
вишивання рушників із давньою символікою, особливо з зо-
браженням жіночого божества («Берегиня») або фантастичного 
дерева з птахами.
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Творчою знахідкою майстрині є використання ниток, витяг-
нутих з тканини, для обкручування сітки мережки, по якій біли-
ми нитками зроблено «настил». На такому тлі орнамент читаєть-
ся чітко, виразно. Основний художній ефект полягає в грі світла 
і тіні, поєднанні рельєфу орнаменту і сітчастого, прозорого тла 
рушника. В доробку вишивальниці серія рушників із зображен-
нями жіночого божества. Так, рушник «Берегиня» (1990) суціль-
но зашитий сіткою прозорої мережки, на якій вишито жіночу 
постать, обрамлену деревцями, пташками, хатками, дитячими 
постатями. В цілому вся композиція символізує родинне щастя, 
достаток, побажання радості та благополуччя. Інший рушник 
«Берегиня» (1993) побудовано на ритмічному чергуванні трьох 
поперечних орнаментальних смуг, на центральній вишито зо-
браження трьох жіночих фігур з піднятими у молінні до неба 
руками. Так само символічно сприймається рушник «Ой гілля, 
гілля, гусоньки» (1995) з трьома вишитими фантастичними пта-
хами-павами. У кожен твір майстриня вкладає свої думки, пере-
живання, відгукується на теми, які її хвилюють. Таким є рушник 
«Біль Чорнобиля» (1993). Цю страшну катастрофу К. Каращук ві-
добразила поєднанням в орнаментальній композиції ритмічно 
укладених хрещатих ромбів з вписаними хрестами різної кон-
фігурації. Сум від пережитої трагедії передано через введення 
до світлої вишивки орнаменту темного кольору. Важливе місце 
в творчості майстрині останнім часом посідає вишивка рушни-
ків з рослинним орнаментом. Слід відзначити, що малюнок їх 
сприймається цілісно, виразно, як одне ціле, як загальний образ 
квітки або рослини. Вони виконані рушниковим швом червони-
ми нитками. Це такі твори, як «Мамині пісні», «На калині соло-
вейко», «Ранкова мелодія» (2000).

Відродженням давнього козацького рушника захопилися 
майстрині запорізького творчого об’єднання «Мальва», яке зго-
дом перетворилося у широко відоме сьогодні не тільки у Запо-
ріжжі, а й по всій країні творче об’єднання «Цвіт калини». Таку 
назву майстри надали тому, що вона є символом України, бо 
сказано: без верби і калини нема України. Майстрині творчо і 
натхненно підійшли до вивчення традицій вишивки рушників 
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свого краю, вони уважно вивчали колекції музеїв, їздили в екс-
педиції. Сьогодні в арсеналі об’єднання близько 200  відшитих 
робіт. Вони величаві й урочисті, сповнені одухотвореної краси 
та давніх орнаментальних знаків і символів. Об’єднання створе-
но з ініціативи талановитої вишивальниці Р.  Кутасевич, члени 
колективу ведуть активну виставкову та науково-популяриза-
торську діяльність. Візитівкою є рушник «Козацька слава», що 
його вишивали спільно члени об’єднання – Р. Кутасевич, С.  Іг-
натченко, К.  Вашурина, Т.  Філатова, Л.  Арутенянц, І.  Дерибас, 
Т. Листопад, Г. Овчаренко, Г. Тимошенко, Л. Коваленко. В центрі 
цього дивовижного колективного витвору – символічне дерево 
козацького роду. Це розлоге, пишне дерево з листям дуба, з чис-
ленними птахами, із  суцвіттями, що тягнуться до неба. Вгорі 
яскравіє квітка – сонце, що осяює все навкруги. Сміливо вико-
ристовують майстрині, крім традиційно білого, ще й кольорове 
червоне тло, на якому яскравими золотавими барвами, з  дода-
ванням синього, зеленого виділяється, мов шите золотими нит-
ками, улюблене майстринями дерево-квітка, дерево роду. Серед 
робіт слід відзначити довершені рушники Р. Кутасевич «Козаць-
ке ретро», «Відгомін козацької слави», «Козацький спомин», «Дві 
дороги – два життя». Особливою вишуканістю виділяється ку-
мачевий рушник «Вишиває Україна». Відомий пропагандист і 
дослідник традицій козацького рушника С. Ігнатченко створила 
серію рушників: «Козацьке бароко», «Світове дерево», «Славна 
родина», «Великдень» та ін. Своєю монументальністю, яскравим 
декоративним рішенням виділяються роботи Г. Тимошенко «За-
порізький», В. Харлан «Родовий», І. Дерибас «Козацька родина», 
Л. Вареннік «Хортиця».

Вишивальниці об’єднання захоплюються також вишивкою 
білих мережаних рушників, що виділяються своїм ліризмом 
і вишуканістю. Це роботи Г.  Одарченко «Лебедина вірність», 
Л. Мельник «Ніжність», О. Климової «Заручини».

Основною прикметою останнього десятиліття стало дбайли-
ве вивчення регіональних особливостей і традицій мистецтва 
вишивки. Так, Євген та Тетяна Причепій ретельно, уважно до-
слідили особливості вишивки рушників Східного Поділля. 
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В  численних експедиціях, під час опрацювання фондів музеїв 
вони досконало оволоділи технічними прийомами шитва по-
дільських рушників, а головне – відчули і зуміли передати на по-
лотні красу цих рушників, їх яскраві, рельєфні узори, що утво-
рюють монументальні композиції. 

Серед талановитих майстринь, які вишивають, чільне міс-
це посідає творчість Марини Чудної. Впродовж свого творчого 
життя вона дбайливо вивчає і відтворює на рушниках узори 
Полтавщини. Особливістю її робіт є авторське прочитання і пе-
реосмислення традиційних технік, поширених мотивів («дере-
во-життя»), які в її уяві перетворюються в символи добробуту, 
щастя. Це естетично довершені вироби, сповнені творчого на-
тхнення і глибокої образності. Особливо слід відзначити руш-
ники «Радість життя», «Мамині жоржини», «Київська Русь», 
«Тюльпани України». Рушники цієї талановитої майстрині збе-
рігаються в колекціях у США, Канаді, Німеччині, Греції.

Авторську колекцію рушників, що відроджують кращі тра-
диції Київщини, Полтавщини, створили Олена Феоклістова та 
Валентина Костюкова. Образна змістовність вишивки, значу-
щість її символічного змісту глибоко хвилюють жінок, що жи-
вуть далеко за межами України. Вишивка для них – це зв’язок з 
Україною, її історією і традиціями.

Любов Волинець зі Сполучених Штатів Америки вивчає іс-
торію українського рушника, його використання у святах та об-
рядах. Вона сама чудово вишиває рушники, викладає техніки 
шитва.

Неподалік від Нью-Йорка живе Мирослава Стахів – чудова 
вишивальниця, глибокий знавець української вишивки. Світ 
асоціативних уявлень майстрині розкривається насамперед у 
вишивці рушників. Їхня образна змістовність будується завдяки 
ритміко-пластичним мотивам, певному колоритові, особливос-
тям технічних засобів шитва. Її талановитими руками створе-
ні рушники, що репрезентують художнє обличчя Полтавщини, 
Київщини, Поділля, Гуцульщини. На карту України вона покла-
ла узори, типові для кожної місцевості, які злились в мажорну 
симфонію на честь краси української вишивки.
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Отже, розгляд історії української вишивки ХХ ст. дає підстави 
стверджувати, що це один з найулюбленіших і найпоширеніших 
видів декоративного мистецтва. Вона активно застосовується в 
оздобленні одягу, прикрашанні інтер’єру. Особливо активізува-
лась роль вишитих рушників, їх широке застосування в окрасі 
житла, відроджується символічна роль в народних святах та об-
рядах. Прикметою ХХ ст. стало те, що рушники перетворюються 
в тематичні панно для оформлення громадського інтер’єру.

Впродовж століття вишивка зберігає яскраво виражені регі-
ональні відмінності, що виявляються в особливостях технічних 
засобів шитва, улюбленій кольоровій гамі, поширених орнамен-
тальних мотивах.

У ХХ  ст. вишивка розвивалась у сфері народного мистецтва, 
творчості митців, що працюють в системі художніх промислів, які 
набули свого особливого поширення і розвитку в 1950–1980-х ро-
ках. Сучасна вишивка, зберігаючи давні традиції, збагачується но-
вими мотивами, відбувається інтенсивний процес взаємозв’язку і 
взаємозбагачення різних локальних центрів, що активно впливає 
на розширення художньо-виражальних засобів цього виду мис-
тецтва. Вивчення вишивки переконує, що це той вид народного 
мистецтва, в якому найбільш яскраво і повно відбились естетичні 
уявлення і художня культура українського народу. 
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1.5. ІнноВАцІї ВИшИВКИ 
ХХ СТолІТТя:  

РегІонАльнА СПецИфІКА, 
ХУДоЖнІ ПошУКИ

Художня вишивка, як галузь декоративного мистецтва, є най-
більш чутливою і динамічною стосовно нових тенденцій часу. Ця 
галузь мистецтва найтісніше пов’язана з життям суспільства, його 
економікою, смаками та вподобанням, світоглядними настроями.

У ХХ ст. професійні художники звернули свою увагу на ви-
шивку як на найбільш виразний вид декоративного мистецтва. 
Їхні пошуки в цій галузі стимулювали її розвиток, зміну худож-
ньо-виражальних засобів, а головне – вони звільнили вишивку 
від утилітарності, ужитковості, сприяли тому, що значно роз-
ширилася сфера її застосування, змінився її пластичний і ви-
разний діапазон. Вишивка, завдяки увазі професійних митців, 
на початку ХХ ст. перетворюється в абсолютно іншу галузь мис-
тецтва, переконує у своїй самодостатності. У цей час постає як 
самостійний жанр вишите декоративне панно, яке підпорядко-
вується законам живопису. Художники намагалися передусім 
не імітувати живопис, механічно переносячи ескізи у вишивку, 
а  навпаки  – розкрити специфічний художній потенціал самої 
вишивки  – виявляти складну фактуру матеріалу, насамперед 
блиск і світлоносність шовкових ниток, їх здатність, залежно від 
нахилу стібків по-різному поглинати і випромінювати світло, 
утворювати різноманітну складну рельєфність поверхні. Профе-
сійні художники підійшли до вишивки як виду мистецтва, що 
вирішує суто живописні проблеми  – співвідношення кольору, 
фактури, певних об’ємів, підкреслення чіткого контуру і кольо-
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рової площини, вони радикально оновлювали форму. Саме тому 
набуває такої популярності вишивка художньою гладдю, яка є 
власне «живописом голкою».

Початок ХХ ст. ознаменований яскравими проявами митців 
на шляху формування національного стилю. Прогресивно нала-
штована частина творчої інтелігенції свідомо й цілеспрямовано 
працювали на «національну ідею»: у Західній Україні, формую-
чи варіант сецесії, митці зверталися до мистецтва Гуцульщини, 
вбачаючи в ньому основи національного мистецтва, натомість 
художники Центральної України, формуючи варіант модерну, 
апелювали до героїчної епохи Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст., ін-
терпретуючи орнаменти стилю бароко.

Ідеї формування національного стилю активно функціонува-
ли як у Західній, так і у Східній Україні. Цей процес був усеукра-
їнським, хоча мав свої локальні відмінності, джерела інспірації. 
Так само як для Східної України етапним було будівництво гу-
бернського земства, стилістично орієнтованого на переосмис-
лення мистецтва бароко, для Західної України – Народного дому 
(1903), спроектованому в архітектурно-проектному бюро Івана 
Левинського у Львові. В  основі діяльності бюро була, з  одного 
боку, глибока зацікавленість народним мистецтвом, з другого, – 
розробка стилістики професійного мистецтва в контексті твор-
чих пошуків митців Праги, Відня, Петербурга, Кракова, Мюнхе-
на у формуванні стилю сецесії.

Слід відзначити діяльність Олени та Ольги Кульчицьких зі 
Львова, які розглядали національну течію тогочасної моди як 
пропаганду українського мистецтва. Вони ретельно вивчали 
особливості народного крою, декоративного оформлення із за-
стосуванням вишивки, орнаментів, вибійки, писанки. Художни-
ці пропагували свої дизайнерські проекти на сторінках часопису 
«Нова хата». Ще до 1930-х років у кожному номері вміщуються 
моделі одягу, прикрашені вишивкою. Цікаво, що львівські мит-
ці впритул підійшли до створення спортивного одягу, який так 
само прикрашали вишивкою.

Серед творчого доробку сестер Кульчицьких є проекти буден-
ного та святкового вбрання для дорослих і дітей, декоративні по-
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яси, хустки, жіночі прикраси. Художниці органічно втілювали в 
стилістику модерну переосмислені орнаменти та елементи крою 
народного вбрання. Цікаві зразки риз створили сестри Кульчиць-
кі в кооперативі «Українське народне мистецтво», який розробляв 
за мотивами народної вишивки орнаменти для одягу священнос-
лужителів. За основу цих мотивів бралися вишивки не тільки Га-
личини, а й Полтавщини та інших регіонів Східної України.

Одним із перших митців, хто звернувся до пропаганди орна-
ментів народного мистецтва й використання його в сучасному 
одязі, був С. Дембіцький. Уже 1901 року він проектує зразки жі-
ночого одягу з застосуванням гуцульської орнаментики. Навко-
ло гасла «Творімо українське мистецтво!» згуртувалися також 
М. Степанович-Ольшанська, М. Охрімович, В. Вальцева. 

Серед творців львівської моди початку ХХ ст. переважали ар-
хітектори, художники декоративного мистецтва, поети, філософи, 
музиканти. Передусім слід назвати В. Садловського, В. Вітвіцько-
го, С. Дембіцького, К. Яновського, Ф. Вигжевальського, Ю. Водин-
ського та ін. Увага митців, що формували моду сецесії, не обминула 
й аксесуари – капелюшки, парасольки, жіночі сумочки, біжутерію. 
Особливо цікаві зразки сучасного одягу з використанням лемків-
ської, поліської, бучацької та навіть полтавської вишивки створи-
ла С. Вальницька, проекти якої поширювались у часопису «Нова 
хата». Важливу роль у розвитку української моди відіграв М. Оль-
шевський. Він доклав багато зусиль у галузі проектування вбран-
ня, розробки орнаменту, заклав підвалини сучасного дизайну для 
масового індустріального виробництва одягу. 

На початку ХХ  ст. в Україні відбуваються процеси форму-
вання різноманітних художніх напрямів у мистецтві, триває ак-
тивна праця провідних художників-авангардистів з народними 
майстрами та звернення їх до символічної мови народної твор-
чості. Ці взаємовпливи привели до глибоких структурних ви-
дозмін, пов’язаних із зародженням нового напряму мистецтва – 
українського модерну, авангарду.

В Україні зусиллями творчої інтелігенції та меценатів ство-
рюється розгалужена мережа майстерень, у яких генеруються і 
втілюються новітні ідеї.
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Спроби відродити народні промисли і спрямувати їх у новому 
стильовому руслі дали свої результати. Особливо слід відзначити 
роботи, виконані за ескізами В. Кричевського, який у 1912–1915 ро-
ках очолював Оленівський осередок, де виготовляли килими, де-
коративні тканини, вибійку, різноманітні види узорного полотна. 
Вони мали широкий попит і реалізовувалися через спеціалізова-
ний магазин у Лондоні. За його ескізами були створені килими й 
декоративні тканини, вишивки, що мали великий успіх за кордо-
ном і отримали золоту медаль на Всеросійській кустарній виставці 
в Петрограді (1913). Збереглися три вишиті роботи В. Кричевсько-
го, які дають певне уявлення про стилістичне спрямування його 
творчого методу на шляху формування стилю модерн. Особливо 
цікава з цього погляду декоративна доріжка, яка свого часу була 
подарована художником композитору Миколі Лисенку. Це вільна, 
живописна композиція із зображенням птаха на квітковій гілці, 
яскравих відкритих кольорів, виконана художньою гладдю.

Наталія Яшвіль відкрила майстерню в с. Сунки Смілянського 
повіту Київської губернії, яка спеціалізувалась на створенні ви-
робів із художньої вишивки та килимарства. Майстерня брала 
активну участь у виставках: у Парижі 1900 року (мала золота ме-
даль), у Києві 1906 та 1909 років (велика срібна медаль), у Черні-
гові 1912 року (бронзова медаль), у Петрограді 1913 року. У маєтку 
працювали художники М. Нестеров, О. Мурашко, Я. Станіслав-
ський. Керувати художньою справою розвитку промислів був 
запрошений Микола Прахов.

Олена Прахова була митцем широкого творчого діапазо-
ну. Крім величних, грандіозних творів на релігійні теми, вона 
охоче вишивала картини за проектом художника В.  Котар-
бінського, у  якого брала уроки малювання. Робота «Замріяна» 
(1900)  – яскравий вияв стилю модерн у вишивці. Це втілення 
грації жіночої постави, вишуканих жестів, переданих тонкими 
вигинами пластичної лінії через найтонші благородні відтінки 
охристо-золотавих тонів шовкових ниток як вияв досконалого 
володіння О. Праховою мистецтвом гладі. 

О. Прахова вишивала також за малюнками свого брата – Ми-
коли Прахова, але найбільше за ескізами В. Котарбінського. Три 
панно для ширми дають певне уявлення про характер цих ви-
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шивок. Це ліричні пейзажі, для яких характерна гармонія рит-
мічних і тональних співвідношень. 

Вільне оперування традиціями українського мистецтва ске-
ровувало діяльність художників на відродження стилю україн-
ського бароко, у якому вони бачили яскраве втілення національ-
ної самобутності.

Показовими в цьому контексті є експонати Всеросійської 
кустарної виставки в Петрограді (1913). Експонати вишивки 
були представлені Київським кустарним складом, Решетилів-
ським показовим пунктом Полтавського губернського земства, 
майстернями А.  В.  Семиградової (у  с.  Скопці Переяславсько-
го повіту Полтавської губернії), Н.  М.  Давидової (у  с.  Вербів-
ка Кам’янського повіту Київської губернії) та княгині Яшвіль 
(у с. Сунки Смілянського повіту Київської губернії). 

Представлені на виставці вишиті вироби – різноманітні по-
душки, доріжки, серветки, панно, сучасний одяг  – дають уяв-
лення про те, як художники переосмислюють і пристосовують 
до нових вимог художню систему шитва ХVІІІ ст. Вони штучно 
вилучають із цієї цілісної системи окремі мотиви (різноманітні 
зображення квіткових букетів у кошиках, вази, окремі галузки і 
квіти) й механічно переносять їх у вишивку подушок, панно.

Майстерні в селах Скопці та Вербівка були тими центрами, де 
співпрацювали художники та народні майстри, викристалізову-
вались ідеї синтетичного мистецтва, мистецтва модерну, а  зго-
дом – супрематизму шитва.

Митці звертаються до мистецтва бароко. Саме цей яскраво 
виражений національний стиль стає об’єктом стилізації та есте-
тичних рефлексій. Водночас формування стилю з ретроспектив-
ною орієнтацією на героїчне минуле надає йому не лише зміс-
тову паралель, ставши своєрідним історіософським двійником, 
парафразом, але й посилює ідеологічну спрямованість, працює 
на формування «української ідеї», співпадає з соціально-полі-
тичними та культурними процесами за відродження і станов-
лення національної культури.

Яскравою постаттю в розвитку цього стилю є художниця 
Євгенія  Іванівна Прибильська. Її доробок 1913–1916  років до-
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сить чітко розкриває тенденції до створення нового стилю  
у вишивці. 

Для роботи в майстерні було запрошено народних майстринь 
Ганну Собачко та Параску Власенко. Вони виконували малюнки, 
за якими виготовляли килими, вишиті декоративні панно, по-
душки. П. Власенко так само привернула увагу своїми робота-
ми. Згодом вона уславилась як видатна килимарниця, на період 
роботи в Скопцях її вишиті вироби наповнюються яскравими 
кольорами, певним «рухом». У вишивальних артілях майстрині 
ще тривалий час, аж до 1940-х років, повторювали зразки за її 
ескізами.

Для робіт Г.  Цибульової цього періоду так само характерні 
вільні, невимушені орнаментальні композиції, з яскравими ко-
льоровими поєднаннями, які творчо інтерпретують барокове 
шитво ХVІІІ ст.

Є.  Прибильська, засвоївши художню систему модерну, піш-
ла іншим шляхом. Вона скерувала свою творчість і творчість 
Г. Собачко, Г. Цибульової на переосмислення орнаментів баро-
ко, виявляючи при цьому не реалістичну чутливість і правдо-
подібність конкретних мотивів, їх об’ємно-просторову передачу, 
а їх декоративні особливості, підкреслювала їхню площинність. 
Саме тому в роботах як Є. Прибильської, так і Г. Собачко на пер-
ший план виступає не реалістичність мотивів, а  їх фантастич-
ність, небуденність, посилення міфологізації образів.

Композиції побудовані за принципом контрастного проти-
ставлення об’ємів, вони перейняті енергійним ритмом, симетрія 
замінюється динамічною рівновагою, що підсилюється кольоро-
вим тлом. Оскільки орнамент модерну став самодостатнім, при-
родним було виникнення таких видів вишивки, як декоративне 
панно, диванні подушки, у яких орнаментальне декоративне на-
чало виступало на перший план.

Уважне вивчення шитва ХVІІІ ст. дало можливість художни-
ці збагнути красу вишивки гладдю і запровадити її застосуван-
ня в усіх виробах майстерні у с.  Скопці, передусім у своїх ро-
ботах, у творчості Г. Собачко. За допомогою цієї техніки сповна 
проявляються декоративні якості шовку. Його блиск, мінливість 
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кольору, залежно від напрямку покладених стібків, створюють 
надзвичайно емоційну гру барв. Водночас застосування гладі й 
шовку підкреслює різну фактуру матеріалу: глибину й матовість 
шовкового тла, блискучість вишитих шовковими нитками су-
цільних локальних плям відкритого кольору, покладених, як у 
живопису, широкими мазками.

Енергійні пошуки нових шляхів, нових форм у мистецтві ви-
шивки нерозривно були пов’язані в Є. Прибильської з уважним 
ставленням і підвищеним інтересом до народного мистецтва. 
Саме ці джерела були тим підґрунтям, що живило і наповню-
вало енергією й особливим відчуттям кольору творчу наснагу 
художниці. 

Завдяки її інтелігентній мудрості була виплекана творчість 
П. Власенко, Г. Собачко, пишнобарв’ям розквітнув їх небуденний 
талант. За малюнками Г. Собачко в майстерні створювались ви-
шиті панно, декоративні подушки, що експонувались на числен-
них виставках, привертаючи увагу своєю самобутністю. 

Мисткиня була сміливим новатором, творцем нового змісту 
і форми виробів. Її композиції «Тривога» (1916) «Червоний тра-
вень» (1917) «У червоному полі» (1918), «Український вінок» (1918) 
насичені стрімкою ритмікою, інтенсивністю кольору завдяки 
контрастам синього, брунатного, червоного. 

Майстриня полюбляла вишивати диванні подушки різнома-
нітної форми, найчастіше – круглої. У композиціях завжди на-
явний умовний центр, від якого починається вихор кольору та 
орнаментальних фігур. Рух створюється Г. Собачко по колу, чим 
підкреслюється безперервність, особлива сила пружини, що 
несе заряд космічної енергії. Фантазія майстрині вигадує різно-
манітні казкові створіння, серед яких трапляються зображення 
небачених квітів, птахів, химерних риб. Художниця має «свою» 
флору і фауну. У  роботах Г.  Собачко, Є.  Прибильської реальне 
і фантастичне зміщені, життєво конкретне перетворюється в 
іншу іпостась – вигадку. Навіть такі мотиви, як зображення риб, 
птахів, що їх майстриня органічно вводить у коло орнаменту, 
набувають фантастичних казкових форм. Серед цього різнома-
ніття орнаментальних мотивів Г.  Собачко вплітає зображення 
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павиного пір’я, адже зображення пав було характерним для сти-
лістики модерну. 

Майстриня малює свої ескізи темпераментно, від руки. Вона 
мислить насамперед кольором, його сполученнями, у які вкла-
дає певний емоційний зміст. Декоративні панно «Квітка-редь-
ка» (1912), «Коники» (1919), «Птиці-чарівниці» (1921) – це небаче-
ні фантастичні квіти, композиція яких будується на своєрідній 
пластичній рівновазі інтенсивних кольорових мас. Усі роботи 
художниці виконані в техніці художньої гладі. Інтенсивні бар-
ви шовкових ниток, стібки, покладені в різних напрямках, як-
найкраще відтворили у вишивці малюнок майстрині й передали 
свободу та експресію загального задуму. 

Після Є.  Прибильської художнє керівництво майстерні у 
с. Скопці з 1913 по 1915 роки здійснює художниця Ніна Генке-
Меллер. За її абстрактними композиціями майстрині Скопців, 
а  пізніше  – Вербівки вишивали декоративні панно. Збереглося 
два вишитих панно Н. Генке 1915 року, що є прикладом творення 
нового напрямку у вишивці – безпредметних композицій.

Саме в цей період, у 1915 році, у Москві організовується ху-
дожнє товариство «Супремус», до якого увійшли прогресивно 
налаштовані митці, широко відомі тоді авангардні художники – 
Ольга Розанова, Любов Попова, Казимир Малевич, Надія Удаль-
цова, Олександра Екстер, Ніна Генке та ін. 

Під керівництвом Наталії Давидової було створено майстер-
ню в маєтку в с.  Вербівка (Кам’янського  пов. Полтавської  губ., 
нині – Кам’янський р-н Черкаської обл.), яка стала центром, де 
здійснювався зв’язок художників авангарду і народних майстрів, 
де реалізували свої ідеї супрематисти. Вербівка була не просто 
одним з українських кустарних центрів, а  унікальною лабора-
торією авангардного мистецтва. Сюди в 1914  році Н.  Давидова 
запрошує для художнього керівництва Олександру Екстер, а піз-
ніше – Казимира Малевича.

У 1915 році Н. Давидова спільно з Є. Прибильською та О. Екс-
тер організувала «Виставку сучасного декоративного мистецтва. 
Вишивки та килими за ескізами художників» у московській га-
лереї Лемерсьє. Виставлялись малюнки народних майстрів, роз-
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роблені спеціально для вишивки, а  також демонстрували свої 
роботи художники-супрематисти: Н.  Генке, К.  Богуславська, 
Н.  Давидова, К.  Малевич, Л.  Попова, І.  Пуні, Г.  Якулов. На ви-
ставці було представлено чимало яскравих декоративних творів 
для прикраси інтер’єру та одягу. Загалом – 280 робіт. 

У Москві 6–9 грудня 1917 року відбулася «Друга виставка су-
часного декоративного мистецтва. Вишивки за ескізами худож-
ників, виконані селянами Вербівки», яка експонувалася в салоні 
Михайлової. На ній було представлено більше 400 зразків виши-
вок, створених майстринями за ескізами майже всіх художни-
ків-супрематистів. У ній взяли участь І. Пуні, Г. Якулов, В. Пес-
тель, Л. Попова, К. Богуславська. Презентувались твори вишивки 
білим по білому Н. Давидової, О. Екстер. Свої роботи представи-
ли Н. Удальцова та О. Розанова. Це були декоративні композиції 
для панно, ескізи жіночої сукні та театральних сумочок. 

Роботи Вербівки цього періоду свідчать про експеримен-
тальні пошуки у творенні композицій, у яких предметна форма 
конструювалась з різноманітних циліндричних, конусоподібних 
об’ємів, побудованих на поєднанні контрастних кольорів. Ство-
рюючи імпульсивно стихійні або раціонально змодельовані 
композиції, митці вдавалися до експерименту. 

Серед народних майстрів, випестуваних Н.  Давидовою і 
О. Екстер, були й майстри розпису Василь Довгошия та Євмен 
Пшеченко. 

Є. Пшеченко з 1914 року працював у майстерні Н. Давидової – 
робив ескізи для вишивок, малюнки на папері, які в подальшому 
втілювались вишивальницями в матеріалі. Декоративні панно 
Є. Пшеченка вирізняються широкою палітрою. Вони характер-
ні вживанням яскравих чистих кольорів – від ніжних до інтен-
сивних і напружених, але завжди суцільних і незмішаних. Увагу 
привертають роботи майстра, де він звертається до зображення 
фантастичних звірів і птахів, у яких образи органічно поєдну-
ються з орнаментальними рослинними мотивами, створюючи 
фантастичне їх існування. Особливий інтерес викликають ро-
боти, об’єднані загальною темою та образами циркових вистав, 
які сприймаються їм як народне свято, ярмарок, що сягають 
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традиції народних видовищ, виступів скоморохів, ряжених. Це 
ескізи «Блазень», «Велетень», «Акробат», «Жонглер», виконані 
темперою на папері, які призначалися для подальшого втілення 
у вишивці. Вони приваблюють щирістю, наївністю образів, спо-
внених сили і спритності міцних циркових артистів. Загальна 
атмосфера свята передається майстром через яскраві, декора-
тивні поєднання кольорів, їх виділяє висока культура кольору, 
узагальненість форми зображення з чітко промальованим кон-
туром усього силуету. Роботи Є. Пшеченка щирі, наївні і безпо-
середні, у них органічно поєднується реальність зображених де-
талей з наївним символізмом і умовністю. 

Активно працював у майстерні Н.  Давидової В.  Довгошия, 
який уперше представив свої роботи на виставці 1917 року в са-
лоні Михайлової в Москві. Збереглися ескізи його декоративних 
панно: «Заєць», «Рожевий лебідь», «Півень», «Казковий птах». 
Вони виявляють тонкого майстра кольору, який створює свої 
умовні, узагальнені образи з допомогою яскравих кольорових 
плям, а головне – віртуозної лінії, що окреслює і виявляє зобра-
ження. Його композиції побудовані як укрупнені стилізовані 
зображення тварин, звірів, рослин, забарвлених якимось одним 
суцільним кольором. Роботи Є. Пшеченка та В. Довгошиї – уні-
кальне явище «сільського супрематизму». Народний майстер 
полюбляв екзотичних птахів, яких наділяв яскравими умовни-
ми, але завжди вишуканими поєднаннями кольорів («Папуга», 
«Птах»). У  творчій майстерні відбувався складний процес вза-
ємозбагачення народного і професійного мистецтва. 

Співпраця народних майстрів і художників авангарду, що так 
плідно виявилась у майстернях села Скопці (нині – Веселинівка), 
були яскравим хоча і дуже коротким епізодом в історії вишивки. 
Лише за ескізами Г. Собачко та Є. Пшеченка виконувались по-
одинокі твори, які представляли Україну на всесоюзних і між-
народних виставках. 

Так, твори Г.  Собачко тріумфально пройшли по виставкам: 
у  Києві (1918, 1919), у  Москві (1927, 1936), у  Берліні, Дрездені, 
Мюнхені (1922, 1924, 1925), у Парижі (1937), у Нью-Йорку (1939). 
Ще довгий час у вишивальних артілях Київщини і Полтавщи-
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ни майстрині вишивали за ескізами, розробленими Г. Собачко і 
зберігали те «відлуння модерну», що так яскраво виявилося в її 
роботах періоду праці у Скопцях. 

Особливий успіх мали роботи митців на Всесоюзній сільсько-
господарські виставці в Москві 1923 року та на виставці «Мисте-
цтво народів СРСР» у Москві 1927 року, де вишиті роботи Г. Со-
бачко та В.  Довгошиї були відзначені як «вираження сучасної 
селянської творчості».

Саме в 1930–1950-х  роках відбувся чіткий вододіл між офі-
ційним декоративним мистецтвом, скерованим у руслі настанов 
соцреалізму, і народним мистецтвом, що продовжувало розви-
ватись в руслі традиційної вишивки.

Українська культура 1930–1950-х років мала кардинально про-
тилежний напрям розвитку, порівняно з попереднім періодом. За-
проваджений в усіх сферах культури метод соцреалізму, сформу-
вав інше мистецтво, зробивши його керованим і цілком залежним 
від партійного замовлення та ідеологічних настанов. Цей метод 
знищував усі інші мистецькі напрями, нові пошуки пластичної 
мови, натомість впроваджується одновекторність художнього 
процесу. Художнє втілення «образу епохи» відводилося живопи-
су, скульптурі, декоративному мистецтву. Було вироблено низку 
пропагандистських кліше: зображення колгоспників, ударників 
праці, святково вдягнених жінок із букетами квітів, переможців 
соцзмагання, а також розроблено іконографію вождя, свята, щас-
ливого дитинства. Перед митцями ставилося завдання створюва-
ти радісну картину життя. Ці настанови соцреалізму втілювалися 
в живопису, механічно переносилися в твори декоративного мис-
тецтва. Провідними, а  відтак і престижними, стають тематична 
вишита чи ткана картина, портрет вождя, зображення Кремля, 
салютів Перемоги. Відтоді за картонами художників створюються 
вишиті картини, які потрапляють на виставки, отримують наго-
роди, премії тощо. Основною фігурою стає художник, роль виши-
вальниці зводиться лише до виконавства.

Знаковою подією в художньому житті була виставка україн-
ського мистецтва 1936 року. Вона експонувалася в Києві, згодом 
у Ленінграді та Москві. Саме ця виставка продемонструвала по-
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яву нового явища  – вишитого тематичного панно, виконаного 
за ескізом професійного художника. Серед експонатів – числен-
ні вишиті портрети, панно (твори О. Тихонової «Жнива», «Ви-
шивальниці», панно «Парашути», «Збір яблук»). Це, власне, уже 
жанрові картини, у яких вишивка є лише засобом художнього 
втілення. Нові вимоги, що постають перед майстрами вишивки 
стосовно відтворення фігуративних зображень та цілих жан-
рових сцен і сюжетів, відроджують техніки художньої гладі та 
старокиївський шов, якими користувалися в образотворчому 
шитві. Саме вони дають можливість світлотіньової розробки 
моделювання форм, тонкої градації кольорів.

Наступні роки, передусім виставки в Києві (1949) та декади 
української літератури і мистецтва в Москві (1951), продемон-
стрували, що вишивка як галузь декоративного мистецтва розви-
вається на тих засадах, які були закладені на виставці 1936 року, 
з активним упровадженням засад станковізму, творенням тема-
тичних панно з багатофігурними сценами, портретами вождів, 
виконаними вишивальницями за ескізами художників-мону-
менталістів. Ці тенденції були провідними в 1930–1950-х роках, 
а долати їх наслідки випало на долю наступних поколінь. 

Друга половина ХХ ст. в галузі вишивки виразно демонструє 
пошуки професійних митців у виробленні власної творчої лінії, 
новаторських підходів і створенні оригінального творчого об-
личчя. Період 1960–1980-х  років в історії розвитку декоратив-
ного мистецтва є надзвичайно складним і неоднозначним як за 
художньою спрямованістю, співвідношенням пропорційності 
народного та професійного мистецтва, так і за розумінням ролі 
й значення народного мистецтві у формуванні естетичних ка-
тегорій. Декоративне мистецтво цього періоду розвивається у 
сфері традиційного народного мистецтва, системи художніх 
промислів, а також численного загону художників-професіона-
лів, які у своїй творчості базуються на тенденціях розвитку сві-
тового процесу. У цей час широкого розвитку набуває художня 
промисловість, де працюють талановиті митці, які створюють як 
речі масового вжитку, так і виставкові твори, позначені рисами 
індивідуальності.
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Треба зазначити, що в 1980-х роках відбувається інтенсивний 
процес збагачення вишивки новими мотивами. Це стосується 
передусім орнаментації рушників, роль і застосування яких роз-
ширюється в громадському інтер’єрі, нових святах та обрядах. 

Художники Є.  Талащенко, О.  Гасюк, Л.  Лебіга осмислюють 
суспільні явища і специфічними засобами, притаманними ви-
шивці, відтворюють їх, підсилюючи виразність орнаменту, ідей-
ну значимість твору в цілому. 

У 1980-х роках до традицій народного одягу звертаються ху-
дожники-модельєри, насамперед Києва та Львова. Так, глибока 
образно-декоративна змістовність української вишивки в поєд-
нанні з доцільністю і простотою крою народного костюма при-
ваблюють львівських художниць Валентину Шелест та Світла-
ну Заблодську. Їхні ансамблі «Полісся», «Полтавчанка» – цілком 
оригінальні твори.

Широкий діапазон пошуків художника-модельєра Лідії Ав-
дєєвої. Кожна її робота – творче відкриття, сповнене сміливості 
й ризику. Інтерес до народного мистецтва, використання його 
образно-виразної мови яскраво виявився у створенні колекції 
«Весілля» для демонстрації в Канаді у 1975 році. Гостросучасні 
моделі з’явились унаслідок уважного вивчення барвистого одягу 
Подніпров’я.

Художницю полонили своїм динамізмом і внутрішньою енер-
гією малюнки Г. Собачко. Серія робіт Л. Авдєєвої – це яскраво 
індивідуальна інтерпретація, своєрідне прочитання творчості 
народної майстрині. Образи її підкреслено сучасних, сповнених 
театральності суконь  – це вихід з реального буденного світу в 
царину буйної фантазії. 

Серед художників, що звертаються до джерел української ви-
шивки, творчо і по-новаторськи її інтерпретують слід назвати 
Михайла Біласа, що постійно проживає у Трускавці Львівської 
області. Його твори відзначаються новаторським підходом, сві-
жим оригінальним рішенням.

Період 90-х років ХХ ст. в українському декоративному мис-
тецтві надзвичайно складний як з історичного, так і з мистець-
кого погляду. Ці роки позначені здобуттям Україною державної 
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незалежності, що посприяло самоідентифікації, національному 
самовизначенню та поступовій інтеграції у світовий культурний 
простір. Відбувається переорієнтація художників, переоцін-
ка ними попереднього досвіду та естетичних ідеалів. З  одного 
боку, у  своїй творчості вони звертаються до минулого, до дав-
ніх традицій народного мистецтва, а з другого, – до осмислення 
процесів розвитку світового мистецтва та співвіднесення його з 
українською культурою. Наслідком цього була зміна художньої 
моделі мистецтва, його естетичних орієнтирів. Здобувши свобо-
ду творчості, художники опинились у колі найрізноманітніших 
мистецьких напрямів і концепцій. Уперше в Україні професій-
не декоративне мистецтво, зокрема вишивка, вийшло на позиції 
суто новаторського розуміння завдань професійної творчості, 
включилось у світовий художній процес постмодерну.

Вишивка привертає увагу багатьох професійних митців, які 
підійшли до цього виду мистецтва з позицій сучасного худож-
нього процесу постмодерну. Вони виробили не лише свій погляд 
на розвиток цього виду мистецтва, а й власну манеру і авторську 
техніку шитва. Такі митці, як Наталія та Лідія Борисенко, Тетяна 
Кисельова у своїх декоративних композиціях поєднують техні-
ки вишивки з гобеленом, батиком, аплікацією.

Основним художньо-виражальним засобом у творчості 
Н. Борисенко є чітка графічна лінія, що виявляє і окреслює сти-
лізовані фігуративні зображення в поєднанні з рослинними та 
абстрактними орнаментальними формами. Художниця будує 
свої композиції на протиставленні кольорових вишитих зобра-
жень і чорного шовкового тла. Особливо цікавими є декоративні 
панно «Вечір», «Сутінки», «Ніжність», «Берегиня».

Творчість Т. Кисельової – яскраве свідчення сучасного став-
лення митця до новітніх перетворень у художній вишивці. 
У своїх творах вона свідомо чи підсвідомо звертається до пра-
давніх магічних знаків і символів, до образів язичницької мі-
фології, які передають магію первісного буття. На її роботах 
стібок наче пропадає взагалі, він наче розчиняється у структурі 
тканини, його підкреслено білий колір на білому тлі крупнозер-
нистої тканини створює вишукану гру світлотіньових ефектів. 
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1.5. Інновації вишивки ХХ століття...

За нарочитою недбалістю стібка, лінії, абсолютно свідомою «не-
акуратністю» відкривається справжня свобода жесту, творчого 
імпульсу. Її роботи – це рукотворний текстиль, призначений для 
окраси інтер’єру. Зі звичайних обрізків тканини, вишитих давніх 
клаптиків, які вона поєднує єдиним швом, художниця створює 
композиції, що стають своєрідним простором, справжнім тек-
стильним об’єктом мистецтва. 

Улюблені мотиви Анжеліки Рудницької – прадавні символи, 
що генетично живуть у нашій підсвідомості. Це Дерево життя 
як прообраз вічного оновлення природи, писанка – як прообраз 
Усесвіту, вічного оновлення життя. Її фантастичні дерева-писан-
ки – яскраво декоративні, архаїчні та водночас сучасні, наївні й 
зворушливі.

Цікавий доробок у галузі вишивки демонструє творчість ки-
ївського художника Івана Семисюка. За фахом він скульптор, 
плідно працює у сфері графіки та живопису, але останнім часом 
значно розширює межі своєї творчості й виходить на широкі 
обрії декоративного мистецтва, сміливо експериментує в галу-
зі вишивки, утверджуючи новітні тенденції її розвитку. Він не 
пов’язаний з традиціями народної вишивки, саме тому досить 
вільно і сміливо користується техніками шитва, застосовує різ-
ні, іноді несподівані матеріали для досягнення художнього ефек-
ту. У своїх роботах митець поєднує вишивку, аплікацію, шитво 
бісером, різноманітними ґудзиками, чим створює незвичні ху-
дожні ефекти. Доробок І.  Семисюка в царині вишивки віднов-
лює лінію, що останнім часом перервалася в декоративному мис-
тецтві другої половині ХХ  ст.,  – це зв’язок високого мистецтва 
і культури повсякденності, звичайної рукотворності. Зі звичай-
них, іноді дуже дешевих клаптиків, ґудзиків, які він вистроює в 
цікаві жанрові композиції, митець створює дивовижний, фан-
тастичний простір, сповнений гумору, тепла і щирості, світ до-
брих звірів, комах. Вони персоніфіковані, передають справжні 
глибокі почуття. Він повертає вишивку в царину фігуративних 
образів. Ці по-дитячому щирі сюжети І. Семисюку навіяла твор-
чість М.  Приймаченко, якою він захоплювався змалечку і яку 
по-своєму інтерпретував у своїх роботах. Так народилося панно 
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«Нічна прогулянка» в техніці аплікації з вишивкою та бісером, 
«Лише у двох», де цікавим елементом декору стали звичайні ґу-
дзики. Ними митець декорував сонечко і човник, у якому сидять 
двоє замріяних пухнастих зайців. Художник ретельно зашиває 
ґудзиками площину полотна і таким чином створює ефект мо-
заїки з її щільністю та різноманітними переливами фактури і 
кольору.

Наступними в цьому експерименті були панно з крокодилом 
на ім’я Ґудзик, «Сова – розумна голова», двоє закоханих котиків 
«Васько і Маруся» (2009) та  ін. Останнім часом художник роз-
ширює виразність художньо-стилістичних можливостей бісеру, 
ґудзиків, поєднуючи це з чистотою народних технік вишивки. 
Він створює такі панно, як «Гуртуймося!», «Зайцепад», «Птахо-
пад», які сповнені щирого гумору та непідробної любові до на-
вколишнього світу. Вони демонструють ретельну рукотворність, 
незаангажованість штампами і доводять, що найпростіші мате-
ріали в руках художника перетворюються на справжні твори де-
коративного мистецтва. 

Творчість сучасних митців вишивки виявляє їх глибинний 
зв’язок з історією розвитку цього виду мистецтва, збереження і 
подальший розвиток її художньо-образної структури, виявляє 
новаторську позицію митців з позицій сучасного періоду по-
стмодерну. Головним є те, що сучасна вишивка зберігає свій ду-
ховний звіт, поглиблює образну змістовність і доводить, що ви-
шивка – є надбанням української культури.
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1.6. ВИнИКнення ТА еТАПИ РозВИТКУ 
нАРоДного КИлИмАРСТВА

В українській народній художній творчості килимарству нале-
жить визначне місце. Воно було поширене майже по всій терито-
рії України. Цьому великою мірою сприяли природні умови для 
розвитку вівчарства, адже вовна є основним матеріалом, з якого 
виготовляють килимові вироби. Залежно від техніки виконання 
та функціонального призначення килимові вироби в Україні на-
зивали по-різному: «ковер», «коверець», «коць», «налавник», «ки-
лим» тощо. Найстаріша назва – «ковер», із XVI ст. поширюються 
назви «коць», «ліжник». Назва «килим» з’являється в Україні на 
початку XVII ст. Ковер, коць, коберець – це були тканини з довгим 
стриженим ворсом. Їх виробляли, прив’язуючи до ниток основи 
спеціальні вузли з кольорової вовни, яку потім стригли. Завдяки 
цьому малюнок утворювався тільки з лицьового боку. Його ха-
рактер залежав від висоти й щільності ворсу. Такі вироби доро-
го коштували. Користувалися попитом також налавники – довгі 
вузькі килими з поперечним або поздовжнім орнаментом.

Власне килимами передусім прикрашали стіни, а також по-
кривали столи, лави, скрині. Їх орнаментації ткалі приділяли 
основну увагу, саме в них смак і майстерність виявлялися з особ-
ливою повнотою.

У сучасній українській мові закріпилась єдина назва – «ки-
лим». За технікою ткацтва українські килими схожі з молдав-
ськими, болгарськими та кавказькими «паласами».

«Килимом» в Україні називають рівний (на відміну від ворсо-
вого) двобічний виріб, узор якого утворюється завдяки перепле-
тенням ниток основи вовняними нитками піткання. Матеріалом 
для ткання килимів, як уже зазначалося, є вовна. Найбільш давні 
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килими були суцільно з вовняної пряжі, пізніше для їх міцності й 
пружності в основу почали вплітати лляну або конопляну пряжу.

Техніка ткання зумовлює художні особливості килимів, їх 
розмір. Розрізняють рахункову техніку (застосовувалась на го-
ризонтальних верстатах для виготовлення килимів з геометрич-
ним орнаментом) і гребінцеву (застосовувалась на вертикальних 
верстатах, давала можливість створювати різноманітні малюнки 
рослинного характеру). У центральних районах України найбільш 
поширений вертикальний тип верстата, що має назву «кросна». 
Узор килима тчуть вручну, переплітаючи (обвиваючи) основу 
кольоровою ниткою. Спочатку однією ниткою виплітають місце, 
яке відповідає певному кольору, потім другою плетуть кольоро-
ві деталі. Нитка ведеться не паралельно ряд за рядом, а в різних 
напрямах, залежно від контуру малюнка. Це уможливлює живо-
писне вирішення квіткового орнаменту, передачі його округлих 
форм. Тло на квіткових килимах заповнюють поступово між ви-
тканими вже елементами загального рисунка. Нитки для нього 
добирають з невеликою різницею в тоні. Саме це створює відчут-
тя неповторності, схожості з темпераментними мазками пензля, 
підсилює живописність усього малюнка. Гребінцева техніка дуже 
трудомістка і вимагає від майстрині вправності, тонкого відчуття 
композиції й гармонії колірних поєднань. Водночас ця техніка дає 
змогу постійно імпровізувати. Навіть один і той самий малюнок 
кожна килимарниця трохи змінює, створюючи його варіанти. Це 
надає килимам з квітковим орнаментом свіжості, невимушеності, 
наповнює їх теплом людських рук, позбавляє одноманітності.

Другий тип верстата  – горизонтальний. Він найбільш по-
ширений у західних областях України та на Поділлі і має назву 
«верстат». На ньому, на відміну від вертикального, килим тчуть 
послідовно, ряд за рядом. Нитка одного кольору йде в тому місці, 
де цього потребує малюнок, потім спиняється й залежно від узо-
ру пропускає по ряду нитки іншого кольору, і так до кінця ряду. 
Потім ряд ведеться в зворотному напрямі. Рахункова техніка 
зумовлює малюнок зі строго геометричним орнаментом. Підго-
товка пряжі для килимів, фарбування – це дуже копітка і склад-
на справа. Колись українські килими фарбували природними 
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барвниками з ягід, корінців, комах, досягаючи дивовижного за 
м’якістю різнобарв’я кольорів. Кожен майстер працював за влас-
ними рецептами, тримаючи їх у таємниці. Фарбування природ-
ними барвниками було нелегкою справою, якій передували зби-
рання рослин та складний процес приготування фарби. Безліч 
джерел для добування барвників, велика кількість рецептів фар-
бування – це свідчення винахідливості й творчих шукань, орга-
нічного зв’язку народного мистецтва з працею, життям і приро-
дою. Килими XVIII–XIX ст., що зберігаються у колекціях музеїв, 
милують око своєю теплотою й стриманістю тонів. Поступово 
наприкінці XIX  ст. природні фарби замінюються аніліновими. 
Цей засіб був більш простим і доступним, проте килими втрача-
ють м’якість колірних сполучень, стають більш строкатими.

Килим здавна використовували в народному побуті. Ним 
завішували стіни, вкривали лави, скрині, столи, підлогу, сани 
й вози. Інтер’єр українського житла сприймався як художня 
цілісність, у  якій усі предмети оздоблення  – килими, тканини 
й вишиті рушники, розписані скрині, різьблені з дерева меблі, 
яскравий керамічний посуд – були органічно пов’язані і позна-
чені рисами стилістичної єдності. Килими були ознакою замож-
ності. У бідних селянських сім’ях, де не було килима, фарбами 
розмальовували стіну, імітуючи його.

Килимарство має славні багатовікові традиції. Особливого 
поширення воно набуло в X–XII  ст. у період найвищого полі-
тичного, економічного та культурного розвитку Київської Русі. 
За визнанням німецького ченця Теофіла, який вивчав художні 
ремесла країн Європи й Азії, Київська Русь тоді досягла високо-
го розвитку ремісництва й посідала друге місце у світі після Ві-
зантії. Своєю довершеністю художні вироби київських майстрів 
перевершували навіть зразки таких розвинутих країн, як Італія, 
Франція, Британія, Німеччина.

Перші згадки про килими трапляються в давньоруських літо-
писах, починаючи з другої половини X ст. Ці відомості свідчать 
про те, що в Київській Русі килим був звичайною річчю, яку бра-
ли в походи, використовували в князівському побуті, у похорон-
ному обряді. 
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Килимарство розвивалося дуже інтенсивно. Уперше згадують-
ся килими місцевого походження в документах XVI ст. Це записи 
мандрівників, описи майна багатіїв, скарги пограбованих. Зобра-
ження килимів з побуту козацької старшини бачимо на живопис-
них портретах другої половини XVII – XVIII ст. – Кшиштофа Зба-
разького (1620), Василя Дуніна-Борковського (1701–1703), Йоасафа 
Кроковського (1718), Павла Полуботка, Ростовського митрополи-
та Дмитрія Туптала (1752). Включення до композиції зображення 
килима було продиктовано бажанням підкреслити статусність та 
заможність особи. Ретельно виписані на портретах килими дають 
можливість дослідникам з’ясувати їх художні особливості, орна-
ментику та колористику. У середовищі заможних верств населен-
ня килими широко використовувалися в побуті. Про це свідчать 
описи майна. Так, у гетьмана Павла Полуботка було 111 «коврів» 
та «килимів» та ще значна частина для оббиття лав, яка згадується 
окремо. У власності князя Януша Острожського було «135 орієн-
тальних килимів», у гетьмана Івана Самойловича – 143.

Перші цехові організації в українських містах виникають у 
XIV–XV ст., найвищого розквіту їхня діяльність досягає в XVI–
XVII ст., а з XVIII ст. почали бурхливо розвиватися ткацькі ману-
фактури. Мануфактури виникли на базі килимових майстерень, 
що існували при поміщицьких маєтках. Особливого поширення 
килимарство набуло на Волині, Поділлі, Київщині, Галичині. Ма-
сове виникнення килимових мануфактур характерне також для 
Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній. Перші спроби 
виготовлення килимів були зумовлені широкою потребою їх у 
вжитку і намаганням замінити їх дорогими східними «орієн-
тальними» килимами. У Замості на Холмщині у 1585–1602 роках 
зорганізувалася майстерня вірменина Якубовича, у  1646  році 
гетьман Станіслав Конєцпольський також заснував у Бродах 
ткацьку мануфактуру. Існувала килимова майстерня на терито-
рії Києво-Печерської лаври, у селі Михайлівці поблизу Лебедина 
на Сумщині майстерня Павла Полуботка, у Тульчині та Немиро-
ві були організовані ткацькі мануфактури в маєтках Потоцьких.

Найбільш продуктивними виробниками килимів у ХVІІІ ст. 
були села Маріїнське Богодухівського повіту, Микитові Охтир-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



175

1.6. Виникнення та етапи розвитку народного килимарства

ського повіту, килимарська майстерня у Шполі на Черкащині, 
у  селах Саврань і Байбузівка на Поділлі, у  Решетилівці, Нових 
Санжарах, Дігтярях на Полтавщині. Ґрунтуючись на традицій-
них способах виготовлення килимів, мануфактури використо-
вували більш досконалі засоби виробництва, безкоштовну пра-
цю кріпаків, дешеву сировину.

Килим 1698  року  – найдавніша пам’ятка українського кили-
марства, що зберігається в МЕХП. У центрі килима – плетений ко-
шик з бантом, наповнений фруктами та овочами, із зображенням 
яскравого папуги. У верхній частині кайми – герб «Одровонж». 
Зберігся ряд килимів із витканими зображеннями гербів, іденти-
фікація яких дає можливість їх точного датування і пов’язує з кон-
кретними історичними особами, місцем виготовлення. 

Широкого розвитку в ХІХ ст. набуло виробництво килимів у 
поміщицьких маєтках – так званих «панських килимів». Такі осе-
редки існували на Лівобережжі в Томарівці, Черняхівці, Гринь-
ках, кращі коврові виробництва Лохвицького повіту – у с. Бербе-
ниця, Луговики, у  Рівненському повіті  – у  с.  Слобідка, містечку 
Глинськ. Поміщики Капністи мали майстерню в с. Михайлівка на 
Слобожанщині, існувала Шполянська килимарня на Київщині. 
Вироби цієї групи відзначаються яскравими кольорами, квітко-
вою орнаментацією, своєрідно інтерпретованим стилем бароко. 

З другої половини XIX  ст. розвиток капіталістичних відно-
син зумовив ліквідацію поміщицьких майстерень, заснованих 
на праці кріпаків. У великих містах виникли килимові фабри-
ки, з дешевою продукцією яких не могли конкурувати народні 
килими ручної роботи. Їх місце почали займати прості, виткані 
з конопляної пряжі рядна та верети. Наприкінці XIX ст. кили-
марський промисел занепав. Становище, яке склалося в народ-
ному мистецтві наприкінці XIX – на початку XX ст., занепокоїло 
прогресивні кола художньої інтелігенції. Видатні представники 
української культури художники В. Кричевський, С. Васильків-
ський, М. Самокиш, О. Кульчицька та багато інших виступили на 
захист творчості народу. Щоб зберегти кращі твори українсько-
го декоративного мистецтва, зокрема килими, організовуються 
етнографічні експедиції, під час яких збирали, замальовували 
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кращі зразки. Було створено спеціальні музеї, влаштовувалися 
виставки з метою ознайомлення широкого кола глядачів з пред-
метами народних майстрів. Завдяки ентузіазму окремих худож-
ників, меценатів, представників губернських земств на території 
України відкрилися ткацькі школи, де дівчата навчалися кили-
марській справі.

Школи були створені в багатьох визначних осередках кили-
марства, зокрема в таких селах, як Дехтярі на Чернігівщині, Ре-
шетилівка на Полтавщині, Скопці та Оленівка на Київщині, Ві-
кно на Тернопільщині. У них працювали досвідчені художники, 
кращі народні майстри. Так, у  с.  Оленівка працював видатний 
український художник В. Кричевський, у с. Скопці та с. Решети-
лівка – художниці Є. Прибильська та В. Болсунова, у с. Вікно – 
художник К. Устиянович.

У важливий регіональний промисел ХХ ст. перетворилося ки-
лимарство на Станіславщині, зокрема, у нинішніх Косівському, 
Снятинському та Коломийському районах. Динамічному розвою 
давніх традицій художнього ткацтва в краї сприяло виникнення 
спеціалізованих майстерень, найвідомішу з яких – «Гуцульське 
мистецтво»  – 1922  року в Косові відкрив Михайло Куриленко, 
художник з Чернігівщини. До щойно організованої Спілки вхо-
див також відомий етнограф Володимир Гнатюк. Серед основних 
завдань учений вважав такі: розвивати, поширювати і збирати 
гуцульські мистецькі твори, організовувати та підтримувати 
майстрів, давати їм роботу, забезпечувати сировиною, відбирати 
кращі твори для участі у виставках, збирати найцікавіші робо-
ти, які в майбутньому стали б основою для колекції музею гу-
цульського мистецтва і свідчили б про його високий художній 
рівень. Основною метою Спілки було відродження і розвиток 
національного килимарства. З цією метою М. Куриленко вивчав 
давні експонати музеїв, збирав в експедиціях по селах Галичини 
старі килими, перевів килимарське виробництво на місцеву пря-
дену вручну вовну, фарбовану рослинними барвниками. До роз-
робки авторських композицій він залучив народних майстрів 
Ганну Герасимович, Володимира Гуза і вже відомих на той час 
професійних митців декоративного мистецтва – Василя Кричев-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



177

1.6. Виникнення та етапи розвитку народного килимарства

ського, Василя Крижанівського, Роберта Лісовського. Спираю-
чись на народні традиції килимарства, нові проекти для Спілки 
розробляли Олена Кульчицька, Святослав Гординський, Павло 
Ковжун, Микола Бутович, Петро Холодний (молодший), Михай-
ло Осінчук, Василь Дядинюк, Ярослава Музика. 

У своїй творчості художники спирались насамперед на міс-
цеві традиції килимарства, а  також широко використовували 
надбання орнаментального мистецтва інших видів народної 
творчості. При розробці проектів килимів за основу творчої 
інтерпретації вони брали мотиви орнаменту з гуцульських ви-
шивок, тканин, кахель, різьблення по дереву, виробів з бісеру. 
Широко митці застосовували надбання килимарства провідних 
осередків Поділля, Полтавщини, Київщини.

В умовах переходу на фабричне виробництво на початку 
ХХ  ст. народний килимарський промисел занепав. Творчу ро-
боту по відродженню килимарства розпочали у Львові сестри 
Кульчицькі. Відомо, що Олена проектувала, а Ольга виконувала 
в матеріалі, глибоко вивчивши й засвоївши техніку ткання. Ви-
конали вони від 80 до 90 килимів. Їхня творчість мала два осно-
вні напрямки  – вони робили копії старих килимів, а  також на 
основі народних традицій створювали власні композиції, ши-
роко використовуючи орнаменти писанок, вишивок, ткацтва. 
Олена Кульчицька розробляла зразки килимів для Спілки «Гу-
цульське мистецтво». Особливо слід відзначити її роботи «За 
мотивами кераміки», «Геометричний», «Подільський», «Сорок 
клинців», «Виноград», «Чорний», «Дерево життя». 

Значний внесок у розвиток килимарства Спілки вніс худож-
ник Р.  Лісовський. Спираючись на традиції східноукраїнсько-
го килимарства, він створив низку проектів, які були дуже по-
пулярними. Особливо вирізнявся килим «Гетьманські птахи». 
Темно-синє тло килима чітко і яскраво підкреслює загальний 
малюнок. Основою його художнього образу є «дерево життя», на 
гілках якого зображено стилізованих птахів. У роботах П. Холод-
ного (молодшого) відчутне прагнення до стилізації орнаменталь-
них мотивів, укладених в раппортному порядку. Чимало кили-
мів було виконано за проектами С. Гординського. Зроблені вони 
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з вовни натурального кольору, де використано її тональний діа-
пазон – від чорного до білого, через тонку градацію сірого кольо-
ру. Особливо популярними були килими С. Гординського із серії 
«Шахівниця», килим «Коники», який експортувався до Швеції.

Для створення проектів килимів М. Куриленко запросив до 
Спілки талановитих народних майстрів. Так, творчо співпрацю-
вав випускник Промислової школи у Львові Володимир Гуза, що 
розробив композицію килима з ритмічно укладеними галузка-
ми, а також Ганну Герасимович, яка згодом прославилась як ви-
датна вишивальниця Гуцульщини. Упродовж 1920–1930 років у 
Спілці за її проектами було створено понад тридцять так званих 
«гуцульських» килимів, у яких яскраво відбилася тенденція пе-
реосмислення орнаментальних композицій з вишивки, ткацтва, 
писанкарства і створення на цій основі нових рішень. Це кили-
ми «Інтарсія», «Вишивковий», «Крайка», «Низинний», «Скринь-
ковий», «Пацьорковий», «Віконця», «Баранчики», «Гердановий». 

Килимарство було найбільш поширеним видом народного 
мистецтва. Серед косівських майстрів килимарства відомі на 
той час такі імена, як Олена Клюшек, Юрко Джуранюк, Петро 
Вексляр, Емілія Ониськів, Катерина Горбова, Степан Мартинюк, 
Іван Пасилюк.

Вироби Спілки були широко популярні і мали великий успіх. 
Про це свідчить Перша (1930) і Друга (1936) виставки Спілки, 
що проходили в Промисловому музеї у Львові і мали широкий 
розголос. 

У процесі історичного розвитку в Україні утворилися окремі 
етнографічні області з яскраво вираженими рисами художнього 
стилю. У кожній з них були визнані килимарські осередки, що 
мали усталені типи килимів, традиційне колористичне забарв-
лення, улюблені орнаментальні мотиви. З покоління в поколін-
ня передавалося мистецтво ткацтва. Завдяки цьому зберігалось 
яскраве художнє обличчя кожного центру. Ось чому можна без-
помилково впізнати килими Полтавщини, Київщини, Поділля, 
відрізнити їх від килимів Гуцульщини, Волині, Закарпаття. Вод-
ночас в українських килимах, крім мотивів, що виникли на осно-
ві природних форм, трапляються переосмислені давні елементи, 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



179

1.6. Виникнення та етапи розвитку народного килимарства

а також творчо перероблені орнаментальні мотиви інших наро-
дів. Засвоєння елементів високої культури Відродження зумови-
ло великий вплив їх на все українське мистецтво XVI–XVII ст. 
Через друковані та рукописні видання, шитво, гаптування, різь-
блення, гравюри, розписи в народне мистецтво проникали нові 
орнаментальні форми, композиції й засоби виразності.

У XVIII  ст. в килимарстві з’являються елементи бароко. За-
своєння їх було складним процесом. Пишність, помпезність 
бароко більше імпонували верхівці суспільства, особливо ко-
зацькій старшині. У килими, що вироблялися в «панських» май-
стернях за ескізами, досить часто включали окремі форми цього 
стилю, які нерідко використовувалися і в народних килимах. Це 
урізноманітнило композиції, елементи орнаменту, проте досить 
характерною рисою цього часу лишається площинно-декоратив-
не вирішення орнаментальних форм. Народний килим зберіг 
властиві йому простоту і привабливість.

У килимарстві, як і в інших галузях народної творчості Украї-
ни, джерелом орнаментальних мотивів стає рідна природа. Зна-
чна кількість українських килимів має рослинну орнаментацію. 
Навколишній світ  – основа орнаментальних мотивів, він дає 
багатий матеріал для творчого використання його елементів у 
декоративному мистецтві. Ткаля не переносить механічно на ки-
лим те, що бачить. Спираючись на багатовікові художні тради-
ції, технічний і творчий досвід, вона доводить природні форми 
до певного ступеня умовності, чіткості, ясності та лаконізму.

Творча переробка природних форм завжди приводила до 
знач них змін, але первісний зміст при цьому зберігався. Такі мо-
тиви, як «баранячі роги», «воловії очі», «гусячі лапки», незважа-
ючи на умовність подачі, і надалі зберігали загальний характер 
першообразу. 

Килим – це своєрідний синтетичний твір, у якому поєднано 
особливості техніки ткацтва, матеріалу та узагальнених орна-
ментальних форм. Орнаментальні мотиви позбавлені об’ємності 
й не порушують площинності килима.

Найбільш яскравого розвитку килим з рослинним орнаментом 
набув на Полтавщині. Оздоблення його – це найчастіше звивис-
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та гілка з великою кількістю квітів, пуп’янків, різноманітних лис-
точків, пагінців. Часто трапляється зображення птахів. Колись 
М. Гоголь, милуючись роботою українських килимарок, казав, що 
їхні квіти нагадують птахів, а птахи нагадують квіти. Казкові кві-
ти-птахи ще й досі живуть на килимах Полтавщини. Килими цієї 
області мають чистий, звучний колорит. Для них типовим є вільно 
вигнута лінія всього малюнка, соковиті форми орнаменту, тонка 
градація кольору у вирішенні квіткових мотивів. Це здебільшого 
поєднання ясно-блакитного, світло-сірого, золотаво-вохристого, 
рожевого, синього, білого з ніжно-зеленим. Поширеним засобом 
є зіставлення світлого загального тла килима і контрастної кайми, 
що надає всій композиції закінченості. Тонке відчуття кольору, 
живописне трактування рослинних мотивів вирізняють полтав-
ські килими як визначне явище українського народного мистецтва. 

На противагу полтавським килимам з крупними орнамен-
тальними мотивами, пишними букетами, перев’язаними банта-
ми, київські й чернігівські килими більш стримані, зі здрібнени-
ми формами орнаментів. Це невеликі галузки, що розміщуються 
вертикальними рядками або в шаховому порядку. У київських 
килимах досить помітний перехід до умовного вирішення та за-
гострених контурів листочків, квітів. Замість великої розкішної 
гілки  – невеликі орнаментальні мотиви, тло здебільшого має 
чорний, коричневий, темно-вишневий кольори.

Яскраву сторінку в історії українського народного мистецтва 
становлять килими Поділля. Тут здавна відомі значні ткацькі 
осередки, у  яких розвинулися обидва види килимового орна-
менту – рослинний і геометричний.

Особливої цінності набули килими вазонового типу. Вони 
трапляються і в інших областях: на Волині, Тернопільщині, Буко-
вині, але саме на Поділлі набули свого завершеного вигляду. «Ва-
зон» – один з найтиповіших і улюблених орнаментальних моти-
вів у народному мистецтві Поділля. Його часто можна побачити 
в розписах писанок, у декоруванні печей. Особливо поширений 
горизонтально орієнтований тип килима з вазонами на темному 
тлі. Розвиток цього мотиву йшов по лінії ускладнення малюнка, 
що ставав дедалі ажурнішим, з багатоярусністю та складною роз-
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логістю гілок. На гілках збільшується кількість найрізноманітні-
ших квітів – від вигаданих, умовних до реальних квітів місцевої 
флори. За трактуванням образів, манерою виконання ця група 
килимів найближча до декоративного розпису. У  килимах мо-
тив вазона повторюється в дзеркальному відображенні, завдяки 
чому вся композиція набуває усталеності, ритмічності, урівно-
важеності. Відповідно до особливостей рахункової техніки тка-
цтва мотив дерева набуває геометричних рис. Улюбленим є зо-
браження гірлянди квітів, обриси якої мають ступінчасту форму, 
а вигини заповнені гронами винограду, квітами або пуп’янками. 
Найчастіше вони подані в розрізі, дуже умовно й площинно. 
Майстри, досконало знаючи будову квітки, намагаються показа-
ти орнаментальними засобами не лише закритий або ледь роз-
критий пуп’янок, а й пелюстки, серединку, тичинку, маточку. На 
килимах Лівобережжя зображення докладніші й реалістичніші, 
на Поділлі й Волині цей орнаментальний елемент найчастіше ви-
рішували більш геометризовано і схематично.

На подільських килимах часто трапляються квіти місцевої 
флори, зокрема барвінок, гвоздика, тюльпан, але вже дещо пе-
рероблені відповідно до усталених орнаментальних принципів 
і місцевих уподобань. На багатьох килимових виробах цвітуть 
фантастичні квіти, які майстриня поєднує на одній стеблині з 
мотивами місцевої флори.

Серед подільських килимів є цікаві приклади не лише рос-
линного, а й розвиненого геометричного орнаменту. Найчастіше 
в килими поряд з рослинним орнаментом вводять геометричні 
фігури. Вони є не чим іншим, як геометризованою квіткою, що 
перетворилася чи то на розетку, чи то на зірку.

Як уже зазначалося, в  орнаментації трапляються мотиви, 
що походять з глибокої давнини. Первісний символічний зміст 
їх зовсім загубився й набув тільки орнаментального значення. 
«Зірка»  – найбільш поширений елемент мистецтва. Він часто 
трапляється у вишивках, розписах хат, писанок. На подільських 
килимах бачимо багато варіантів цього елемента, що має народну 
назву «звізда». Залежно від кольорового забарвлення він щоразу 
виглядає по-новому. Поширені й орнаментально вирішені хрест, 
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різні розетки у вигляді «осьмиріжок». Часто геометризація еле-
ментів досить значна, і важко в ступінчастому трикутнику впіз-
нати «баранячу голову», у сполученні трикутників – «жабину». 

Найбільш ранні українські килими мали геометричний 
орнамент. Це смугасті композиції, малюнок яких дедалі біль-
ше ускладнювався, що зумовило появу медальйонних та інших 
складних композицій. Основні форми геометричного орнамен-
ту дуже прості. Одні прямокутники, трикутники, ромби утвори-
лися внаслідок особливостей самої техніки ткацтва, другі були 
створені узагальненням і геометризацією елементів природи, 
треті – це традиційні символічні мотиви, що втратили свій дав-
ній зміст. Завдяки різним масштабним співвідношенням і вдало 
знайденим кольоровим сполученням килими, складені з геоме-
тричних мотивів, справляють велике естетичне враження.

Важливим виражальним засобом будь-якого килима є його 
колірне вирішення. Композиційні засоби і колірні співвідно-
шення утворюють єдине художнє ціле, органічно пов’язане з 
функціональним призначенням виробу. У  групі подільських 
килимів з рослинно-геометризованим орнаментом велику роль 
відіграє колір тла. Для давніших килимів (XVIII – перша полови-
на XIX ст.) здебільшого характерне тло, що має природний колір 
вовни – білий, сірий, чорний, коричневий. Жовте, червоне, синє, 
голубе, зелене тло в цей період трапляється в основному на ки-
лимах, виготовлених у панських майстернях.

Рослинно-геометризовані килими, що мають орнаментальну 
кайму, можна поділити на дві групи: перша  – килими з одна-
ковим тлом кайми і центрального поля; друга – килими, у яких 
кайма і центральне поле мають різні кольори.

Майстри сміливо й широко використовують колір. При цьо-
му він дуже умовний: наприклад, листя може бути жовтим, чер-
воним, голубим. Часто по-різному забарвлюють одні й ті самі 
мотиви, що збагачує орнаментацію, створює враження кольо-
рового різнобарв’я. Одночасно майстри беруть до уваги оптичні 
особливості сприйняття. Так, темна кольорова пляма на світло-
му тлі здається зменшеною, а  світла на темному – збільшеною. 
Кожний колірний тон у поєднанні з одним стає насиченим, а з 
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іншим  – приглушеним. Часто в подільських килимах застосо-
вували чорну контурну облямівку, що надавало килимові більш 
чіткої форми, створювало живописний ефект.

У ХХ ст. килимарство – одна з найбільш масових і поширених 
галузей народного мистецтва. У 1920–1930-х роках відродилися 
основні й виникли нові центри цього промислу. Народилося ціле 
покоління талановитих народних майстрів і художників, твори 
яких уславили мистецтво килимарства на всесвітніх виставках, 
прикрасили побут людей. У  сучасних килимах поєднуються 
творча праця попередніх поколінь, безперервність традиційної 
майстерності і вдало знайдені нові орнаментальні мотиви.

Основними осередками килимарства в ХХ  ст. були Реше-
тилівка на Полтавщині, Дігтярі на Чернігівщині, Глиняни на 
Львівщині, Косів і Коломия на Івано-Франківщині, Хотин на Бу-
ковині, Ганичі на Закарпатті.

Виконавці сучасних килимів – це передусім народні майстри-
ні, які по пам’яті виконують узор на верстаті так, як колись ткали 
їхні матері, бабусі. Це також професійні художники, які спочат-
ку створюють ескіз, потім переносять його в натуральний розмір 
на картон, розфарбовують усе так, як на майбутньому килимі, 
а ткалі, дивлячись на нього, тчуть виріб на верстаті, втілюючи 
задум художника в матеріалі. Художньо-стильові особливості 
цих виробів визначаються місцевими традиціями народного ки-
лимарства, що історично склалися протягом попередніх часів. 

Провідним осередком з виготовлення квіткових килимів за-
лишалася Решетилівка. Основою творення полтавських килимів 
є квіткові мотиви, які то довільно розкидані по полю, то зібрані в 
гілки й букети. Чарує багатство барв, дивує вміння сполучати їх 
у чітку гармонію. На фабриці продовжують традиції панського 
килима, який мав широку популярність у Центральній Україні. 
Решетилівські килими удостоєні багатьох міжнародних відзнак.

З 1962 року понад 40 років фабрику очолював Леонід Товсту-
ха. Саме з його ім’ям пов’язаний розквіт цього підприємства, 
відродження полтавського квіткового килима і власне створен-
ня такого оригінального явища сучасності, як «решетилівський 
килим». Упродовж свого життя митець створив понад 140 орна-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



184

Тетяна Кара-Васильєва

ментальних і орнаментально-тематичних килимових компо-
зицій. Леонід Товстуха  – народний художник України (1992), 
у  1986  році майстрові було присуджено Національну премію 
України імені Тараса Шевченка. Глибоко вивчаючи традиції на-
родного полтавського килимарства, Л.  Товстуха як художник 
творчо переосмислює їх, збагачує і розвиває традиційні компо-
зиції, розширює кольорову гаму, по-новаторському трактує тра-
диційні орнаментальні мотиви, збагачує їх новими образами, 
а головне – наповнює глибоким емоційним внутрішнім змістом.

У 1960–1970-х роках митець створює свої орнаментальні ки-
лими. Так, килим «Голубий» вирізняється вільним вирішенням 
складної композиції, тонким поєднанням кольорів, «Святко-
вий» – засвідчує нові підходи у побудові композиції, побудова-
ної на зразок української плахти, у прямокутники якої вписані 
стилізовано вирішені полтавські квіти.

У 1970-х роках Л. Товстуха створює серію орнаментальних ки-
лимів, у яких основним художнім образом стає дерево життя – 
символ вічно живої природи. Художник емоційно і схвильовано 
наголошує, що подібно тому, як коріння дерева, що черпає силу 
із землі, з якої проростає, мистецтво живиться з творчої скарб-
ниці народу, який живе і працює на цій землі. Уперше символ 
дерева життя з’являється у творчості Л. Товстух в килимі «Лісова 
пісня», присвяченого пам’яті Лесі Українки, пізніше буде «Дере-
во життя», «Дерево знань», «Народжені рідною землею».

У 1980-х роках створив Л. Товстуха серію килимів «Пори року», 
у яких за допомогою орнаменту й колірних сполучень відтворив 
характерний для кожної пори року настрій. У килимі «Весна» ба-
чимо пишне, розквітле дерево – символ вічності життя природи, її 
неперервного оновлення. Яскраві, насичені барви створюють ра-
дісний, святковий настрій. Килим «Зима» розповідає про вкриті 
снігом поля й луки, тихі засніжені ліси. Ніжно-блакитний колір 
вдало передає атмосферу холодного морозного повітря. Килим 
«Квіти Полтавщини» милує око своєю мальовничістю, доверше-
ністю. Це розповідь про красу землі, її багатство і щедрість.

Кожний твір художника присвячено окремим орнаменталь-
ним квітам («Хризантеми  – квіти осені», «Волошки польові», 
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«Маки Полісся», «Чорнобривці насіяла мати»). Поступово твори 
митця відходять від стилізації та умовності зображення, стають 
більш живописними, у них відчувається спорідненість із живо-
писом («Осінній ранок»). 

У Решетилівці все своє творче життя працювала заслужений 
майстер народної творчості України Н. Бабенко. Творчу наснагу 
вона черпає з багатої скарбниці народного мистецтва, її надихає 
краса давнього полтавського килима. Водночас твори майстрині 
позначені виразним новаторством, пошуком нових, сучасних ви-
ражальних засобів. Вони приваблюють своїм неповторним ори-
гінальним вирішенням, тонким відчуттям колориту, глибоким 
емоційним настроєм: радісним, святковим у килимі «Весна», 
урочисто-піднесеним у «Святі весни», чистим, прозорим у «Сві-
танку». Килим художниці «Прозора осінь» – це симфонія барв, 
палаючих у свою останню мить, це розповідь про свято природи, 
яка несе людям щедрість своїх дарів. Художній зміст передано 
через зображення символічного дерева життя. Його фантастич-
ний образ переплітається з мотивами реальних птахів, квітів на 
золотисто-багряному тлі. Майстриня надзвичайно тонко відчу-
ває колір, гама її килимів завжди гармонійна. Слід відзначити 
також такі роботи, як «Світанок», «Червоні квіти», «Ягідки».

Мальовничі рослинно-орнаментальні килими Н. Бабенко, які 
наче намальовані живописним пензлем, є окрасою музеїв Украї-
ни. Її килим «Дерево Життя» як духовна емблема України, (1969) 
прикрашає фойє ООН у Нью-Йорку. У 1986 році Н. Бабенко стала 
лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Крім Решетилівки, квіткові килими у 1960–1970-х  роках ви-
готовлялися й на Дігтярівській фабриці. Орнамент їх дещо стри-
маніший, побудований на контрастному зіставленні яскравих 
квіткових мотивів, тло зазвичай чорного, темно-вишневого, 
зеленого кольорів. Це найчастіше гілки з листям і пуп’янками, 
окремі невеличкі букети. 

Невелика кількість квіткових килимів виготовляється в цей 
час у Нових Санжарах та Опішні. Ці килими мало відрізняються 
від решетилівських, бо зроблені за однаковими або подібними 
рисунками. Квіткові килими раніше створювалися в с.  Весе-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



186

Тетяна Кара-Васильєва

линівка. У  1970–1980-х  роках ескізи для них розробляла голо-
вний художник Київського художньо-виробничого об’єднання 
Н. Гречанівська.

Для розвитку українського квіткового килима чимало зро-
били художники Центральної художньо-експериментальної 
лабораторії при Головному управлінні народних художніх про-
мислів. У  різні періоди над розробкою малюнків для килимів 
працювали художники П.  Коротич, О.  Машкевич, Л.  Ганжа, 
Р. Лихачова. Їм належить значна частина малюнків із квітковими 
орнаментами Полтавщини, Чернігівщини, Київщини.

Майже в кожному гуцульському домі можна побачити ткаць-
кий верстат. Тут усі жінки вміють ткати. Значна кількість кили-
мів виготовлялася на підприємстві «Гуцульщина», яке існувало 
до 90-х років ХХ ст. Косівські, коломийські, хотинські килими 
мають геометричний орнамент. Своєрідність їх полягає в додер-
жанні точної симетрії і ритму композиції, у  чергуванні різних 
за кольором мотивів, складності орнаментальних форм, чіткості 
малюнка.

Відмінною ознакою косівських килимів є поділ усієї площі на 
широкі вертикальні смуги зі складним геометричним орнамен-
том. Узор складається із зубчиків, невеликих розеток. Основні 
орнаментальні мотиви у вигляді ромбів, шестигранників, склад-
них розеток неначе витягнуті вздовж піткання. Їхні контурні лі-
нії ускладнені зубцями, гачками. Косівські майстри розробили 
кілька десятків орнаментальних схем, типів килимів, що в на-
роді мають свої назви: «старий гуцул», «граничник», «колиска», 
«кучер», «чичер» та ін. Найпопулярніший килим – «гуцул». Він 
прикрашений трьома або п’ятьма широкими смугами, кожна з 
яких заповнюється ромбами, вписаними один в одного із зуб-
частими чи скісними контурами. Широкі смуги чергуються з 
вузькими, заповненими мотивами «рачки», «зубці» тощо. 

Килим «сонце» утворюється кількома великими зубчасти-
ми ромбами зі складною кольоровою розробкою, побудованою 
в гамі теплих тонів від темно- до світло-коричневих, жовтога-
рячих. Малюнок килима майстрині виконують абсолютною 
точністю, залежно від кольорового вирішення, завжди має різ-
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ний вигляд. Він може бути світлим на темному тлі (тоді він наче 
виступає, здається більшим) або ж навпаки – темним, ніби за-
глибленим у світле. Майстрині, добираючи кольори, досягають 
таких співвідношень, коли одні з них є провідними, а інші під-
креслюють силу їх звучання. 

Косівські килими мають близько 10–12 відтінків. Їм властиве 
м’яке розфарбування, витримане в теплих гармонійних тонах. 
Якщо в 1960-х роках в об’єднанні виготовлялися килими за тра-
диційними зразками, то з наступного десятиліття художники 
спрямовують свої зусилля на пошуки того, щоб полегшити ри-
сунки килимів. Це досягається завдяки розрідженню візерунків 
та збільшенню орнаментальних форм. Більше місця відводиться 
для тла, колір якого відіграє значну роль у загальному колориті 
килима. 

Схожими за малюнками до косівських створюються килими 
в Яблуневі, Кутах, Коломиї. Проте на коломийських килимах пе-
реважають узори, що розміщуються на загальному полі, не поді-
леному на окремі ділянки. Відрізняються коломийські килими 
також своєю кольоровою гамою – вона м’якша, ніж у роботах ко-
сівських майстрів. Більшість малюнків у 1960–1970-х роках роз-
робляли художники В. Лахнюк, І. Глушко.

Кращі традиції плідно розвивалися в 60–80-х роках ХХ ст. в 
Глинянах. На противагу косівським килимам теплих кольорів, 
з дрібним малюнком, глинянські побудовані на зіставленні хо-
лодних кольорів, поєднанні сірого з чорним, з темно-вишневим, 
на сполученні різних відтінків зеленого. Важливу роль в історії 
цього осередку відіграв художник Василь Карась. Засвоївши 
традиції народних килимів, він створює нові, сучасні компози-
ції. Замість густого заповнення дрібними формами з деталізо-
ваною, складною розробкою малюнок його мотивів укрупнений, 
узор значно розріджений, збільшено площу кольорового тла.

Сучасні килимарські осередки до другої половини ХХ ст. роз-
вивали місцеві традиції народної творчості. На фабриці в Хо-
тині виготовляли яскраві буковинські килими. Велика заслуга 
у відродженні цих традицій в другій половині ХХ ст. належить 
художникові Івану Пастуху. Він багато подорожував, збирав 
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по селах і замальовував буковинські вишивки, килими, вивчав 
улюблені в народі орнаментальні мотиви, їхні прикметні колірні 
сполучення. Значну популярність мають його килими «Зірочка», 
«Смерічка», «Метелики», «Чорнобривці». Протягом 1970-х років 
І. Пастух розробив чимало малюнків медальйонного характеру, 
композиційну основу яких становлять центральне поле і кайма. 
Досить вдалим є килим «Зірочка», де центральне поле закомпо-
новано двома великими ромбоподібними медальйонами з гачка-
ми, а в середині кожного – мотив зірки.

Помітне місце серед килимарства займають закарпатські ки-
лими, передусім у селах Ясиня й Ганичі. Їм притаманна багато-
барвна палітра, що базується на сміливому поєднанні насиче-
ного бордового з яскравим жовтим, червоного зі смарагдовим, 
рожевого з синім. Орнамент побудовано на чергуванні смуг, 
у яких закомпоновані різноманітні розетки. Авторами килимів 
є народні майстри, з-поміж яких вирізняється творчість Г. Ви-
зичканич (килими «Кучерявка», «Рясненьки косички» та ін.).

Окрему групу становлять ліжники. Центром їх виготовлення 
є Яворівський район. Ліжники створюються також у Річці, Сні-
давці, Красноїлові, Брустурові, Верховині, Бабчому, Соколівці, 
у селах Рахівського району Закарпатської області.

Техніка виготовлення ліжників є досить складною. Їх тчуть 
на верстаті як звичайний двосторонній килим, але нещільно. 
Щоб дістати довгий пухнастий ворс – основну прикрасу ліжни-
ка, – його валяють протягом шести-восьми годин у «валилі» при 
водяному млині. 

Художня довершеність ліжника залежить від уміння ком-
бінувати в різних сполученнях прості геометричні елементи, 
добирати й поєднувати інтенсивні, яскраві кольори, вміло спо-
лучати орнамент із сірим, білим або чорним тлом. Саме це й ви-
значає загальну кольорову гаму. Кількість барв у ліжнику обме-
жена – від трьох до шести-семи. Найчастіше використовуються 
червоний, чорний, зелений кольори. Завдяки ворсистості конту-
ри орнаменту розпливчасті, кольори плавно переходять один в 
один. Вони нагадують акварель на мокрому папері. Найдавні-
шим типом ліжника є поперечно-смугастий, «у паси».
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Кожне село мало свою улюблену кольорову гаму, притаман-
не лише цій місцевості забарвлення: білі смуги на чорному тлі – 
у с. Брустурові, різнокольорові широкі смуги – у селах Верховин-
ського району. З часом смугасті орнаменти ліжників змінилися 
дещо складнішими мотивами  – ромбами, квадратами. Поши-
реними та улюбленими візерунками сучасних ліжників є «кри-
вий» і «російський».

«Кривий» візерунок складається з великих ромбів і має кон-
центричну колірну розробку внутрішнього поля. По боках 
ромбів розміщені кривулі, що підкреслюють вертикальність 
композиції ліжника. «Російський» візерунок – це поєднання різ-
номанітних гостроконечних дрібних чотирикутників, що також 
утворюють композицію ромбів. Є й інші композиційні вирішен-
ня ліжників.

У 1950–1960-х  роках ткалі почали виготовляти ліжники, за 
своїми орнаментами дуже схожими із місцевою вишивкою. Так, 
у Космачі ткали «княгинькові» ліжники, «дубовий лист», у Про-
кураві – «баранкові», у Річці – «вуставкові», «ружі» та  ін. Улю-
блений орнамент ткаль  – «кавалерське око». Його композиція 
складається з двох великих ромбів, утворених дрібноорнамен-
тованою смугою, у середині яких розміщені розетки.

Однією з перших яворівських ткаль-ліжникарок була Надія 
Шкрібляк-Король. Її вироби стосовно добору кольорів познача-
лися високим художнім смаком. 

Художньо довершеними є ліжники уславленої майстрині 
Параски Хім’як, яка вийшла з відомої династії народних май-
стрів Шкрібляків-Корпанюків. Ця родина багата на талановитих 
ткаль. У Яворові працюють Василина Калинич, Параска Бучук, 
доньки заслуженого майстра народної творчості України Юрія 
Корпанюка – Настя й Василина Хім’як та ін.

У 1990-х  роках усі підприємства художніх промислів при-
пинили свою діяльність. Відбулася тотальна руйнація фабрик 
у таких відомих осередках, як Решетилівка, Глиняни, Хотин, де 
виготовлялися традиційні народні килими та гобелени. Про-
те завдяки праці окремих ентузіастів традиції килимарства 
продовжуються. 
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1.7. УКРАїнСьКИй гобелен:  
ІСТоРІя, ТРАДИцІї, 
ноВІТнІ ТенДенцІї

Сучасний гобелен  – це один з найбільш молодих, цілком 
оригінальних жанрів текстильного мистецтва. Він інтенсивно 
розвивається, активно шукає нові художньо-виражальні за-
соби і форми. Зі старим класичним попередником його тепер 
пов’язують лише назва і матеріал.

Батьківщиною мистецтва гобелена вважають Францію. Сло-
во «гобелен» походить від назви французької королівської ману-
фактури, заснованої при Людовику ХІV за ініціативою Жана Ба-
тиста Кольберга 1662 року в передмісті Парижа – Сен-Марселі, на 
базі мануфактури та фарбарні родини Гобеленів, відомої з ХV ст. 
Вона виробляла великі ткані килими-картини для утеплювання 
стін і прикрашання замків. Це були цілі цикли складних бага-
тофігурних композицій на історичні, міфологічні та літературні 
сюжети. Поступово центром виробництва гобеленів стає місто 
Обюссон з навколишніми містечками центральної Франції. 

Ткацькі вироби типу гобелена або шпалери були відомі ще 
в античному світі, у Греції та Римі. Копти (перші століття н. е., 
Єгипет) виготовляли ткані вироби гобеленового ткацтва, при-
крашали свій одяг гобеленовими вставками, на яких були реа-
лістично зображені тварини, квіти, люди. Виробництво гобеле-
нів у Європі відоме з ХІІ ст. Особливо значного поширення воно 
набуло у Фландрії і Франції. Розквіт гобелена припадає на ХVІІ–
ХVІІІ  ст. Тоді ткались улюблені сцени з лицарських романів, 
з життя королів та античні сюжети. У середині ХХ ст. мистецтво 
гобелена відродилося і набуло нових сучасних якостей.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



191

1.7. Український гобелен: історія, традиції, новітні тенденції

У ХІХ ст. широко уславилися роботи Стокгольмської королів-
ської мануфактури. Поступово машинне виробництво витісняє 
гобелени, і лише в середині ХХ ст. у Франції, в Обюссоні, за іні-
ціативи Жана Люрса, відроджується виробництво гобеленів за 
малюнками відомих митців, таких як Анрі матіс, Пікассо та ін. 
Найкращі зразки гобелена зберігаються в Парижі (музей Клюні) 
та Санкт-Петербурзі (Ермітаж). Унікальна колекція західноєв-
ропейських шпалер представлена в Музеї етнографії та худож-
нього промислу у Львові. Вони дають уявлення про розвиток 
цього виду мистецтва в XVII–XVIII ст. 

Класичний гобелен до XX ст. – це переважно живописна карти-
на, виконана засобами ткацтва. Ескізи для них створювали кращі 
художники, тому протягом століть гобелен зазнавав впливу усіх 
стилів мистецтва – бароко, класицизму та ін. Водночас сама тех-
ніка гобелена лишалася незмінною. Це було щільне переплетіння 
однорідної пряжі, у якому беруть участь і основа, і піткання. За 
технікою виконання гобелени розрізняються на два типи: витка-
ні на горизонтальному верстаті (басліс) та на вертикальному (гот-
ліс). Матеріал і техніка ткацтва були підпорядковані основному: 
найкраще виявити малюнок, проробити найменші нюанси всіх 
деталей композиції. Для основи використовували вовняні, лляні 
чи конопляні нитки. Для піткання – вовняні, натуральний шовк, 
золоті та срібні нитки. Зразком для ткача слугував картон, мальо-
ваний фарбами в натуральну величину виробу, котрий підкла-
дали під основу верстата. Вовняне піткання переплітало нитки 
основи, повністю закриваючи їх з обох боків. Рисунок ткався не 
на всю ширину виробу, а лише в межах окремого кольору. У кла-
сичних гобеленах кількість відтінків ниток піткання становила 
десятки тисяч. Гобеленова техніка давала змогу відтворювати 
людські постаті, обличчя, досягати об’ємності й пластичності.

Виробництво гобеленів в Росії розпочалося з ХVІІІ  ст. Так, 
1717 року в Петербурзі було засновано гобеленову мануфактуру, 
яка проіснувала до 1859 року. Одним з перших її творів став го-
белен «Полтавська битва» за картоном Л. Каравана.

Розвиток сюжетно-тематичних килимів в Україні має свою 
історію. З  наукових джерел відомо, що французькі гобелени 
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значною мірою впливали на розвиток мануфактурного вироб-
ництва у країнах Європи. У XVII ст. мануфактури виникають в 
Україні. Перші гобелени виробляли з 1659 року на Бродівській 
мануфактурі. Цікаво, що в Україні давні гобелени називали 
«опонами», «коберцями», «диванами», «тапетіями». При їх виго-
товленні застосовували золоті, срібні та шовкові нитки. Відома 
гобеленова мануфактура Олізара на Волині, від якої залишилось 
кілька фрагментів сюжетних гобеленів. 

У ХVІІІ ст. виробництво гобеленів зосереджується при помі-
щицьких маєтках. Найбільше їх було на Полтавщині, Київщині, 
Волині. Це так звані панські килими, основні сюжети яких – сце-
ни полювання, розваг, прогулянок. У поміщицьких гобеленових 
майстернях працюють досвідчені народні майстри. Виконані 
ними твори не поступаються своїми технічними й художніми 
якостями перед тогочасними західноєвропейськими гобеле-
нами і водночас мають тісний зв’язок з традиціями народного 
килимарства. 

Цікаво, що сюжетні зображення трапляються також і в ки-
лимах народного виробництва. Майстри пробували свої сили в 
зображенні птахів, тварин, людей, навіть цілих жанрових сцен. 
Яскравим прикладом можуть слугувати два килими XIX  ст. з 
Поділля, що зберігаються в Національному музеї українського 
народного декоративного мистецтва в Києві (НМУНДМ). У пер-
шому, що має назву «Людські сльози», у верхній частині на кай-
мі бачимо зображення троїстих музик, які грають на цимбалах, 
скрипці, басі. Поруч – танцююча пара, фігури солдатів та офіце-
рів у парадних мундирах з рушницями та шаблями, далі – ціла 
колона вершників на марші у військовому поході. У нижній час-
тині килима – сцена покарання палицями солдата, що зігнувся і 
гірко плаче. Килим має гостро викривальний характер, у ньому в 
умовних образах передано протест проти панської сваволі й со-
ціальної несправедливості. Це ціла оповідь про проводи рекрутів, 
військовий похід, тяжку солдатчину, що тривала понад двадцять 
п’ять років. Перед нами справді людські сльози, невиплакане горе.

Другий килим – наче продовження оповіді про військове бу-
денне життя, у якому солдати марширують, вершники викону-
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ють військові вправи. А поряд – сцени мирного життя: попере-
ду селянин веде за мотузку теля, другий з клунками за плечима 
жене кіз, далі поволі бредуть два сліпці й лірник з поводирем.

Мистецтво гобелена в Україні особливо розквітло у 1920–
1930-х роках. Митці закладають основи сучасного українського 
гобелена, роблять перші спроби новаторського підходу до його 
вирішення, творчо використовують традиції давніх українських 
сюжетно-тематичних килимів. Відродження гобелена  – нове 
явище у вітчизняному декоративному мистецтві, хоча як за те-
матикою, так і за технікою виконання він наближений до тра-
диційного українського гладкошерстого килима. Тому гобелен і 
називають тематичним килимом.

Сюжетно-тематичні килими 1920–1930-х  років з’явились як 
наслідок зближення народного і професійного мистецтва. До 
створення сюжетно-тематичних килимів були залучені провідні 
українські художники – м. Дерегус, В. Касіян, А. Петрицький, 
Д.  Шавикін та  ін. При Київському державному музеї україн-
ського образотворчого мистецтва було організовано спеціальні 
ткацькі майстерні, у які запрошено кращих народних килимар-
ниць з визначних осередків  – Решетилівки, Дігтярів, Скопців 
тощо. Це була творча, натхненна праця майстринь, які поступо-
во опанували складну техніку гобелена. Водночас вони ділилися 
секретами народного килимарства, вносили корективи в ескізи 
художників. 

У процесі ткання майстрині розв’язували найскладніші тех-
нічні завдання, з глибоким знанням будували загальну компо-
зицію, тонко відчуваючи гармонію поєднання кольорів, їх рит-
мічне чергування. Малюнок для гобелена створює обізнаний з 
анатомією людини художник, що вдало передає портретну схо-
жість, надає обличчю певного емоційного виразу. Художник ма-
лює так званий картон для гобелена, на якому в натуральному 
розмірі зображує весь майбутній твір, усі його деталі, точно пе-
редає колір.

Гобелени тчуть на вертикальних верстатах – «кроснах», з туго 
натягнутою основою. Килимарниця працює обома руками. Вона 
перебирає пальцями одну за однією нитки основи, щоб провести 
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і заплести між ними потрібного кольору нитки піткання, а потім 
для щільності кілька разів вдаряє по них зубчастим молотком. 
Поряд з кожною майстринею на верстатах навішано сотні клуб-
ків кольорової пряжі. Праця ткаль потребує не тільки глибокої 
обізнаності в технології килимарства, без творчого пошуку тут 
не обійтися. Вправні жіночі руки наче «малюють» кольоровими 
нитками, весь час перебираючи сотні найтонших відтінків ко-
льорів, комбінуючи їх в єдину гаму. Картон гобелена оживає в 
кольорі, набуває сили й краси під вправними руками майстринь. 
Дуже повільно народжується гобелен, робота над ним триває 
кілька місяців.

У 1930-х роках були створені гобелени м. Дерегуса «Повер-
нення з поля», Д. Шавикіна «Парад червоного козацтва» та бага-
то інших, що увійшли у скарбницю українського декоративного 
мистецтва.

Однією з перших майстринь, які ткали гобелени, була Натал-
ка Вовк. Народилася вона в селі Веселинівка (Скопці) на Київ-
щині. Нужденне життя рано змусило дівчину заробляти на хліб, 
вчитися ткацтва. У селі працювала ткацько-килимарська школа, 
де викладала відома художниця, знавець народного мистецтва 
Євгенія Прибильська. З  цієї школи-майстерні вийшли Ганна 
собачко-Шостак, Параска Власенко та інші уславлені україн-
ські майстрині.

Наталка Вовк була надзвичайно обдарованою килимарни-
цею. У 1917 році на Петербурзькій кустарній виставці її килим 
здобув золоту медаль. Поряд з нею працювала тетяна іваниць-
ка. У роки Другої світової війни фашисти стратили талановиту 
майстриню в її рідному селі Срібне на Чернігівщині.

У повоєнний час поволі оживає мистецьке життя. З неабия-
ким натхненням й ентузіазмом художники створюють тематич-
ні килими з багатофігурними композиціями, перетворюючи їх 
на великі станкові картини з об’ємно-пластичним вирішенням 
зображень, світлотіньовою розробкою форм. У  своїх творах 
вони звертаються до теми перемоги, змальовують щастя і ра-
дість людей на визволеній від ворога землі. Усі гобелени пройня-
ті сонячним, життєрадісним настроєм, сповнені пафосу перемо-
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ги, святковості (наприклад, «Зустріч переможців» В. Вовченка, 
«Визволення Києва» Д.  Шавикіна та  ін.). Вони скоріше нага-
дують станкові картини і технікою ткацтва імітують живопис. 
Ось чому наприкінці 1950-х років художники замислюються над 
створенням тематичних килимів, які б відійшли від станкового 
живопису, заговорили б мовою декоративного мистецтва. 

Саме на це були спрямовані творчі шукання художників 
івана та марії Литовченків. Їхні роботи виконані узагальне-
но, у площинно-декоративній манері, яскравій кольоровій гамі. 
Цікавий щодо композиційного вирішення гобелен Литовченків 
«Т. Г. Шевченко». У центрі – погруддя Великого Кобзаря, по бо-
ках – постаті жінок, одна з яких уособлює покріпачену Україну 
шевченківських часів, друга – вільну, щасливу Україну. Сюжетні 
вставки відтворюють важке життя й героїчну боротьбу україн-
ського народу в минулому і натхненну працю в сучасності.

Починаючи з 1960-х років український гобелен перетворився 
на мистецтво монументального текстильного панно, яке при-
таманними йому художніми засобами передає ритм і динаміку 
сучасного життя, важливі суспільно значущі ідеї. Художники 
прагнуть до сюжетного вирішення значних громадсько-політич-
них тем.

Над тематичним гобеленом плідно працює ужгородська май-
стриня Едіта медвецька, яка створила килим «Закарпаття». 
У  ньому засобами декоративного мистецтва відтворено зна-
чні соціальні й культурні зміни, що сталися в її рідному краї. 
На фоні абрисів фабрик, високовольтних ліній електропередач, 
електростанцій зображено постаті жниці, лісоруба, вишиваль-
ниці, трембітаря в костюмах різних етнографічних районів За-
карпаття.

У 1970–1980-х роках гобелен мав неабияке художнє значення. 
Він сприймався не тільки декоративною окрасою, художнім ак-
центом у загальному оформленні інтер’єру, а й композиційним 
центром, який образно передавав основну художню ідею архі-
тектурного простору, формував його образно-естетичне серед-
овище. Художники прагнули до органічних зв’язків гобелена з 
архітектурою, з усім комплексом оформлення інтер’єру. Різнома-
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нітнішими стали види гобеленів, зокрема великорозмірне деко-
ративне панно, гобелен-перегородка, ткана об’ємна структурна 
композиція тощо.

Характерною особливістю гобелена 1970–1980-х  років було 
використання різноманітних технік. Відомий французький ху-
дожник марк сен-санс, ознайомившись з досягненнями укра-
їнських митців, був захоплений багатством технік народного 
килимарства, їх відродженням в українських гобеленах. Завдя-
ки поєднанню різноманітних технічних засобів ткання, а також 
застосуванню поряд з традиційною вовняною пряжею сучасних 
матеріалів (ниток з конопель, шовку), гобелен набув своєрідної 
фактурності й пластичності. В одному й тому самому творі мо-
жуть співіснувати щільне й ажурне переплетіння, тонкі нитки 
перемежовуватися з товстими. Усе це створює різноманітну по-
верхню, гру світла і тіні, глибину простору. Складна фактура по-
верхні гобелена і є тим художнім засобом, що зумовлює образ-
ний лад твору в цілому, формує його художній образ.

Українському килиму завжди був властивий лірично-по-
етичний характер, тісний зв’язок з мотивами пісенного фоль-
клору. Гобелен О. Прокопенко «Тонко ткала, дзвінко пряла» – це 
поетична, спокійна розповідь про долю української дівчини в 
минулому, яка уславилася своїм умінням прясти, майстерно та 
красиво ткати і вишивати. Довгими зимовими вечорами жіно-
чі руки створювали узори, що лягали на полотно, мов пісня: то 
сумна, то весела.

Інший гобелен художниці «Де ж ти, калино, росла?» передає 
радість щасливої події – весілля. У центрі – молоді в яскравому 
народному святковому вбранні, поруч з ними – батьки, дружки 
з гільцем, свати з рушниками. Усе наповнено квітами, усе дзве-
нить, буяє, передає емоційну піднесеність свята.

Тонким ліризмом, задушевністю і сумом пройнятий твір 
В. Федька «Ой на горі вогонь горить, а в долині козак лежить». 
Художник зобразив полеглого в бою козака, над яким схилив го-
лову його вірний кінь.

Морально-етичні проблеми, теми глибокого філософського 
змісту є провідними у творах українських митців. Таке спря-
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мування має гобелен В.  Прядка «Гімн життю». Композиція 
складається з трьох частин, що наче символізують різні періоди 
людського життя. У лівій частині під могутнім, гіллястим дере-
вом зображені юнак і дівчина. Їхнє молоде кохання – запорука 
майбутньої міцної сім’ї. Дерево своїм корінням сягає глибоко в 
землю, у якій лежать козак і солдат, що загинули в боротьбі за 
щастя й волю свого народу. У центрі композиції – радісна мати 
з немовлям, гарні дівчата, у правій частині – двоє літніх людей 
з онуком. Дитинство, молодість, старість – усі етапи людського 
життя проходять перед глядачем. Це цикл безперервності жит-
тя, зміна поколінь.

Значний внесок у справу розбудови національної культури 
зробили художники В. Прядко та О. Владимирова. Вони створи-
ли серію гобеленів, що відтворюють славні сторінки історії Укра-
їни, розкривають образи її видатних культурних і політичних ді-
ячів («Історія землі Черкаської», «Русь», «Легенда про Кия» та ін.). 

У 1998 році народний художник України Володимир Прядко, 
заслужений художник України марія Литовченко, заслужений 
діяч мистецтв України іван Литовченко (посмертно) були на-
городжені Державною премією України імені Тараса Шевченка 
за цикл творів в інтер’єрах Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського, зокрема І. та М. Литовченки – за монумен-
тальний гобелен-триптих «Джерела слов’янської писемності».

Твори відомого майстра мистецтва гобелена, народного ху-
дожника України Людмили Жоголь уславилися на міжнарод-
них виставках. Загальне визнання здобув один з найкращих її 
гобеленів – «Паморозь». Основну ідею твору розкрито через пев-
ний настрій. Художниця дуже любить квіти, вони буяють майже 
в усіх її гобеленах і несуть певне емоційне й змістове наванта-
ження. Для готелю «Київ» вона створила триптих «Квіти щас-
тя». В гобелені, що входить до композиції триптиха під назвою 
«Сонечко», на зеленій молодій траві сяють квіти весняного про-
будження. В другому – чарівна квітка папороті, яка, за легендою, 
розквітає в ніч на Івана Купала й приносить щастя тим, хто її 
знайде. Червона гвоздика – основа художнього образу третього 
гобелена – вічний символ боротьби за свободу.
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У гобелені «Українська осінь» традиційний мотив «Дерево 
життя» наповнюється новим глибоким змістом. Художниця по-
казує щедрість та багатство землі, буяння осінніх барв, де каз-
ковість і реальність переплітаються у фантастичних павах, кві-
тах, плодах. Мажорне звучання колористичної гами червоних, 
жовтогарячих тонів передає щедрість врожаю на мирній землі. 
Краса морозяного засніженого лісу, його тиша, знайшла своє ві-
дображення в гобелені «Зимовий ранок».

Темі миру й щастя присвячений твір «Квіти планети Земля». 
Гобелен зображує нашу голубу планету, увінчану квітами, ран-
ковими серпанками. Гобелен-триптих «Хіросіма» – це звернення 
до людської пам’яті, нагадування про трагедію XX ст., яка не по-
винна ніколи повторитися. Гобелени «Вічний вогонь» та «Свя-
то Перемоги» присвячені тим, хто віддав своє життя за мир на 
землі. Під враженням творчості геніальної майстрині розпису 
художниця створила наприкінці 1990-х  років гобелен «Пам’яті 
Катерини Білокур».

Л.  Жоголь  – одна з перших художниць в Україні, яка орга-
нічно ввела гобелен у громадський інтер’єр, працюючи спільно 
з архітекторами, завдяки чому завжди ясно усвідомлювала май-
бутній образ тієї чи іншої споруди. Вона є автором цікаво ви-
рішених інтер’єрів багатьох клубів, будинків відпочинку, турис-
тичних баз, готелів, зокрема, «Тарасова гора» в Каневі, «Чорне 
море» в Одесі, «Україна» в Москві, «Київ» і «Русь» у Києві.

Художниця значно розширила технічні можливості гобеле-
нів, використовуючи народні техніки ткання. Для більш яскра-
вого виявлення внутрішнього змісту твору, виразності його об-
разності вона майстерно урізноманітнювала фактуру гобелена, 
збагачувала поверхню пластикою, грою колірних ефектів. 

У 1990-х  роках усі підприємства художніх промислів при-
пинили свою діяльність. Відбулася тотальна руйнація фабрик 
у таких відомих осередках, як Решетилівка, Глиняни, Хотин, де 
виготовлялися традиційні народні килими та створювалися го-
белени. Проте, завдяки праці окремих ентузіастів, традиції кили-
марства були збережені й продовжені. Це насамперед такі відомі 
митці, як В. Прядко, О. Владимирова, с. Ганжа, Н. саєнко та ін.
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Від славетної родини народного художника України Олексан-
дра саєнка – відомого митця, що впродовж свого життя вивчав 
витоки традиційної культури і з позицій власного художнього 
світобачення творив світ національного мистецтва, походить 
Ніна саєнко. Саме ці засади лягли в основу творчості його доньки 
Ніни. Вона не тільки зберегла оригінальні твори митця та зібрану 
ним колекцію народного мистецтва, а  й відтворила гобелени за 
його ескізами 1920–1930-х років. За її активної участі у м. Борзні 
на Чернігівщині створено художньо-меморіальний музей «Са-
диба народного художника Олександра Саєнка», де зберігаються 
його роботи: килими-гобелени, живописні полотна, панно. 

Н.  Саєнко творчо продовжує батьківські традиції. Василь 
Кричевський, один з учителів О. Саєнка, у своїй творчості спо-
відував «молитву орнаменту», що успадкував і його учень. О. Са-
єнко вважав, що орнаментика є найвищим узагальненням форми. 
Його шанобливе ставлення до орнаментальної традиції укра-
їнського килимарства значно вплинуло і на світосприймання 
Н. Саєнко, тому творчість художниці ґрунтується на стику народ-
ного світобачення і професійної майстерності. Килим «Терновий 
цвіт» (1995) якраз є прикладом поєднання традиційної орнамен-
тики, переосмисленої з позицій сучасного розуміння світу 1.

У виробах художниці органічно поєднуються традиційна 
орнаментика, знання особливостей килимарства Полтавщи-
ни, Київщини, Поділля з сучасним світобаченням. Це гобелени 
«Осінь» (1997), «Козацька балада» (1991), «Сад-виноград» (1996). 

Творчість видатного митця степана Ганжі  – це світ поезії, 
щире захоплення та оспівування героїчного минулого Укра-
їни, її щедрої та багатої природи. Улюбленими сюжетами його 
гобеленів є героїчні сторінки історичного минулого, образа-
ми – бандуристи, козацькі ватажки. Це твори «В похід з полу-
ночі»  (2000), «Слава і воля»  (1993), «Козак-бандурист», «Богдан 
Хмельницький» (1995), «Ой, з-за гори, з-за лиману» (2000), «Ой, 
Січ мати» (1997), «Козак Мамай» (1991).

1 Городецька  І. Світове дерево Ніни Саєнко. Народне мистецтво. 2004. 
№ 3–4. С. 12–13. 
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С. Ганжа народився на Поділлі в с. Жорнище в родині слав-
нозвісного майстра кераміки Олександра Ганжі. Він з дитинства 
перебував у світі народних образів, які у вигляді фантастичних 
птахів, героїчних вершників-козаків відтворилися в його гобеле-
нах. Митець власноруч виконує свої гобелени. Окрім геометрич-
них орнаментальних мотивів – квадратів, ромбів, трикутників, 
квітів і вазонів у різних модифікаціях та сполученнях, С.  Ган-
жа широко вводить сюжетні зображення, які є фольклорними 
символами України, широко знані з народних пісень і переказів. 
Саме тому твори митця сучасні за формою і водночас глибоко 
закорінені в національні традиції. У 2009 році С. Ганжа став лау-
реатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У 80-х і до кінця 90-х років ХХ ст. продовжує переважати гобе-
лен гладкого ручного ткання, хоча в цій техніці набагато складні-
ше виявити свою творчу індивідуальність. Уже з кінця 1980-х ро-
ків спостерігаємо більш активний потяг художників-гобеленістів 
до експерименту, пошуку нових технологічних прийомів, незвич-
них образних рішень, які сприяють руйнуванню канонів, але не 
загрожують українському текстилю «втратою етносу». Бачимо 
нові підходи до виражальних засобів під час розробки нетради-
ційних сюжетів і мотивів, що веде за собою зміну ритмів лінійно-
колірних поєднань. Умовність, узагальнення зображень, компо-
зиційна ускладненість надають творам особливого спрямування. 
Прагнучи досягти мистецьких вершин, художники віднаходять 
свою, одразу ж впізнавану творчу манеру, демонструючи високу 
професійність у роботі з традиційними матеріалами  – вовною, 
льоном, у класичному ручному тканні й водночас застосовуючи 
нові матеріали і техніки при виконанні новаторських композицій.

У останній третині XX ст. народне мистецтво було джерелом 
національної самоідентифікації в протистоянні офіційній ідео-
логічній програмі радянського мистецтва, даючи ґрунт для по-
дальшої модернізації, еволюції формотворення, і, зрештою, пе-
ретворилося на благодатний вербальний матеріал для глибоко 
асоціативного символічного мистецтва. Народний текстиль для 
сучасного гобелена як жанру декоративного мистецтва є своє-
рідною матрицею з власною програмою ткацтва і як техніки, і як 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



201

1.7. Український гобелен: історія, традиції, новітні тенденції

композиційної структури, що наділена своїми принципами ор-
ганізації ритму, кольору, орнаменту. Вітчизняний художній тек-
стиль успадкував багату й добре розвинену ткацьку традицію, 
яка залишається свого роду естетичним каноном, що яскраво до-
водять вироби талановитих київських художниць – випускниць 
Львівського державного інституту прикладного і декоративно-
го мистецтва (далі – ЛДІПДМ) 1970-х років Наталії Борисенко, 
Ніни Лапчик, марти Базак – митців різних темпераментів з не-
схожою творчою вдачею.

Фігуративні гобелени члена НСХУ Наталії Борисенко свід-
чать про особистісне естетичне та емоційне сприйняття нею 
світу. Текстильниця у своїй творчості зуміла поєднати вірність 
принципам львівської мистецької школи з умінням розвинутись 
і через сміливі образно-пластичні експерименти прямувати далі. 

Ця художниця, яка належить до генерації українських май-
стрів декоративного мистецтва, що особливо гостро відчува-
ють національний характер і здатні надати його своїм творам, 
перебувала на шляху між традиціями й новаціями вже напри-
кінці 1970-х  років. На початку 1980-х  років Н.  Борисенко на-
полегливо розробляла свій авторський декоративний стиль, 
здійснюючи спроби «скріпити нитку», що пов’язує традиції 
давньослов’янської культури й українського неоавангарду (гобе-
лен «Слов’янські мотиви», 1982–1983 рр.). Вона дедалі сміливіше 
балансувала в композиціях на межі дійсності й художньої реаль-
ності, намагаючись більш коректно узагальнювати предметну 
форму, шукаючи її першооснову, уникаючи зайвого при втіленні 
свого задуму – так, як це робили народні майстри і чого її навча-
ли в інституті (гобелен «Танець з рибою», 1990 р.). У комбінаціях 
конкретного й абстрактного народжувалися енергійні компо-
зиції її монументальних гобеленів з виразними декоративними 
рисами (гобелен «Молода», 1989 р.). У 1980-х роках у ліричному 
гладкому ткацтві Н. Борисенко розкриваються вишукана поети-
ка і висока мистецька культура тонкої чутливої жінки-творця 2.

2 Чегусова  З. Обійми пригорнули глядача. Образотворче мистецтво. 
2012. № 1–2. С. 103.
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На початку 1990-х  років у пошуках своєї «авторської ніші» 
в художньому текстилі України вона «прокладає містки», що 
з’єднують її улюблений класичний гладкотканий гобелен (уті-
лення задуму якого, на жаль, потребує багатьох місяців, якщо 
художник, подібно Н.  Борисенко, уперто обстоює позицію ав-
торського гобелена, відмовляючись від послуг майстрів-вико-
навців) і більш мобільну у виконанні, але не менш ефектну ви-
шивку в авторській техніці, де паралельно вирішує завдання на 
співвідношення та зв’язок у текстильних композиціях об’єму і 
площини, форми і фактури, конкретного й умовного, кольору і 
ритму. Твори початку 2000-х років дають розуміння причетності 
Н. Борисенко до справжнього стилістичного новаторства. У ну-
льових ХХІ ст. вона реалізувалася як сформований неоавангар-
дист, поборник ідеї безкінечного руху до нового 3. 

Інша київська художниця професійного декоративного мис-
тецтва Ніна Лапчик  – одна з небагатьох майстрів текстилю 
України, які перебувають не лише в лавах НСХУ, але й серед чле-
нів Спілки художників-текстильників Європи (ETN) та Всесвіт-
ньої спілки художників тапісерії (ITN).

Саме в гобелені у мисткині, яка працювала в 1980–1990-х ро-
ках у різних видах художнього текстилю, – найбільше творчих 
удач й авторських знахідок. Фігуративний гладкотканий гобе-
лен Н. Лапчик відзначається низкою самобутніх образно-плас-
тичних прийомів, витоки яких знаходимо в давньоукраїнській 
іконі та фресці. Це набуло особливо яскравого вираження в 
її історичних серіях гобеленів «Одвічне»  (1991) та «Реставра-
ція» (1990-ті рр.).

Поетична мова художниці здається щемливо-зворушливою в 
гобеленах, що йдуть від малярства народного примітива: у сері-
ях «Благовіщення», «Мої ангели» (кінець 1980-х рр.), образи яких 
мисткиня трактує досить незвично. Н.  Лапчик дивним чином 
поєднує зображення доброго ангела, чиї крила завжди сумирно 
приспущені, з фігурою української селянки з немовлям у лоні в 
характерному народному одязі – спідниці з фартушком, селян-

3 Чегусова З. Нитка життя. Наталка Борисенко : каталог. Київ, 2011. С. 1.
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ському взутті на каблучках. Її ангел – це не крилате божество, 
наділене могутністю, не безтілесна і безстатева істота: гобеле-
ни мисткині наче свідчать про його земне походження. Ангел 
Н.  Лапчик  – швидше архетиповий жіночий образ, у  якому ви-
ражені такі символічні гуманістичні аспекти, як вища доброчес-
ність і заступництво. Роботи серії «Мої ангели» приваблюють 
своїм колірним та фактурним вирішенням: гладкоткані фігу-
ративні зображення в ніжних бежево-рожевих, біло-блакитних 
тонах, збагачені щонайдрібнішими деталями оздоблення зі сте-
клярусу (страз), мережива, трикотажного плетіння.

Серія гобеленів Н. Лапчик «Ми і вони» (1989), що була вперше 
представлена на її персональній виставці 1994 року в київській 
галереї «Триптих», теж цікава як з образного, так і пластичного 
погляду. Авторська ідея: ми  – люди, вони  – представники тва-
ринного світу; ми – замасковані, дволикі, складні істоти, вони – 
більш гуманні й відверті, оскільки їх позитивні та негативні 
якості завжди лишаються незмінними. Глибокий чорний масив 
фону в гобеленах, на якому яскравими червоними, синіми, жов-
тими, бірюзовими нитками виткані людські постаті, контрастне 
колірне вирішення в зображеннях природних форм, чітко ви-
ражена геометрія облямівки, яка нагадує меандр, надають го-
беленам виключної декоративності та художньої завершеності. 
Ставлячи перед собою формальне завдання організації чорної 
площини тонким кольоровим контуром, Н.  Лапчик у цій серії 
талановито продовжує традицію народного килима Правобе-
режної України з чорним тлом, для якого особливо характерне 
багатство рослинного і геометричного орнаментів, розмаїтість 
композиції і вишуканість колориту 4. 

Яскравим представником львівської школи текстилю, що вже 
глибоко закорінена у творчій ниві Києва, є  марта Базак  – за-
служений діяч мистецтв України, доцент кафедри художнього 
текстилю Київської державної академії декоративно-приклад-
ного мистецтва і дизайну ім.  М.  Бойчука (далі  – КДАДПМД 

4 Чегусова З. Віртуозний майстер Ніна Лапчик. Образотворче мистецтво. 
1996. № 2. С. 56.
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ім.  М.  Бойчука). Нерозривний зв’язок з народним мистецтвом 
простежується в колі тем і сюжетів, обраних художницею: їй 
близька поезія природи, щедрість української землі. І  здаєть-
ся, що енергія народних майстрів, яка впродовж віків концен-
трується в українських килимах, трансформується в гобеленах 
М.  Базак гармонійними сполученнями, неочікуваними орна-
ментальними вирішеннями. Текстильниця вдало знаходить рів-
новагу між засобами виразності сучасного фігуративного гобе-
лена і традиційною мовою килима.

Площинне трактування майже абстрактних геометризованих 
пейзажних мотивів, активність кольору, що властива народному 
декоративному живопису, узагальнена умовна фігуративність – 
усе це є своєрідними рисами образно-пластичної мови М. Базак. 
Поряд з найсучаснішими гобеленами, вона створює оригінальні 
«ширми-каравани», що виконані стародавньою технікою «обкру-
чування», які не поступаються красою старовинним фламанд-
ським і французьким шпалерам (гобелени «Янгол з білим та чор-
ним крилом», 1988 р.; «Гори», 1990 р.; «Русалка», 1991 р.).

У творчості іншої художниці – викладача, в. о. завідувача від-
ділення художнього текстилю і моделювання костюма (далі  – 
ХТМК) КДАДПМД ім. М. Бойчука, кандидата мистецтвознавства 
Лесі майданець-саєнко (Баргилевич), що закінчила ЛДІПДМ 
у 1992 році, теж відчутне глибинне проникнення у джерела наці-
ональної культури, але не тільки завдяки львівській школі. Вона 
продовжує у своїй творчості своєрідну мелодію славетного укра-
їнського мистецького роду Саєнків. Народний художник Украї-
ни Олександр саєнко – випускник Миргородського художньо-
промислового інституту (у  1920-х  рр.), а  згодом  – Української 
академії мистецтв у Києві, учень Василя Кричевського і Михай-
ла Бойчука – передав своїй доньці Ніні Саєнко, а відтак і онуці – 
Лесі Майданець-Саєнко особливості національного характеру, 
фіксовані на рівні найдавніших архетипів світосприйняття, що 
зветься «духом нації». Його національна ідея стала девізом і у 
творчості онуки.

Килими-гобелени О.  Саєнка і гобелени його онуки мають 
спільне в орнаментально вибудованих ритмах творів, у декора-
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тивності площин, у позачасовості образів-символів, що виклю-
чають усе несуттєве, випадкове, зайве (гобелени «Присвята Олек-
сандру Саєнку», «Світило», «Лев», усі – кінець 1980-х – 1990-ті рр.). 
Такі риси, як узагальнено трактована форма, мажорність коло-
риту, вдале поєднання статики і динаміки в побудові компози-
цій – це «саєнківські» риси, вдосконалені у творчій манері Лесі 
Майданець-Саєнко (Баргилевич) львівською школою.

До першоджерел українського мистецтва, його інформацій-
них глибин, що гармонійно поєднуються із сучасним худож-
нім мисленням, звертається талановита львівська, а з 2000 року 
вже київська художниця текстилю  – доцент відділення ХТМК 
КДАДПМД ім. М. Бойчука Наталія Дяченко-Забашта.

Керована внутрішньою духовною потребою, художниця по-
стійно повертається у своїй творчості до мистецьких мотивів 
Трипілля. Композиційна структура її гармонійних у кольорі го-
беленів  – зазвичай неяскравих, неконтрастних, де превалюють 
графічні засоби виразності, – насичені ритмічністю лінійні сим-
воли і знаки, що асоціюються з трипільською керамікою, тради-
ційною писанкою, орнаментами українських килимів (гобелени 
«Безгоміння», «Праприсутність», 1990-ті рр.). Художниця прагне 
осягнути погляд давніх майстрів на Всесвіт, у яких не було поді-
лу на реальне та вигадане, природне та надприродне, мистецтво 
та ремесло, намагаючись заглибитися у світи, що повертають до 
архаїчного синкретизму, де невіддільними є свідомість і матерія, 
дух і тіло, природа і людина.

Великий знавець народної метафорики й символіки Олек-
сандр Ковальчук (1962–2011)  – знаний майстер художнього 
текстилю з Вінниці, який був щирим носієм генної історичної 
пам’яті, зорієнтованим на вершинні здобутки національної куль-
турної спадщини, володів даром «оживлення» й оновлення тра-
дицій – споконвічних цінностей, властивих менталітету україн-
ців. До кола естетичних уподобань О.  Ковальчука входили, як 
невід’ємні складові, українська писанка дохристиянського пе-
ріоду, класичний подільський килим XVIII–XІХ ст., українська 
ікона на склі XVIII–XІХ ст., які були основними джерелами та ін-
спіраціями його творчості, надихаючи на нескінченну інтерпре-
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тацію етномотивів 5. На перехресті традицій та сучасних профе-
сійних новацій і здійснювалось його авторське формотворення. 

Творчість О. Ковальчука була доволі різнобічною: гладке руч-
не ткання, ікона на склі, батик. Однак провідне місце в ній усе ж 
посідав гобелен. Двадцятирічний творчий шлях О.  Ковальчука, 
що почався після закінчення ним ЛДІПДМ (1989), був сповнений 
невтомними пошуками власної неповторної манери – витонченої 
межі традиційного й новітнього, першоджерела й авторської ін-
терпретації. Він був справжнім віртуозом у ручному (майже юве-
лірному) тканні: одним з найпослідовніших «апологетів» автор-
ського виконання гобелена від невеличкого до монументального. 

У своїх найвідоміших гобеленах на тему «Дерева життя» ми-
тець використав композиційний принцип килимів Поділля: біла-
теральний, тобто двобічносиметричний, де зображення рослини 
(квітки) у вазоні – мотив міфологічного образу Древа життя – мі-
фічного Райського (Світового) дерева, яке, за народними віруван-
нями, стоїть посеред Раю з листям і плодами усіх дерев. У двох 
гобеленах «Дерево життя» – на чорному (2004) і білому тлі (2008) – 
О. Ковальчук відтворив стародавні символи чоловічого й жіночо-
го начал: юнацької сили (жолудь, дубове листя) та жіночої краси 
(зірка). У  цих знакових для митця творах, де він використовує 
набутки старовинного килимарського мистецтва Поділля, від-
чутний дух гармонійного єднання українського художника з при-
родою, що тільки генетично передається у спадок від народних 
майстрів, набуваючи у професіонала вишуканості образної мови.

Наприкінці 1990-х років О. Ковальчук намагається уникати 
традиційних рішень у створенні образів. Усе більше відкриває 
для себе розуміння площинного кольору, домагається гармонії 
пласкої форми і виразної лінії. Чудовим взірцем самобутності 
автора є монументальний гобелен-фреска «Райський сон» (2000), 
що видається особливо цікавим з позицій формотворення  – 
трактування фігур, складок драпірування, активного фону з 
квітковими мотивами.

5 Чегусова  З. Дар оновлення традицій Олександра Ковальчука. Fine Art. 
2010. № 3. С. 74–79.
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Високопрофесійні майстри гобелена Є.  Фащенко, с.  Ша-
батура, Л.  Жоголь, і.  та м.  Литовченки, В.  Федько, Н.  Паук, 
О. Крип’якевич, м. Білас, і. Вінницька, Н. Борисенко, Н. Лап-
чик, м. Базак, О. Риботицька, О. Парута-Вітрук, В. Ганкевич, 
с.  Бабков, т.  Печенюк, Л.  Гошовський, Г.  Кусько, З.  Шульга, 
м. Шеремета, О. Куца, Леся майданець-саєнко (Баргилевич), 
Н.  Дяченко-Забашта, О.  Ковальчук та інші  – усіх їх об’єднує 
те, що вони в різні роки періоду 1950–1990-х  років здобували 
освіту у ЛДІПДМ, і, безперечно, залишаються носіями тради-
цій саме львівської школи. Славетний львівський інститут, а від 
1994 року Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) має 
свої особистості, пов’язані з історичним розвитком. Львівська 
професійна школа мистецтва в різних іпостасях завжди мала 
увиразнений вектор етнічної та національної ідентичності. Гли-
боке осмислення надбань вітчизняного і світового мистецтва, 
всотування усього найкращого з авангардних течій у поєднані 
з національними традиціями сприяло створенню у Львові особ-
ливої ідейно-мистецької спільноти.

Основою образотворчості львівського гобелена завжди було 
геометризоване начало в поєднанні зі складними абстрактно-
формальними побудовами. Митці нерідко звертаються до мо-
тивів писанкарства, ліжникарства, хоча здебільшого втрачаючи 
семантику давніх символів, закладену в них. 

У цьому контексті заслуговує уваги творчість Оксани Ри-
ботицької, що викликає повагу і шану. Як і сама особистість 
мисткині, яка наскрізь «просякнута» українською національною 
культурою, обдарована різнобічним лірично-поетичним талан-
том неперевершеного «композитора» і колориста в царині найці-
кавішого та найскладнішого жанру ручного ткання – гобелена, 
якому О.  Риботицька зберігає вірність, залишаючись незмінно 
відданою, уже півстоліття. 

Львівська школа дала художниці глибоке осмислення надбань 
вітчизняного і світового мистецтва. Здобуваючи освіту на відді-
лі художнього текстилю ЛДІПДМ (1965–1970 рр.), вона отримала, 
окрім фахових знань, глибоке розуміння основ народного мис-
тецтва, зокрема писанки, вибійки, килимарства особливо таких 
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регіонів, як Гуцульщина, Покуття, Буковина. Працюючи над не-
фігуративними, орнаментально-декоративними, зооморфними 
і рослинними композиціями своїх творів, професіональний ху-
дожник текстилю О. Риботицька, як і народні майстри Західної 
України, нерідко надихається її чудовою природою. У творах тек-
стильниці відчуваємо сміливе і водночас органічне поєднання 
масштабної абстрагованої форми й пісенної ритміки упізнаваних 
карпатських мотивів: смерекових лісів, гірських хребтів, зиґзаґів 
дерев’яних загород гуцульських обійсть. Гірський ландшафт Кар-
пат підказує авторці побудову композиції, яскравим прикладом 
чого є її монументальні гобелени з гранично умовними краєви-
дами – «На Спаса», «Стежками Карпат», «Очікування». Характер-
но, що відтворене художницею природне оточення Карпатських 
гір з авторськими імпровізаціями мотивів дерев, птахів, квітів, 
злаків, трав, інших рослин (зокрема її улюблених стилізованих 
зображень безсмертника) у  процесі ручного ткання проходять 
складний процес перетворення реальних форм на геометричну 
абстракцію («Відродження», «Сліпий дощ», «Засіяна земля») 6.

У своїх неперевершених гобеленах упродовж півстоліття 
О. Риботицька утверджує одвічні вартості життя в гармонії зі сві-
том природи, розкриваючи непорушні зв’язки людини з Землею і 
Небом, на що здатний тільки справжній віртуоз у ручному тканні.

На межі фігуративної і геометрично-абстрактної побудови 
композиції багато та плідно працює в гобелені провідна львів-
ська мисткиня художнього ткацтва Ольга Парута-Вітрук. Її на-
вчання в 1970-х  роках у ЛДІПДМ у славнозвісного педагога та 
видатного українського художника Романа Сельського, яке бу-
дувалось на кращих взірцях вітчизняного і світового мистецтва, 
стало запорукою національного світогляду та визначило основні 
духовні критерії художниці в мистецтві й житті. Для становлен-
ня О. Парути-Вітрук як творчої особистості неабияке значення 
мало народне мистецтво Гуцульщини, до якого вона долучилися 
в студентських мандрівках Карпатами разом з подружжям Ро-
мана і Магріт Сельських. 

6 Чегусова З. Формотворення Оксани Риботицької. День. 2019. 5 березня.
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Гобелени цієї художниці позначені цікавими формальними 
знахідками, де поєднується геометрична абстракція та графіч-
но-узагальнений фігуратив. Інтуїція, підсвідомість, спогади 
формують ідеї та образи її гобеленів. При цьому відчуття світу 
в мисткині йде через народне мистецтво, тому так захоплює де-
коративна площинність її гобеленів, гармонія лінійних ритмів, 
злагодженість колірних сполучень. О. Парута-Вітрук майстерно 
спирається на давні українські традиції кольору та орнамен-
тально-композиційної побудови писанки, народного килима, 
ліжника. Зберігаючи основні канони ручного ткацтва, вона зна-
ходить свій пластичний вираз у ритмах сучасної, створеної нею 
авторської орнаментики з мотивами квітів, дерев, птахів. В екс-
пресивній геометрії гобеленів художниця передає неперервну 
мелодію української душі, поєднуючи минуле і сучасне (гобеле-
ни «Спогади серпня», 1986 р.; «Карпатські ритми», 1988 р.; «Пта-
хи», «Сумні квіти»  – обидва 1999  р.; «І  коріння сумує», 2010  р.; 
«Пера осіннього птаха», 2012 р. тощо).

Прихильниками фігуративу на межі з абстракцією є і такі го-
дованці львівської школи, як Л. Борисенко, Л. Довженко, Н. Пі-
куш, В.  Ганкевич. Узагальнення форм, доведене до силуетних 
зображень зі знаково-символічним наповненням, характерне 
для багатьох гобеленів і батиків Лідії Борисенко. Вони насичені 
зворушливо-медитативною елегійністю. Дві душі в ірреально-
му світі уявного пустельного пейзажу – тема багатьох її творів 
1990-х років. Умовні постаті орнаментовані комбінаціями ліній-
них переплетень та завуальованими авторськими текстами ві-
ршів (гобелени «Дві сестри», 1992 р.; «Сумніви», 1993 р.).

У гобеленах Лесі Довженко (1948–2011) лейтмотивом прохо-
дить образ Матері, яка в космогонічних і міфологічних уявлен-
нях наших предків мислилась як Праматір світу, Матір богів, як 
Мати-земля, Берегиня. Закохана у трипільську культуру, Л. До-
вженко прагнула відтворити пластичний код образотворчої ар-
хаїки часів язичництва. Образний лад творів художниці симво-
лізував нероздільність людського буття і природи з її стихіями 
вогню і води, тваринами, птахами, рослинами (гобелени «Про-
ростання», 1990 р.; «Родовід», 1992 р.).
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Художники завжди були виразниками світоглядних ідей на-
ції. Отримавши у добу Незалежності України свободу виявлен-
ня своїх релігійних почуттів, вони, природно, звернулися до 
релігійної тематики, вивчаючи надбання давнього іконопису, 
мистецтва монументального живопису Київської Русі. В  осно-
ву багатьох творів Н. Пікуш, т. Печенюк, с. Бурак, Б. Губаля, 
Н. Литовченко, А. Попової-Хижинської покладені євангельські 
сюжети, з якими тісно сплітається тема жертовності людини за-
ради продовження життя на землі, збереження на ній правічних 
духовних цінностей; тема самопожертви жінки-матері. Їм при-
таманна характерна для сакрального мистецтва утаємниченість 
контексту, метафоричність образної мови.

У 2000-х роках представники львівської школи презентують 
гобелен як найбільш усталену форму в текстильному мистецтві. 
Безперечно, новаційні пошуки в напряму експериментального 
художнього текстилю активізувалися в цей період, проте стало 
очевидним, що техніка традиційного гладкого ткання  – най-
більш трудомістка, складна, виснажлива і водночас невикоріне-
на і невичерпна.

На зламі ХХ–ХХІ  ст. гобелен виконує дві основні функції. 
З одного боку, як твір декоративного мистецтва він сприяє ство-
ренню естетично виразного середовища, своєрідного затишку і 
комфорту в інтер’єрі. З другого, – як твір монументального мис-
тецтва є носієм певної інформації, утверджує певну ідею засо-
бами узагальнених образів, символів, алегорій. 

Український гобелен на початку ХХІ ст. – унікальна галузь ху-
дожньої творчості з велетенським історичним минулим і надією 
на не менш багате майбутнє. Він стрімко розвивається й отримує 
визнання на міжнародних виставках, конкурсах і симпозіумах. 
Значно розширився діапазон його застосування. Митці розкри-
вають несподівані якості у традиційних матеріалах, віднаходять 
нові оригінальні засоби художньої виразності, демонструють 
різноманітні підходи до втілення образно-пластичних ідей. Го-
белен об’єднує риси як монументальності, так і образотворчості, 
переймаючи формально-стилістичні засоби і живопису, і графі-
ки, активно реагуючи на новітні тенденції вітчизняного та світо-
вого мистецтва початку ХХІ ст.
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2.1. гончАРСТВо  
ІХ – ПочАТКУ ХХІ СТолІТТя 

яК ВИзнАчне яВИще 
УКРАїнСьКої КУльТУРИ

Гончарство доби Київської Русі. Серед художніх ремесел Ки-
ївської Русі гончарство посідало одне з провідних місць. Давньо-
руські гончарі розвинули традиції слов’янської кераміки, творчо 
переосмислили досвід тогочасних передових регіонів (насампе-
ред Візантії), через які засвоїли античну спадщину, і  створили 
власну школу гончарного виробництва. 

Гончарним ремеслом займались у переважній більшості дав-
ньоруських міст, звідки нововведення потрапляли у сільську 
місцевість. Існувала істотна різниця між виробами міських та 
сільських гончарів. Простий неполив’яний посуд робили по-
всюдно, а от полив’яну кераміку – у великих населених пунктах.

Тогочасні майстри виробляли кухонний і столовий посуд, 
освітлювальні прилади, малу пластику, голосники, облицюваль-
ні плитки, писанки тощо. Серед різновидів посуду зустрічають-
ся горщики (найбільш масова категорія знахідок), глечики, макі-
три, черпаки, кухлі, миски, сковороди, покришки, корчаги, так 
звані «амфорки київського або волинського типу» тощо. 

Давньоруська полив’яна кераміка стала новою сторінкою 
в історії гончарства України. Її появу дослідники пов’язують з 
виникненням майстерень з виробництва керамічного декору 
храмів, насамперед архітектурних облицювальних плиток, і від-
носять до кінця Х  ст. В  технології давньоруського полив’яного 
виробництва вбачають вплив склоробної справи  1. Найбільш 

1 Макарова Т. И. О происхождении поливной посуды на Руси. Советская 
археология. 1963. № 2. С. 250.
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2.1. Гончарство ІХ – початку ХХІ століття як визначне явище...

ранні зразки давньоруської полив’яної кераміки – архітектурної 
та посуду – мають спільні риси з візантійською. Відмінність по-
лягає в тому, що візантійські речі (це в основному посуд, уламки 
якого у значній кількості знаходять на території міст Київської 
Русі) вкриті прозорою поливою, а давньоруські непрозорою, що 
пояснюється значним вмістом у ній олова. 

Полив’яні облицювальні плитки стали одним з найвизначні-
ших досягнень давньоруських майстрів. Їх застосовували для 
облицювання підлоги та стін храмів, князівських і боярських 
палаців. За формою вони були квадратні, прямокутні або три-
кутні. Найчастіше лицьовий бік вкритий поливою, кольори 
якої відповідають головним кольорам смальти: жовтий, зеле-
ний, брунатний, синій, пурпуровий. Зрідка плитки оздоблені 
надполив’яним розписом: жовтим по пурпуровому або зеленому 
тлу і навпаки. У розписі комбінуються основні кольори. Нерідко 
орнамент виконано у вигляді характерних математичних дужок, 
що нагадує українську фляндрівку. Іноді візерунок утворено 
хвилястими лініями, петлеподібними елементами, кільцями з 
крапками в центрі. За складом полива облицювальних плиток 
наближена до смальти і це не дивно: адже полив’яні плитки най-
частіше замінювали смальту у другорядних частинах споруди 2.

Осібне місце посідають облицювальні плитки гончарів Галиць-
ко-Волинського князівства, що походять зі стародавнього Галича 
і датуються переважно ХІІ ст. Серед мотивів декору, розміщеного 
в круглому медальйоні, – зображення воїнів, грифонів, левів, пта-
хів (голуба, павича, орла). Останній був, вірогідно, геральдичним 
знаком одного з галицьких князів. Птахи й звірі зображені в русі. 
Тло заповнене рослинним орнаментом. Найбільш поширене зо-
браження грифона. Археологи припускають, що плитки оздоблю-
вали стіни якоїсь будівлі (можливо, князівського палацу) 3.

2 Кучера М. П. Керамика. Археология Украинской ССР. Київ : Наукова дум-
ка, 1986. Т. 3. С. 454; Макарова Т. И. Поливная посуда: Из истории керамиче-
ского импорта и производства Древней Руси. Археология СССР. Свод археоло-
гических источников. Москва : Наука, 1967. Вып. Е1-38. С. 36. 

3 Гончаров В. К. Древній Галич. Вісник Академії наук УРСР. 1956. № 1. С. 61–67;  
Гончаров В. К. Художні ремесла. Історія українського мистецтва. Київ : Голов-
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Окрему своєрідну групу пам’яток давньоруського періоду 
становлять писанки  – пустотілі глиняні яйця, найчастіше де-
коровані характерними дужками, що нагадують українську 
фляндрівку. 

Взагалі гончарне мистецтво доби Київської Русі є одним з 
найвизначніших явищ в історії української художньої культури 
доби Середньовіччя. В цей період було закладено міцну основу 
для розвитку українського гончарства наступних періодів.

Гончарство другої половини ХІІІ – першої половини ХVІ сто
ліття. Під час монголо-татарської навали гончарство, як і інші 
види декоративно-ужиткового мистецтва, занепало. Найбільше 
постраждало міське ремесло, головні осередки якого були вщент 
зруйновані. Основою для його відродження стало сільське гон-
чарство, яке не зазнало суттєвих втрат і тому частково зберегло 
здобутки попереднього періоду. На жаль, значну частину до-
сягнень давньоруського гончарства не було відроджено. Однак, 
впродовж другої половини ХІІІ – першої половини ХVІ ст. укра-
їнські гончарі засвоїли й розробили низку нових художньо-тех-
нологічних засобів, важливих для подальшого розвитку керамі-
ки. У формах і навіть декорі багатьох виробів відчувається вплив 
дерев’яного й металевого посуду, а також орієнтація на західно-
європейське цехове гончарство. Застосування на українських 
землях поливи під час монголо-татарської навали припинено не 
було. Виробництво полив’яної кераміки, хоч і скоротилось, але 
не перериваючись, розвивалось безперервно 4. 

Застосування поливи розширюється у міському цехово-
му гончарстві в другій половині ХV – першій половині ХVІ ст. 
У сільському ремеслі цей процес затримується до більш пізнього 
часу. Поливою вкривали переважно столовий посуд. Кухонний 
продовжували робити теракотовим. Найчастіше він має сірува-

на редакція УРЕ, 1966. Т. 1. С. 388; Лащук Ю. Покутська кераміка. Опішне  : 
Українське Народознавство, 1998. С. 32.

4 Тищенко  О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 
(ХІІІ–ХVІІІ  ст.). Київ  : Либідь, 1992. С. 42–47; Виногродская Л. И. Поливная 
керамика ХІІІ–ХVІІІ вв. (Постановка проблемы). Историко-культурные связи 
Причерноморья и Средиземноморья Х–ХVІІІ вв. Симферополь, 1998. С. 59.
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тий черепок, рідше – сірувато-жовтуватий. Поступово зменшу-
ється кількість виробів, оздоблених ритуванням та відбитками 
штампа, поширюється розпис кольоровими ангобами, яким 
оздоблюють теракотовий посуд, зростає питома вага полив’яної 
кераміки 5. 

Чи не найважливішим технологічним досягненням кінця 
ХІV – першої половини ХV ст. стало поширення швидкооберто-
вого гончарного круга, за допомогою якого майстри витягували 
посуд з однієї грудки глини, що замінило техніку стрічкового 
наліпа на повільному крузі 6. 

Час після татаро-монгольської навали позначений швидким 
відродженням і розвитком міст. Важливу роль у міському гон-
чарстві розглядуваного періоду відігравали цехи, що з’явились 
у ХІV ст. спочатку в західноукраїнських землях і впродовж на-
ступних століть поширились по всій Україні. 

Поступово асортимент виробів українських гончарів розши-
рюється і стає доволі різноманітним: архітектурна кераміка, по-
суд, побутові вироби, пластика.

Важливою галуззю архітектурної кераміки від другої полови-
ни ХІV ст. стає кахлярство. Найдавніші українські кахлі (ХІV–
ХV ст.), так звані горщикоподібні (горщикові), були циліндрич-
ної, трохи розгорнутої вгорі форми й мали круглий, квадратний, 
трикутний або у вигляді квадрифолія чи багатопелюсткової роз-
ети отвір. Наприкінці ХV – початку ХVІ ст. виникли нішеподібні 
(гратчасті) кахлі, форма яких подібна до горщикових, але отвір 
доповнювався пластиною з прорізним орнаментом. Паралельно 
з’явилися мископодібні (мискові) кахлі із невисокими широко 
розгорнутими стінками, денця яких оздоблювали рельєфним 
декором. Всі ці кахлі вмуровували у стіни печі отворами назовні. 

5 Лащук Ю. П. Кераміка. Історія українського мистецтва : в 6 т. Т. ІІ. Київ : 
Головна редакція УРЕ, 1967. С.  389–399; Омельченко  Ю.  А., Тесленко  І.  Б., 
Чміль  Л.  В. Українська наддніпрянська кераміка ХІV–ХVІІІ  ст.  : Методичні 
рекомендації. Київ, 1994. С. 9–10.

6 Чміль  Л.  В., Оногда  О.  В.  До питання про технологію виробництва 
київської кераміки другої половини ХІІІ  – початку ХVІ  ст. Праці центру 
пам’яткознавства. Київ, 2008. Вип. 14. С. 124.
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Від кінця ХV – початку ХVІ ст. гончарі починають створювати 
плиткові (коробчасті) кахлі, які поступово витіснили мискові. 
Плиткові кахлі складаються з прямокутної або квадратної гли-
няної пластини, оздобленої рельєфним декором, та коробчастого 
виступу – румпи. Такі кахлі монтували чільною стороною назов-
ні, а румпою до вогню 7.

Кахлі були переважно теракотовими. Найчастіше мали сірий, 
сірувато-сталевий або світлий сірувато-вохристий черепок. Рум-
пи тривалий час залишались підкреслено широкими, що зайвий 
раз доводить їх зв’язок із давніми горщиковими або мисковими 
кахлями. Лицьовий бік кахлів був квадратним або прямокутним, 
наближеним до квадрату. Поверхня його рівна або складалася з 
двох увігнутих частин, розташованих під кутом. Нерідко кахлі 
мали рамку  – вузьку чи широку профільовану. Пояскові кахлі 
були прямокутної видовженої по горизонталі форми й мали опу-
клий лицевий бік. Декор виконувався у високому рельєфі. 

В декорі найдавніших українських кахлів переважають гео-
метричні, рослинно-геометризовані, рідше  – рослинні та зо-
оморфні мотиви. Нерідкими є зображення людей, вершників, 
фігурні сцени. 

Серед зооморфних зображень найбільш популярним є зобра-
ження лева. У НМУНДМ експонується унікальна кахля ХVІ ст., 
що походить з Києва, із зображенням лева з видовженим тулу-
бом, відкритою пащею та хвостом, завершеним криноподібним 
елементом. Зображення виконано у підкреслено високому рельє-
фі. Рослинні мотиви, що доповнюють зооморфний мотив (розет-
ка над головою звіра та гілки) виконані у невисокому рельєфі.

7 Лащук  Ю.  П. Кераміка. Історія українського мистецтва  : в  6  т. Т.  2... 
С.  393; Виногродська  Л.  І. Кахлі Середнього Подніпров’я ХІV  – середини 
ХVІІІ ст. : автореф. дис. ... канд. істор. наук. Київ, 1993; Виногродська Л. І. До 
історії керамічного і скляного виробництва на Україні у ХІV–ХVІІІ ст. Архео-
логія. 1997. № 2. С. 136–137; Попельницька О. Зібрання кахель ХІV–ХVІІІ сто-
літь Національного музею історії України: огляд колекціїї, історія формуван-
ня. Український керамологічний журнал. 2005. № 1–4. С. 81–92; Колупаєва А. В. 
Українські кахлі ХІV  – початку ХХ  ст. Історія. Типологія. Іконографія. Ан-
самблевість. Львів : Інститут народознавства НАН України, 2006. С. 69, 76–94.
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У другій половині ХІІІ – ХV ст. ще продовжували робити тов-
стостінний посуд, виконаний на повільному гончарному крузі, 
з  короткими трохи розгорнутими вінцями, м’яко наміченими 
плечами, оздобленими ритованими смугами, «кривульками», 
відбитками зубчастого коліщатка. Паралельно виготовляли 
посудини з тонким добре випаленим черепком, чітким силуе-
том і виразнішим декором. Їх виконували на ножному гончар-
ному крузі 8.

У ХV–ХVІ ст. асортимент кухонного і столового посуду зна-
чно розширюється. В цей час виробляли горщики, глечики, тик-
ви, ринки, сковорідки, макітри, покришки, миски, тарелі, кухлі, 
чарки тощо. 

Друга половина ХІІІ–ХVІ ст. поки що один з найменш дослі-
джених періодів в історії українського гончарства. Археологи 
продовжують опрацьовувати матеріал, який, без сумніву, дозво-
лить в майбутньому відтворити більш повну картину розвитку 
цього провідного виду українського декоративно-ужиткового 
мистецтва.

Українське гончарство другої половини ХVІ  – ХVІІІ  сто
ліття.  Українська кераміка другої половини ХVІ – ХVІІІ ст. по-
значена низкою своєрідних рис, серед яких чи не найважливішим 
є активний розвиток цехового гончарства у містах і пов’язані з 
цим різноманітні нововведення в технології, асортименті, фор-
мах і декорі виробів. Давні місцеві традиції доволі активно по-
повнювалися новими елементами завдяки посиленню зв’язків 
із гончарством Західної Європи. Для завершення науки цехові 
підмайстри повинні були виїжджати до інших міст і навіть за 
кордон, що, безумовно, сприяло ознайомленню наших гончарів 
із різними технологічними нововведеннями, розширенню асор-
тименту, змінам у формах виробів та принципах їх декоруван-
ня, навіть появі нових орнаментальних мотивів. Про досягнення 
західноєвропейських майстрів міські гончарі могли також ді-
знаватись завдяки широким торгівельним зв’язкам українських 

8 Омельченко Ю. А., Тесленко І. Б., Чміль Л. В. Українська наддніпрянська 
кераміка... С. 8.
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земель із сусідніми країнами. Були, безсумнівно, зв’язки зі Схо-
дом, що також не могло не впливати на гончарство. Однак, всі 
ці впливи і нововведення органічно доповнювали давні місцеві 
традиції, не руйнували їх і, видозмінюючись, пристосовувались 
до місцевих особливостей. 

Тож міське ремесло розвивалось у загальному руслі західно-
європейського мистецтва. У  творах українських цехових гон-
чарів, хоч і з деяким запізненням, відчувається вплив головних 
європейських стилів  – Ренесансу, бароко, рококо, класицизму. 
Особливо це відчувається в архітектурно-декоративній керамі-
ці, стилістично пов’язаній з оформленням інтер’єрів (кахлі) та 
екстер’єрів (різноманітні керамічні вставки) тогочасних споруд, 
як церковних, так і світських. Збереглися відомості про існу-
вання гончарних цехів у багатьох містах і містечках України: в 
Києві, Кам’янці-Подільському, Барі, Потеличі, Чернігові, Новго-
род-Сіверському, Любечі, Ніжині, Глинську, Лохвиці та інших. 
Сільське ремесло, як і раніше, значно відставало від міського і 
розвивалось в межах давніх традицій без особливих змін.

У цей час асортимент виробів міських цехових гончарів, був 
набагато різноманітніший, ніж сільських, і мав багато спільних 
рис із цеховою продукцією Західної Європи. В цей час, україн-
ські гончарі створювали різноманітний посуд (кухонний і столо-
вий) речі побутового призначення (світильники, люльки тощо), 
архітектурно-декоративну кераміку (кахлі, архітектурні встав-
ки, черепицю), іграшку, скульптуру, фігурні посудини. 

Декор кахлів другої половини ХVІ  – середини ХVІІ  ст., що 
мали переважно квадратну форму, виконували у доволі висо-
кому рельєфі, висота якого поступово зменшується, а  чіткість 
зображення і ретельність пророблення деталей зберігається  9. 
В  оздобленні багатьох кахель відчутний вплив Ренесансу. По 
краях чільної сторони більш ранніх кахель розміщували ши-
року складно профільовану рамку. З кінця ХVІ ст. до середини 
ХVІІ  ст. зустрічалися кахлі зі ступінчастою рамкою. З  першої 
чверті ХVII  ст. почали створювати кахлі з одноступінчастою  

9 Колупаєва А. Українські кахлі ХІV – початку ХХ ст... C. 106.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



219

2.1. Гончарство ІХ – початку ХХІ століття як визначне явище...

рамкою. Вони побутували до ХVІІІ ст. 10 В декорі поширені рос-
линні й геометричні мотиви. На лицьових кахлях домінувала 
рослинна орнаментика. Переважають чотиричастинні компози-
ції, утворені листям, що нагадує акант, криноподібні елементи з 
різноманітними доповненнями. В центрі композиції розміщено 
велику крапку, кілька концентричних кіл, чотирипелюсткову 
або іноді багатопелюсткову розету. Поширені також кахлі, оздо-
блені парами перехресних кілець, розміщених навколо розети й 
доповнених рослинними мотивами. З часом кількість пелюсток 
центральної розети подвоюється, а кільця збагачуються рослин-
ними доповненнями і поступово перетворюються на галузки. 
Зустрічаються кахлі з сітчастим декором, утвореним багатокут-
никами, що розраховані на продовження при поєднанні з ін-
шими кахлями. Багатокутники заповнюються перехрещеними 
мотивами з потроєним розгалуженням (нагадує пізніший мо-
тив української народної кераміки «курячі лапки»), спареними 
пелюстками або чотирипелюстковими розетами (переосмисле-
ний квадрифолій), трьохджгутові елементи з перехопленнями 
і без них. Поширюються і геральдичні композиції, серед яких 
найпопулярніші – мотив вазона з квітами та листям і ліроподіб-
ний мотив, утворений великою квіткою, доповненою вигнутими 
стеб линами з видовженим листям, яке нагадує листя кульбаби 11.

Архітектурна кераміка другої половини ХVІІ–ХVІІІ  ст. ре-
презентована кахлями й декоративними вставками, в оздоблен-
ні яких відчувається вплив стилю бароко, згодом – рококо й кла-
сицизму. Кахлі поступово стають прямокутними, їхні розміри 
збільшуються, рельєфна рамка зникає. В  цей час кахляні печі 
набувають великої популярності. Вони поширюються навіть в 
середовищі небагатих мешканців містечок і сіл. Більшість таких 

10 Виногродська  Л.  І. Кахлі Середнього Подніпров’я... С.  15; Виногрод-
ська Л. І. До історії керамічного і скляного виробництва... С. 138; Колупаєва А. 
Українські кахлі ХІV – початку ХХ ст... C. 109–110.

11 Лащук  Ю.  П. Кераміка. Історія українського мистецтва  : в  6  т. Т.  2... 
С.  389–399; Тищенко  О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва... 
С. 110–111; Попельницька О. Зібрання кахель... С. 82–88; Колупаєва А. Україн-
ські кахлі ХІV – початку ХХ ст... C. 113–120.
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кахлів були теракотовими з рельєфним декором або вкритими 
кольоровою (переважно зеленою) поливою. Інтер’єри заможних 
людей прикрашали печі з мальованими кахлями, які за техноло-
гічними ознаками можна розподілити на три групи: розпис по 
рельєфу різнокольоровими емалями, розпис по сирій білій ема-
лі кольоровими емалями, підполив’яний розпис кольоровими 
ангобами. 

Поширені кахлі із рослинним або геометричним орнамен-
том, який виходить за межі однієї кахлі і розповсюджується по 
всій площині розміщення лицьових кахель (так званий «кили-
мовий» або «рапортний» вид декору). Декор виконано у порівня-
но невисокому рельєфі. Серед полив’яних кахель переважають 
зелені, рідше жовто-брунатні. Мальовані кахлі розподіляються 
на дві групи. По-перше, продовжується розпис емалями по ре-
льєфному декору з використанням яскравих кольорів – зеленого, 
бірюзового, блакитного, синього, білого, жовтого, фіалково-бру-
натного. Переважають рослинні мотиви. В той же час кольорові 
емалі застосовують і для розписів пласких кахель з рослинною 
орнаментикою (особливо популярний мотив вазона), сюжетни-
ми мотивами і зображеннями краєвидів. Відчувається вплив 
голландських зразків, під впливом рококо з’являються «китай-
ські» мотиви. Від другої половини ХVІІІ ст. виробництво кахель 
у містах поступово стає мануфактурним. В невеличких містеч-
ках і навіть селах починається розвиток підполив’яних сюжет-
них розписів, які виконуються в техніці контурного малювання 
кольоровими ангобами (Сунки, Ічня, Ніжин) 12. 

Від ХVІ  ст. асортимент посуду продовжує розширюватись. 
Серед зразків кухонного посуду переважають горщики, макітри, 
сковорідки, ринки . Особливо різноманітний столовий посуд – 
глечики, тикви, баклаги, барильця, куманці, кухлики, кубки, 
чарки, соусники («приставки»), миски, полумиски, тарілки, таре-
лі, сільнички тощо. 

12 Виногродська  Л.  І. До історії керамічного і скляного виробництва... 
С. 138; Попельницька О. Зібрання кахель... С. 84; Колупаєва А. Українські ках-
лі ХІV – початку ХХ ст... C. 161–163.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



221

2.1. Гончарство ІХ – початку ХХІ століття як визначне явище...

Вже тоді існували й розвивалися майже всі, притаманні укра-
їнському гончарству пізнішого часу техніки й принципи деко-
рування глиняних виробів. Найчастіше орнаментальні мотиви 
розміщували у верхній частині посудини – на плечах та шийці 
й вінцях (горщики, глечики), по всій висоті стінок або на вінцях 
та під ними (макітри), по всій внутрішній поверхні посудини 
(миски, полумиски, тарілки, тарелі) та зовні на стінках і навіть 
на денці (миски). 

Теракотовий і полив’яний (вкритий зсередини або повніс-
тю поливою) посуд прикрашали різноманітними ритованими 
горизонтальними лініями, «кривульками», рисками, а  також 
ум’ятинами, відбитками штампа й зубчастого коліщатка у вигля-
ді смуг трикутників, ромбів, квадратів, розеток, зубців тощо. Ви-
користовували також горизонтальне рифлення на плічках, горлі 
й навіть по всьому тулубу посудини. Нерідко вінця горщиків і 
мисок оздоблювали защипами, видушеними пальцями або па-
личкою. Зовні на стінки мисок іноді наносили глибокі ум’ятини, 
що зсередини утворювали опуклі овали. 

Цікавими зразками столового посуду є полумиски й тарілки, 
прикрашені заглибленими візерунками, виконаними багаторяд-
ним гребінцем, відбитками штампа або зубчастим коліщатком і 
вкриті поливами двох кольорів: жовтою і зеленою. Центральну 
частину посудини обливали жовтою поливою (жовто-брунат-
ною), розгорнуту частину стінок – зеленою (або навпаки). 

Димлений посуд також декорували ритуванням і відбитками 
штампу, що поєднувались з лискуванням (лощенням): на під-
сушений виріб твердим предметом – камінцем, річковою рінню 
або глиняним черепком  – наносили вертикальні й діагональні 
смуги, риски, сіточку, які після випалювання у безкисневому се-
редовищі отримували металевий полиск, виділяючись на мато-
вому тлі сірого або майже чорного черепка. 

Особливої популярності в оздобленні теракотових виробів 
від кінця ХVI – початку ХVІІ ст. набуває техніка писання. Декор 
в цій техніці виконується по сирому черепку одразу ж після ви-
точування на гончарному крузі за допомогою квачика або пенз-
лика з курячого пір’я кольоровими ангобами (червоно-брунат-
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ним, рідше білим) або спеціальною фарбою темно-брунатного 
кольору, зробленою з болотяної руди, крупинки якої розмелюва-
ли, додавали до глини і розводили водою. Така фарба в народно-
му гончарстві називається «опискою». Серед мотивів популярні 
пасма ліній, «кривульки», скісні й вертикальні риски, зиґзаґи, 
дужки, крапки, коми, плями, мазки тощо, поєднуючи які гончарі 
створювали безліч різноманітних композицій. 

Технікою писання декорували здебільшого горщики, глечики, 
макітри й миски. Іноді її поєднували з ритуванням, а також з «край-
куванням» кольоровою поливою по вінцях посудини. Нерідко по-
судину, зсередини вкриту поливою, зовні оздоблювали писанням. 
Окрім геометричних, в декорі теракотових виробів застосовували 
рослинні мотиви, нанесені контуром (найчастіше брунатного ко-
льору), заповненим ангобами або іноді поливою (зеленою). 

У цей період особливого розквіту набуває мальована кераміка 
з підполив’яними розписами, серед яких найчастіше застосову-
вали дві основні техніки – контурне малювання і фляндрування, 
які в наступні періоди розвитку українського гончарства стають 
головними в мальованій кераміці. Їх виконували за допомогою 
коров’ячого ріжка. 

Мальованими виробами користувались заможні верстви на-
селення. Про побутування мальованих мисок у середовищі ко-
зацької старшини повідомляв Павло Алеппський, який був на 
прийомі у гетьмана Богдана Хмельницького 13. 

Загалом гончарне мистецтво України другої половини ХVI–
ХVIII ст. – важливий період в історії вітчизняного декоративно-
ужиткового мистецтва, позначений показовими досягненнями і 
здобутками як в галузі технології, так і в художньо-стильових 
особливостях виробів окремих осередків і регіонів. Саме в цей 
час продовжували активно формуватись регіональні особливос-
ті української народної кераміки. Найпотужнішими центрами 
залишалися великі цехові міста й містечка Київ, Чернігів, По-
телич (Львівщина), Коломия (Прикарпаття), Бар, Гайсин, Кіблич 

13 Алеппский  П. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Рос-
сию в половине ХVІІ  века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом 
Алеппским. Москва : Университетская тип., 1897. Вып. 2. VІ. С. 167.
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(Поділля), Ічня, Ніжин, Новгород-Сіверський (Чернігівщина). 
Наприкінці ХVІІІ  ст. активізувався розвиток сільського гон-
чарства, яке поступово засвоювало здобутки міського ремесла 
(сс. Сунки та Дибинці на Середній Наддніпрянщині). Активно 
розвивалося гончарне виробництво і в невеликих містечках, де 
існували гончарні цехи: Опішне й Великі Будища на Полтавщи-
ні, Бар і Смотрич на Поділлі та сотні інших.

У гончарстві органічно поєднувалися і взаємодіяли давні міс-
цеві традиції (технологічні процеси, форми кухонного посуду, 
геометрична орнаментика тощо) і зовнішні впливи, особливо це-
хового гончарства Західної Європи (нові види виробів, форми, еле-
менти орнаментики, техніки декорування тощо), хоча татарсько-
турецькі впливи, досить активні в попередній час, не зникають. 

Без сумніву, українське гончарство другої половини ХVІ–
ХVІІІ  ст. важливе мистецьке явище: адже і довершені форми 
виробів з чітким або ускладненим профілюванням силуетом, 
і  яскравий поліхромний декор з багатою варіативністю, і  при-
глушений колорит теракоти, і світлотіньові ефекти полив’яного 
посуду, і довершене лискування димленого – свідчать про висо-
кий рівень розвитку естетичного відчуття, про невичерпну фан-
тазію майстрів, яка поєднується із відданістю традиціям, висо-
кими фаховими навиками, смаком.

Гончарство ХІХ століття. Розвиток товарних відносин та 
промисловості, поява великих мануфактур і згодом фабрик та 
заводів, зростання кількості населення в містах, динаміка рос-
ту населених пунктів – всі ці фактори обумовили зміни україн-
ського гончарства в ХІХ ст. Чи не найхарактерніша його риса у 
порівнянні з попереднім періодом – занепад і зникнення цехо-
вого керамічного виробництва, що стало однією з причин по-
ступового стирання межі між міським і сільським гончарством: 
промисел зникав у містах і набував все більшого значення у не-
великих містечках та селах 14. Як відомо, від часів Київської Русі 

14 Пошивайло О. Етнографія українського гончарства. Лівобережна Украї-
на. Київ : Молодь, 1993. С. 93–94; Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій 
половині ХІХ–ХХ ст.  : Історико-етнографічне дослідження. Київ  : УНІСЕРВ,  
2004. С. 138–139. 
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існувала істотна різниця між виробами міських та сільських 
гончарів. У ХVІІІ ст. вона була ще досить відчутною. У ХІХ ст. 
ситуація кардинально змінюється: гончарі сіл та невеликих міс-
течок активно переймають досягнення великих міст і поступово 
випереджають їх щодо кількості та (іноді) якості виробів. Спіль-
ні риси між сільським і міським гончарством прослідковуються 
в організації виробництва, характері передачі майстерності, збу-
ті продукції, а  також у технології, асортименті та художньому 
вигляді виробів. Від другої половини-кінця ХІХ ст. ми можемо 
говорити про подібний характер продукції гончарів невеличких 
містечок, сіл і навіть великих міст, де продовжували працюва-
ти поодинокі майстри. Не останню роль в цьому відіграла зміна 
замовника: відбувається поступова переорієнтація продукції на 
сільське населення; у міський побут все активніше входить про-
дукція фаянсових і фарфорових заводів. У  першій половині  – 
середині ХІХ ст. це стосується лише заможних верств, а згодом 
(на кінець ХІХ – початок ХХ ст.) і переважної більшості місько-
го населення. Тільки міські низи й селяни продовжували купу-
вати гончарні вироби, що змушувало міських (як і сільських) 
майстрів виробляти предмети, розраховані на мало заможних 
покупців. 

У ХІХ ст. сільські гончарі активніше працюють на ринок, тоді 
як у попередні періоди вони в основному постачали виробами 
односельців та мешканців найближчих сіл. Позитивну роль у 
розвитку сільського ремесла відіграло розширення ярмаркової 
торгівлі. 

Посиленню розвитку гончарства сприяла і реформа 1861 року. 
Нестача землі спонукала селян звертатись до кустарних промис-
лів, в тому числі й до гончарного (за умови наявності в населено-
му пункті родовищ глини, а Україна, як відомо, багата на висо-
коякісні гончарні глини, недарма її називають «країною глин», 
тож майже в усіх регіонах гончарний промисел був розвинений). 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. кількість гончарів 
в Україні невпинно зростає. 

Упродовж ХІХ  ст. втрачається значення гончарних цехів як 
незалежних професійних організацій ремісників. 
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Проте у ХІХ ст. залишки цехових відносин виявилися досить 
міцними. Зберігалися вони насамперед на формально-організа-
ційному та обрядовому рівнях із поступовою втратою професій-
ної специфіки ремесла. Вже у першій половині ХІХ ст. до гончар-
них цехів могли приймати мешканців навколишніх сіл, а згодом 
їх членами ставали не лише гончарі, а й усі бажаючі 15. 

Таким чином, впродовж ХІХ  ст. цеховий устрій в Україні 
остаточно втратив значення для розвитку гончарства як ремес-
ла, однак, зберіг свої основні обрядові функції до початку ХХ ст., 
а в окремих осередках і до більш пізнього часу. 

У другій половині ХІХ  ст. в гончарних осередках України 
активно розвивалося дрібнотоварне виробництво. З  ним не-
рідко поєднувалось виробництво на замовлення: один майстер 
міг працювати для продажу на базарі й виконувати замовлен-
ня односельців. Організація гончарного виробництва у ХІХ ст. 
залишалась традиційною і досить усталеною із незначними 
нововведеннями. У  великих осередках, наприклад, в  Опішно-
му Полтавської губернії серед майстрів найчастіше мала місце 
спеціалізація за видами продукції, хоча дотримувались її не 
завжди. Одні робили теракотовий посуд  – горщики, глечики, 
макітри («гончар білий»), інші – полив’яний, треті – миски («ми-
сошник»), четверті – невеликі посудини з підполив’яним розпи-
сом  – маснички, чайники, чашки («посудник»). Ще працювали 
кахельники й цегельники. У переважній більшості центрів най-
частіше вирізнялись гончарі, які робили посуд, та мисошники.

У промислі брала участь вся родина гончаря. Разом готува-
ли глиняну масу, фарби, поливу, глазурували вироби. Гончарний 
круг (у низці центрів і декорування виробів) – привілей чолові-
ків. Жінки та дівчата займались малюванням і ліпленням іграш-
ки. Теракотовий посуд розписували самі гончарі ще вологим на 
крузі одразу ж після виточування. 

Передача майстерності здійснювалась у родині. Діти змалечку 
були зайняті у виробництві. З 10–13 років хлопчики працювали 

15 Пошивайло О. Етнографія українського гончарства... С. 97–98; Мельни-
чук Л. Гончарство Поділля... С. 132. 
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за кругом. Дівчатка, крім допоміжних процесів, ліпили іграшку 
й засвоювали малювання. Практикувалося й учнівство, коли ди-
тину з не гончарської родини віддавали вчитися до гончаря. 

Провідні гончарні осередки забезпечували виробами не лише 
навколишню місцевість (як це було у невеликих і маленьких 
центрах), а й низку суміжних і навіть досить віддалених районів. 
Найчастіше існували певні для кожного осередку і групи май-
стрів місця продажу виробів (коли гончарі самі збували свою 
продукцію). Однак, у  кожному регіоні існували визначні гон-
чарні осередки, які вивозили вироби у досить віддалені райони. 
До таких осередків належить Опішне на Полтавщині, Дибинці й 
Цвітне на Середній Наддніпрянщині, Нова Водолага на Харків-
щині, Адамівка (передмістя Зінькова) на Поділлі. 

Існувало кілька форм збуту продукції. Найбільш давня – без-
грошовий обмін на харчі, що здійснювався самим майстром або 
членами його родини: у простий горщик на Полтавщині, напри-
клад, насипали стільки зерна або городини, скільки він уміщав, 
у полив’яний – вдвічі більше 16. 

У гончарстві існували своєрідні системи лічби виробів з 
традиційною для кожного центру термінологією, що фіксувала 
окремі розміри посудини. Головною одиницею лічби була «сот-
ня». До неї входило сто («рядова сотня») або більше («сотня з 
укладом») речей. 

Організація виробництва та характер передачі майстерності 
сприяли збереженню протягом ХІХ ст. традиційної основи укра-
їнського гончарства: майже всі намічені риси гончарного вироб-
ництва притаманні переважній більшості осередків України.

У другій половині ХІХ  – початку ХХ  ст. в окремих центрах 
з’являються перші ознаки занепаду промислу. Серед причин ві-
домий дослідник гончарства Поділля О.  Прусевич називає по-
дорожчання дров (як наслідок вирубування лісів), дорожнечу 

16 Пошивайло О. М. Народні системи лічби в гончарстві на Лівобережжі 
України (ХІХ–ХХ ст.). Народна творчість та етнографія. 1988. № 1. С. 46–49; 
Пошивайло О. Гончарство Лівобережної України ХІХ – початку ХХ століть і 
відображення в ньому основних духовних настанов української народної сві-
домості. Київ : Молодь, 1991. С. 63. 
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глини та інших матеріалів, зокрема свинцю, розповсюдження 
емалевого й чавунного посуду, скорочення поголів’я великої ро-
гатої худоби (через що знизився попит на глечики для молока), 
складності зі збутом, відсутність кредитування тощо  17. Однак, 
скорочення виробництва і зменшення кількості гончарів у се-
лах та містечках у другій половині ХІХ ст. – випадки поодинокі. 
Основні проблеми виявляться впродовж наступного періоду. 

Важливу роль у підтримці гончарства, як і взагалі кустарних 
промислів, від другої половини ХІХ  ст. відігравали губернські 
земства, які створювали кустарні склади, навчальні майстерні, 
музеї, влаштовували виставки, направляли у провідні центри 
інструкторів, організовували збут виробів. І хоча не всі заходи 
мали позитивні наслідки (особливо це стосується впливу на ху-
дожній бік виробів), в цілому діяльність земств сприяла збере-
женню багатьох видів і осередків народного мистецтва.

В Україні чи не найактивнішим було Полтавське губернське 
земство, одним з головних напрямків діяльності якого була під-
тримка кустарних промислів, де робота провадилась у двох на-
прямках: 1)  економічна підтримка, намагання врятувати їх від 
загибелі, забезпечити здатність конкурувати з фабричною про-
мисловістю; 2) вплив на художні особливості виробів через орі-
єнтацію майстрів на національну традицію.

Земства інших губерній на теренах України були менш актив-
ними, хоча діяльність деяких з них, наприклад у Чернігівській, 
Подільській і Катеринославській губ. мала позитивні наслідки. 
Результати роботи земств та їхнього впливу на художні особли-
вості виробів українських гончарів виявились вже на початку 
наступного століття, особливо це стосується діяльності Полтав-
ського губернського земства в Опішному.

Земські діячі розробили низку заходів щодо підтримки кус-
тарної промисловості. В публікаціях кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
йдеться про труднощі, які склалися в гончарному виробни-
цтві, – дорожнеча палива, відсутність дешевого кредиту, нестача 
технічних знань, тяжке економічне становище, залежність від 
скупників, а  також надаються рекомендації щодо поліпшення 

17 Прусевич А. Гончарный промысел в Подольской губернии... С. 20.
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стану промислу: надсилати рецепти полив та зразки виробів для 
наслідування, влаштовувати майстерні й школи, створити музей 
та кустарний склад тощо.

Вирішальну роль у підтримці промислів земства відводили 
майстерням та навчально-показовим пунктам. Першу гончар-
ну майстерню було влаштовано 1894 року в містечку Опішному 
Зіньківського повіту. 

Земства здійснювали заходи не лише завдяки діяльності на-
вчально-показових пунктів, майстерень, шкіл, Кустарного скла-
ду в Полтаві. У  провідні осередки призначали інструкторів, 
яких готували земські школи. На Полтавщині функціонувало 
дві таких школи Миргородська художньо-промислова школа 
ім.  М.  Гоголя та Глинська школа інструкторів з гончарногови-
робництва. Навчально-показові майстерні та керамічні школи 
працювали в багатьох гончарних осередках України: Постав-
Муках на Полтавщині, Василівці та Берлінцях Лісових на Поді-
ллі, Товстому на Тернопільщині, Коломиї на Станіславщині. 

Історичні особливості розвитку українського гончарства 
ХІХ ст. і матеріал, який зберігся в музейних та приватних зібран-
нях, дозволяють виділити два основні періоди: 1) кінець ХVІІІ – 
середина ХІХ  ст.; 2)  друга половина ХІХ  ст. (від 1861)  – кінець 
ХІХ – початок ХХ ст. Від першого періоду виробів залишилось не-
багато. Це, на жаль, не дозволяє накреслити локальні відмінності 
гончарства, хоча вони, безумовно, продовжували формуватись і 
більш чітко викристалізовуватись у порівнянні з ХVІІІ ст. До того 
ж, більшість відомих у майбутньому осередків зовсім не представ-
лені в музейних колекціях і говорити про них можемо лише част-
ково, та й то завдяки згадкам у літературних і архівних джерелах. 
Щодо другої половини ХІХ – початку ХХ ст., то це час остаточного 
формування регіональних особливостей українського гончар-
ства, період розквіту мальованої кераміки, обумовлений, на думку 
Ю. Лащука, зниженням цін на свинець – найважливішу складову 
безколірної прозорої поливи 18, що дозволило наблизити столовий 

18 Лащук Ю. П. Кераміка. Історія українського мистецтва : в 6 т. Т. 4. Кн. 1. 
Київ : Голов. ред. УРЕ, 1969. С. 285.
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гончарний посуд до більш дорого фаянсового й порцелянового і 
поширювати його серед незаможних верств населення. 

В українському гончарстві ХІХ ст. спільні для більшості осе-
редків риси виявились у використанні матеріалів, технологічно-
му процесі, асортименті виробів та їхніх художніх особливостях 
(форми виробів, декор, колорит, манера виконання). 

Етнографічні відомості другої половини ХІХ  – першої тре-
тини ХХ  ст. дозволяють детально охарактеризувати матеріали 
й технологію гончарного виробництва різних регіонів України 
ХІХ  ст. і показати їхній вплив на художні особливості виро-
бів. У використанні матеріалів гончарі дотримувались давньої, 
спільної для більшості осередків, традиції. Введення нових для 
народного гончарства матеріалів торкнулось в основному гонча-
рів інноваційного напрямку в Опішному на Полтавщині та дея-
ких інших центрів, де працювали гончарі-новатори.

Висока якість і різноманітність властивостей українських 
глин вражали дослідників ще у ХІХ ст. Гончарні та вогнетрив-
кі глини більшості осередків Лівобережжя, Середньої Наддні-
прянщини, Поділля, Волині вважались найкращими в Україні. 

Найчастіше гончарі змішували кілька видів глин, так звану 
«пісну» й «масну». Червону глину – «глей» – майже повсюдно ви-
користовували для виготовлення мисок та інколи додавали до 
горщечних глин. В окремих осередках Поділля до глею домішу-
вали білу глину 19. 

Для обливання та розпису виробів застосовували різно-
кольорові глини  – білу («побіл», «побілка»), червоно-вохристу 
(«червінька», «червінь»). Темно-брунатну фарбу  – «описку» (на 
Поділлі її називають «рудка») – робили з болотяної руди, що за-
лишається після повені на берегах водоймищ у вигляді чорних 
крупинок. Їх промивали, сушили, розмелювали й розводили 
водою (ПМА). Для отримання темно-брунатного кольору ви-
користовували також залізну окалину  – часточки окису заліза 
(«циндрю»),  яку купували у ковалів і змішували з побілом. Зеле-
ний ангоб одержували додаванням до побілу окису міді.

19 Прусевич А. Гончарный промысел в Подольской губернии... С. 51–52.
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Для глазурування виробів використовували свинцеву безко-
лірну поливу, а також жовту, зелену й брунатну поливи (барвни-
ки  – оксиди металів). Нерідко в Україні зустрічаються зернис-
ті поливи, в  яких крупно перемелені часточки барвника після 
випалу утворюють декоративні патьоки й плями. Новими для 
українського гончарства другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
були коричнево-фіолетова й синя поливи (барвники  – оксиди 
марганцю і кобальту). Наприкінці ХІХ  – початку ХХ  ст. мар-
ганцева полива вже досить широко використовувалась україн-
ськими гончарями, а синя – лише окремих осередках (Опішне й 
Хомутець на Полтавщині, Межиріч на Слобожанщині, Товсте в 
Західному Поділлі, Коломия та Пістинь на Прикарпатті). 

Технологія гончарного виробництва складалася зі спільних 
для більшості осередків України етапів: 1) добування сировини; 
2) приготування глиняної маси, ангобів, полив; 3) формування 
виробів; 4)  їхнє декорування; 5) покриття поливою; 6) випалю-
вання. Кожний етап суттєво впливав на художні особливості 
виробів.

Глину добували з глибоких круглих або чотирикутних шур-
фів, підіймаючи за допомогою колеса дерев’яну баддю, наповне-
ну сировиною. У місцях неглибокого залягання глину копали з 
відкритих кар’єрів. Добута і перевезена на подвір’я гончаря гли-
на для збільшення пластичності мала відлежатись на повітрі рік 
або півроку (мінімально – 2–3 місяці).

Спосіб приготування глиняної маси, мета якого – очищення 
глини від сторонніх домішок і надання їй максимальної пластич-
ності, – є спільним для більшості осередків і має незначні місце-
ві особливості. Спочатку глину заливають водою і перемішують 
лопатою або ногами. Потім дерев’яним молотом – «довбнею» – 
набивають так звану «кобилу» півсферичної витягнутої форми. 
Цей процес повторюється кілька разів, чергуючись із обробкою 
стругом (стружком), зробленим зі старої коси й призначеним для 
видалення чужорідних часток. Тоді глину пересікають дротом, 
звільняючи від дрібніших домішок і викачують руками на лаві 
або столі. Далі маса розподіляється на «грудки», розмір яких від-
повідає певному виду виробів, що формуються на крузі.
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Майже усі вироби гончарі виточували на крузі. Ліпили лише 
іграшку та пластичні оздоблення посуду. Нерідко нижню час-
тину тулуба барині (спідничку) виготовляли на крузі. Кахлі з 
рельєфним декором робили за допомогою форм (найчастіше 
дерев’яних). Румпи до них точили на крузі. 

Упродовж ХІХ ст. в Україні на зміну шльонському шпицево-
му гончарному кругу, який побутував у попередні періоди, прий-
шов волоський. Шльонський круг до кінця ХІХ  ст. ще можна 
було зустріти в окремих осередках (переважно на Лівобережжі). 
Досліджуючи шльонський гончарний круг з м. Кролевця на Чер-
нігівщині, Є. Спаська припускала його побутування до середини 
ХІХ ст. на Поділлі, Київщині, Харківщині, Полтавщині 20. Напри-
кінці ХІХ ст. І. Зарецький зустрічав шльонський гончарний круг в 
тих осередках Полтавщини, де виробляли кахлі 21. Круги обох ти-
пів складаються з двох дерев’яних дисків – верхнього («верхняк») 
і нижнього («спідняк»), які в шльонському крузі з’єднані спицями, 
що дозволяють обертати обидва круги навколо вкопаної в землю 
нерухомої вісі – «веретена». У волоському крузі «верхняк» і «спід-
няк» закріплені на «веретені» нерухомо і обертаються разом з ним.

Виточені на гончарному крузі вироби зрізали дротом і підсушу-
вали, а потім оздоблювали розписом в техніках контурного малю-
вання й фляндрування. Найчастіше перед розписом виріб облива-
ли кольоровим ангобом. У деяких осередках (переважно в західних 
регіонах) контурний розпис поєднувався з ритуванням, викона-
ним по білій обливці, або з технікою «урізу», коли окремі елементи 
орнаменту після обливання ангобом зрізали ножем (Закарпаття). 
Такі різновиди декору простого посуду, як відбитки штампа, риту-
вання та писання кольоровими глинами, гончарі здійснювали без-
посередньо на крузі одразу ж після виточування по ще вологому че-
репку. Лискування (лощення) виконували по підсушеному черепку 
твердим предметом (камінцем, річковою рінню тощо).

20 Спаська Є. Шльонський ганчарський круг: Другий етюд з циклу «Черні-
гівське ганчарство». Матеріали до етнології. 1929. Вип. ІІ. С. 106.

21 Зарецкий И. А. Гончарный промысел в Полтавской губернии. Полтава : 
типогр. Л. Фришберга, 1894. С. 32–33.
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Свинець для поливи перепалювали у спеціальних печах, які 
прибудовували до горна або приєднували до літньої варистої 
печі. Поливу наносили сухим (один випал) або рідким (два ви-
пали) способами. Для порошкоподібної поливи окис свинцю 
розтирали в мисці макогоном чи просіювали крізь сито, для рід-
кої  – обов’язково перемелювали кілька разів на жорнах. Потім 
змішували з кварцовим піском (для рідкої поливи також пере-
меленим на жорнах), в окремих випадках (і лише для сухої по-
ливи) – з глиною. Для нанесення поливи сухим способом вироби 
обмащували дьогтем і посипали порошком (ложкою або рукою). 
Для одержання рідкої поливи свинець з піском розводили во-
дою. До кінця ХІХ ст., а в окремих осередках Лівобережжя і до 
початку ХХ ст. існував давній спосіб «крайкування» вінець по-
судини кольоровою поливою (сухим способом).

Випалювання здійснювали у двокамерних горнах, які викопу-
вали у землі. Вони були відкритого, напіввідкритого й закритого 
типів, відрізняючись за планом. У переважній більшості осеред-
ків побутував один тип горна з певним планом посудної камери. 
На відміну від інших центрів, в Опішному на Полтавщині, горна 
були двох видів (обидва відкритого типу): круглі (для випалю-
вання різних видів посуду) й чотирикутні («мискові»). В інших 
регіонах України, наприклад, у Середній Наддніпрянщині горно 
в плані мало майже круглу, овальну чи грушоподібну форму 22, 
на Поділлі – овальну й напівовальну. Його верхня частина у ви-
гляді напівсферичного витягнутого по горизонталі перекриття, 
засипаного землею, здіймалась над поверхнею ґрунту. 

Горна усіх типів складаються з приміщення для випалювання 
виробів (кабиці), топки й пригребиці. Кабиця відділена від топ-
ки горизонтальною цегляною підлогою («черенем») з отворами 
для доступу розпеченого повітря («дучками»). Черінь спирається 
на вертикальну опору («козел»). Топка безпосередньо пов’язана 

22 Ионов Н. Ф. Гончарный промысел Киевской губернии. Кустарная про-
мышленность в Киевской губернии. Итоги анкетного и местного исследова-
ния, проведенного Киевской губернской земской управой по поручению Киев-
ского губернского земского собрания. Киев, 1912. С.  23; Данченко  Л. Народна 
кераміка Середнього Придніпров’я. Київ : Мистецтво, 1974. С. 56.
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з пригребицею, до якої майстер спускається по драбині для за-
кладання дров і спостереження за випалом. Етнографічні мате-
ріали кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., а також опитування 
гончарів, здійснене у низці регіонів України, дозволяють говори-
ти про спільність термінології: назви «черінь», «козел», «дучки», 
«сльоси», «пригребиця» та інші, за незначним виключенням, зу-
стрічаються майже в усіх центрах. 

Такий характер технології мав місце повсюдно в Україні 
впродовж ХІХ ст. й був доповнений лише деякими змінами. 

Традиційний характер мав і асортимент виробів українських 
гончарів, в якому найдавніші зразки поєднувались з більш нови-
ми, що з’явились у різні періоди внаслідок потреб певного часу. 
Застарілі види асортименту поступово кількісно зменшувались 
і зникали. Натомість створювались нові. У  ХІХ  ст., особливо у 
другій його половині асортимент виробів українських гончарів 
був надзвичайно широким та різноманітним: посуд; фігурні по-
судини у вигляді людей і тварин; зооморфна й антропоморфна 
скульптура; іграшка; архітектурна кераміка (кахлі, димарі, це-
гла, черепиця, облицювальні плитки); церковні предмети (ку-
рильниці, хрести, чаші, лампади, свічники); речі господарського 
й технічного призначення (труби, покришки для вуликів, бро-
дильники для вина, грузила для риболовлі). У великих осеред-
ках створювали всі або майже всі ці вироби. Менш значні центри 
спеціалізувалися на окремих групах. 

Посуд, як і в попередні періоди, був найбільш масовою групою 
виробів. Значна частина його різновидів, окрім утилітарної, ви-
конувала декоративну або ритуальну функцію. Найпопулярні-
шим залишався горщик – посудина для приготування їжі у печі, 
нагрівання води, прання білизни. Згідно із розмірами, які від-
повідали побутовому призначенню, горщики мали певні назви. 

Не менш поширеним різновидом посуду в побуті українців 
ХІХ  ст. були макітри, які призначались для замішування тіс-
та, зберігання води, іноді – зерна, борошна, крупів; розтирання 
маку, картоплі, зрідка для запікання страв у печі, зціджування 
молока. В них також квасили і солили на зиму буряки, капусту, 
огірки, золили білизну, подавали на стіл вареники, гречаники, 
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пироги тощо. Такій поліфункціональності, яка є незаперечною 
ознакою архаїчності речі, відповідала й градація розмірів по-
судини. Висока якість глин Лівобережжя, Слобожанщини й 
деяких районів Правобережжя дозволяла виточувати на крузі 
тонкостінні кількавідерні макітри висотою до півметра й вище. 
Великі макітри для тіста були обов’язково полив’яними зсере-
дини, для розтирання маку (вони порівняно невеликі)  – лише 
теракотовими. 

Різноманітність форм та поліфункціональність були при-
таманні також ринкам – одному з доволі популярних у ХІХ ст. 
різновидів кухонного посуду. У них розминали варену картоплю 
і квасолю, смажили сало, картоплю, готували кашу, печеню, то-
пили смалець тощо. Великі ринки застосовували для доїння кіз 
і корів. Їх так і називали «дійниця» («дійничка»). У величезних 
витягнутих по горизонталі ринках – «гусятницях» і «поросятни-
цях» запікали в печі птицю та м’ясо. 

За характером композиційної побудови до ринок заокругленої 
форми близькі цідильники (друшляки), стінки яких порівняно 
невисокі й розгорнуті ширше, ніж у ринок. Зустрічалися також 
друшляки, подібні до мисок. Застосовували друшляки для зці-
джування рідини, протирання варених слив й інших фруктів, 
приготування томату тощо. 

слоїк (в  різних регіонах України зафіксовано назви «слой», 
«слоїк», «банка»)  – посудина для зберігання повидла, меду, 
смальцю, круп  – не має яскраво виражених локальних ознак 
форми. У більшості регіонів слоїк має яйцеподібний тулуб, на-
ближений до заокругленого і трохи розгорнутого вгорі цилін-
дричного, коротку шийку й відігнуті вінця. 

Конструктивною виразністю відзначаються пасківники  – 
форми для випікання великодніх пасок (регіональні назви: 
«тазок  для пасок», «поставець», «ставчик», «ставець», «пасків-
ник», «бабник», «баб’єрка», «бабошник» 23). 

23 Польові матеріали автора 1980-х років. Див. також : Данченко Л. Народ-
на кераміка Середнього Придніпров’я... С. 132; Пошивайло О. Ілюстрований 
словник народної гончарської термінології Лівобережної України: Гетьман-
щина. Опішне : Українське народознавство, 1993. С. 142. 
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Значна кількість видів посуду відноситься як до кухонного, 
так і до столового. На різницю у застосуванні вказує насамперед 
технологія виробництва, проте нерідко функціональну специ-
фіку демонструють і форми посудин. Це стосується насамперед 
глечиків, які розподіляються на неполив’яні (теракотові та дим-
лені) й полив’яні (вкриті кольоровими поливами або оздоблені 
підполив’яним малюванням). В  українському гончарстві за-
фіксовано чимало місцевих назв неполив’яних глечиків: «глек», 
«гладиш» «гладуш», «гладун», «гладущик», «гладишка», «мо-
лошник» 24, «молочник», «млічник». Проте найбільш уживаним 
є «глечик». Полив’яні посудини цього типу також в основному 
називаються «глечик», зрідка – «кушин», на Поділлі та Прикар-
патті – «дзбанок», «збанок», на Закарпатті – «довжанка».

тиква. Вузькогорла посудина для зберігання, перенесення, 
використання під час літніх польових робіт і подавання на стіл 
рідини – має в Україні низку місцевих назв: «тиква» на Полтав-
щині, Середній Наддніпрянщині, «банька» – на Поділлі й При-
карпатті, «корчага», «канта» – на Закарпатті, «кубушка» – на Сло-
божанщині. В основі образного вирішення форми тикви лежить 
співставлення кулеподібного або широкого яйцеподібного тулу-
ба з вузькою невисокою горловиною. Силует намічається плав-
ними м’якими лініями й доповнюється вухом. 

За образним рішенням до тикви близька посудина, яка на 
Полтавщині має назву «тиквастий глечик», на Середній Над-
дніпрянщині  – «тиквач», на Поділлі  – «збанок» або «банька», 
на Слобожанщині  – «кубушкуватий глечик», на Чернігівщині 
«глек». У тиквастих глечиках зберігали квас, узвар, солили огір-
ки, мочили яблука, маринували сливи, тримали сметану, патоку, 
олію. Вони зустрічаються теракотові з розписом в техніці опис-
ки (найдавніші – часто з «крайкуванням» кольоровою поливою), 
димлені з лискуванням і ритуваннням, повністю полив’яні або 
вкриті поливою зсередини, іноді – мальовані. Основний прин-
цип компонування форми – зіставлення підкреслено широкого 
«наповненого» тулуба, наближеного до кулі, звуженої у нижній 

24 Пошивайло О. Ілюстрований словник... С. 127, 165, 169.
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частині, і порівняно вузької (дещо ширшої, ніж у тикви, й вуж-
чої, ніж у глечика) горловини, утвореної стрункою – прямою або 
трохи розгорнутою – шийкою та профільованими вінцями. Злив 
м’яко підкреслений і розташований вздовж усієї висоти горло-
вини (іноді він відсутній). Шийка й плечі сполучені вухом, яке 
нерідко профілюється. 

Говорячи про призначення носатки у ХVІІІ ст. як посудини 
для напоїв, Я. Риженко відзначав: «Нині де-не-де носатка вжи-
вається як умивальник»  25. Носатку застосовували також для 
розливання олії на базарах та міцних напоїв під час свят 26. Це 
досить рідкісний для українського гончарства різновид посуду. 
Більшість носаток кінця ХІХ – початку ХХ ст., що збереглися у 
музеях, створено, вірогідно, в Опішному. Мабуть, саме в Опіш-
ному традиція їх виготовлення виявилась тривалішою, ніж в ін-
ших місцевостях. 

Форма опішнянської носатки відзначається усталеністю. Ви-
роби зламу ХІХ–ХХ ст. мають невисокий тулуб, розташований 
на порівняно високій вузькій круглій ніжці. Придонна частина 
широко розгорнута, заокруглені плечі трохи звужені й різко від-
межовані від широкої невисокої шийки, короткі вінця вирішені 
у вигляді валика або зовсім відсутні. Горловина й пуко сполучені 
трьома пласкими вухами для підвішування на мотузках. З чет-
вертого боку на плечах розміщується носик. 

Куманець  – столова посудина, призначена для подавання 
на стіл міцних напоїв. Розрізняємо два різновиди куманця: з 
кільцеподібним (переважає) та дископодібним тулубом. В обох 
випадках посудини мають круглу ніжку. У верхній частині роз-
ташовані носик, вузька шийка з вінцями та вухо. Посуд з кіль-
цеподібним тулубом виробляли на Слобожанщині, Поділлі, 
Прикарпатті, Львівщині та деяких інших регіонах. Однак, саме в 
Опішному на Полтавщині форма куманця є найдосконалішою і 

25 Риженко Я. Форми гончарних виробів Полтавщини. Науковий збірник 
Харківської науково-дослідної кетедри історії української культури ім. акад. 
Д. І. Багалія. Т. ІХ. Праці етнографічно-етнологічної секції: Вип. другий. Хар-
ків : Держ. вид-во України, 1930. С. 34.

26 Пошивайло О. Ілюстрований словник... С. 140.
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має багато варіантів, що надає гончарям невичерпні можливості 
для індивідуальної фантазії.

Баклага подібна до куманця з дископодібним тулубом. Вона 
має на тулубі виступи з отворами для підвішування на мотузці, 
іноді – короткі ніжки. Функціонально це дорожня посудина для 
води, згодом вона перетворилась на столову й декоративну. 

Барило  – посудина, своїм походженням пов’язана з одно-
йменними дерев’яними виробами, що найчастіше відбиваєть-
ся на конструкції: бічні сторони орієнтованого по горизонталі 
тулуба оперізують рельєфні або нанесені розписом смуги – імі-
тація обручів. Нерідко барила спираються на чотири короткі 
ніжки й мають невеликий отвір із шийкою (чи без неї) і м’яко 
окресленими вінцями. Поряд розташовано вухо, орієнтоване 
горизонтально або (зрідка) вертикально. Іноді зустрічаються ба-
рила (великі) з двома вухами або з двома отворами. Теракотові 
й полив’яні барила використовували для тримання води під час 
польових робіт, а також для міцних напоїв. Від середини ХХ ст. 
популярними стали мальовані барила, які виробляли на заводі 
«Художній керамік» в Опішному. 

миски належать до поліфункціонального посуду. Мальовані 
миски розміщували на миснику для окраси інтер’єру (декора-
тивна функція), під час трапези у святкові дні переміщували на 
стіл (утилітарна), а на Різдво та Великдень виносили з хати до 
церкви. Прості з непоказним декором миски використовували у 
повсякденному побуті для вживання їжі, розминання картоплі, 
прання білизни тощо. 

У переважній більшості гончарних осередків вирізнялися 
два типи конфігурації стінок миски  – заокруглено розгорнуті 
та з колінчастим зламом (ребром) по середині висоти чи вгорі. 
Перший тип миски вважається найдавнішим. Зустрічається він 
повсюдно в Україні з варіантами у характері вигину стінок або у 
вирішенні вінець. Найчастіше в одному осередку робили обидва 
різновиди форми мисок з досить усталеним для певного регіо-
ну або осередку характером вигину стінок. Щодо технологічних 
ознак в Україні виробляли миски теракотові, розписані кольоро-
вими ангобами, димлені з лискованим декором, вкриті кольоро-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



238

Олена Клименко, Людмила Сержант, Галина Істоміна 

вою або безколірною поливою, іноді прикрашені ритуванням чи 
відбитками штампа та мальовані з підполив’яним малюванням. 

Мальовані миски вражають багатством регіональних особли-
востей. Найчастіше декор українських мальованих мисок, як і 
в інших різновидах посуду, підкреслює конструктивні особли-
вості форми: денце, стінки та вінця. Нерідко розпис займає всю 
площину дзеркала й стінок і окремо акцентуються вінця (напри-
клад, коли зображується пташка чи букет). 

В одних осередках мотиви розміщували щільно, заповнюючи 
поверхню миски, в інших – залишали багато вільного тла. При 
цьому могли використовувати великі елементи орнаменту або 
зовсім дрібні чи (і це найчастіше) їхнє поєднання. 

Манера трактування декору в окремих осередках спокійна, 
врівноважена, коли лінії малюнка й плями різнокольорових ан-
гобів гармонійно співіснують, ненав’язливо доповнюючи одне 
одного, або ж навпаки експресивна, побудована на контрасті 
м’яких та різко окреслених елементів. При цьому традиції певно-
го осередку поєднувались з індивідуальним почерком майстра. 

Набір орнаментальних мотивів декору українських мисок є 
досить усталеним у певних осередках чи регіонах, прослідкову-
ються і загальноукраїнські елементи. Враження орнаментально-
го багатства складається завдяки незліченній кількості варіантів 
їхнього поєднання між собою. 

Паралельно з мисками в багатьох осередках виробляли полу-
миски, які іноді вирішені у вигляді давніх «крилатих мисок» або 
нагадують «міську» тарілку тощо. Принципи декорування полу-
мисків подібні до оздоблення мисок відповідних центрів з незна-
чними видозмінами, викликаними особ ливостями конструкції. 

Зооморфні й антропоморфні посудини та скульптура  – 
різновид народної кераміки, виробництво якого наприкінці 
ХІХ – початку ХХ ст. в Україні скорочується, а у ХХ ст. у зв’язку 
зі зміною ритуальної функції (посуд для святкових напоїв) на 
декоративну він отримує ознаки декоративної скульптури, хоча 
і в ХІХ ст. чітку межу між скульптурою і фігурним посудом про-
вести важко. Переважають зображення лева й барана, рідше  – 
птаха (півень, курка) та вершника. Композиційний принцип у 
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зображенні тварин усталений: вона стоїть на чотирьох ніжках, 
голову розташовано прямо або злегка відведено вбік, паща від-
крита (отвір для виливання рідини). Між рогами (баран) або ву-
хами (лев) розташований другий отвір з маленькою покришкою. 
Тулуб вирішено у вигляді барила, доповненого масивною у лева 
і невеликою (баран) головою. Популярні прийоми декорування – 
імітування вовни у вигляді ліплення з пропущеної крізь сито чи 
тканину глини, ритування, ум’ятини, відбитки штампа, наліпи. 
Фігурні посудини найчастіше вкривали зеленою або брунатною 
поливою. Виробляли також антропоморфні посудини (Слобо-
жанщина, Середня Наддніпрянщина), тулуб яких найчастіше 
наближений до форми тикви або глечика і доповнений невели-
кою головою та руками. У середині ХХ ст. зооморфний фігурний 
посуд і скульптуру відродили в Опішному, де цей різновид плас-
тики створюють до наших днів.

іграшка – один з найархаїчніших різновидів народної глиня-
ної пластики. Від ХІХ ст. достеменно атрибутованих її зразків в 
музейних колекціях збереглося небагато. Переважна більшість 
речей датується початком-першою третиною ХХ ст. Порівняння 
їх з іграшкою ХVІІ–ХVІІІ  ст. засвідчує збереження давніх тра-
дицій, як в сюжетах, так і в манері ліплення. Глиняні свистунці 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. демонструють обмежену кількість і 
усталеність сюжетів, незмінність пластичного рішення, а також 
дозволяють говорити про ритуальну першооснову більшості 
образів. 

У цей час в переважній більшості гончарних осередків Украї-
ни ліпили свистунці у вигляді птахів (курка, півник, качечка) 
і тварин (коник, баранець). Рідше робили баринь (переважно 
з пташкою під рукою), вершників, і  лише в окремих центрах 
(Опішне на Полтавщині) зображення пташки з пташенятами 
(так звану, «чайку»). Трапляються також біморфні зображення – 
птахоконі, птахобаранці, птахоолені. Усталеність образного ладу 
іграшки доповнюється стилістичними рисами, яким притаман-
не неухильне дотримання давніх традицій. Образи трактуються 
узагальнено, із дотриманням канонів. Майстри намічають голо-
вні деталі (гребінець і хвіст півня, ріжки баранця тощо), що до-
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зволяє відрізнити одну тварину від іншої. Причому трактування 
цих деталей подібне у різних майстрів та універсальне для пев-
ного центру. При загальних закономірностях манери ліплення 
народної глиняної іграшки в різних осередках, при всій статич-
ності трактування образів, кожний центр має свої особливості. 
Це ж стосується і декору: наколи, ритовані риски, плями ангобу, 
при універсальності для більшості осередків, у  кожному з них 
осмислюються своєрідно. 

У ХІХ  ст. остаточно сформувались регіональні особливос-
ті українського гончарства. На жаль, у музейних та приватних 
колекціях переважає матеріал другої половини століття. Кінець 
ХVІІІ – першу половину ХІХ ст. найбільш повно представляють 
роботи гончарів середньої Наддніпрянщини. За сучасним ад-
міністративним поділом України до цієї зони української на-
родної кераміки входять Київська  обл., правобережна частина 
Черкаської обл. (без Уманського р-ну) і частина Кіровоградської 
та Житомирської областей. Найвідоміші осередки мальованої 
кераміки Середньої Наддніпрянщини – Дибинці, Канів, Обухів, 
Васильків, Сунки, Головківка, Гнилець, Паланочка. Полив’яну 
кераміку виробляли майстри Цвітного, Ревівки, Крилова. Про-
відні центри простого посуду Плахтянка, Гаврилівка, Луб’янка, 
Крива, Романівка, Старосілля, Буда-Орловецька, Пастирське. 

Упродовж ХІХ ст. наддніпрянські гончарі виробляли усі різ-
новиди асортименту української народної кераміки даного пе-
ріоду. Судячи з речей, які збереглися у музейних і приватних 
зібраннях, переважав кухонний і столовий посуд, фігурні по-
судини й скульптура, іграшка. Поступово припиняється вироб-
ництво кахлів і наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. архітектурна 
кераміка представлена в основному димарями. 

Гончарі Середньої Наддніпрянщини в декорі виробів за-
стосовували рослинні й геометричні мотиви, зображення пта-
хів, а  також (на найбільш ранніх виробах) людей. Простий 
неполив’яний посуд оздоблювали виключно технічним орнамен-
том з неодмінними для всієї України пасмами концентричних 
ліній, які на Наддніпрянщині називали «шарівкою». Між ними 
компонували різноманітні риски, крапки, плями, «кривульки». 
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В  мальованому посуді також переважали загальноукраїнські 
мотиви. Виключно наддніпрянським є мотив «гребінці», анало-
гії якому Леся Данченко віднайшла і середньовічному західно-
європейському гончарстві 27. До унікальних належить і V-подібні 
елементи, які зустрічаються лише у Василькові та зрідка в Обу-
хові. Що ж стосується інших мотивів, таких як листя, квіти, ви-
ноград тощо, то вони трактуються своєрідно, мають аналогіч-
не осмислення в більшості осередків регіону і лише частково 
(найчастіше за загальними ознаками) подібні до зразків з інших  
місцевостей. 

Головна відмінність декору наддніпрянської кераміки поля-
гає у його трактуванні, характері розміщення на стінках посу-
дини і у поєднанні окремих елементів між собою. На відміну від 
інших регіонів, традиція бароко розвивалася тут безперервно і 
збереглася до ХХ ст. Зокрема на Полтавщині (Опішне) барокова 
орнаментика запроваджена на зламі ХІХ–ХХ ст. штучно як про-
екція українського стилю. На Поділлі традиції бароко, по суті, 
не відчуваються. Орнаменти західних регіонів України також 
не дозволяють пов’язувати їх з бароко (навіть західноєвропей-
ським). Таким чином, традиції бароко збереглися на теренах 
Середньої Наддніпрянщини, хоча й були переосмислені, так 
само, як в оздобленні рушників і килимів східних і центральних 
регіонів України. Інші важливі риси наддніпрянської кераміки 
виявляються у характері заповнення декором поверхні посуди-
ни. Найчастіше воно досить щільне і будується на поєднанні ве-
ликих і малих елементів. Лише в деяких осередках значна увага 
приділяється вільному тлу (Гнилець, Канів). У фризових побу-
довах (як і скрізь в Україні) спостерігаємо чіткий ритм орнамен-
тальних мотивів. Однак, нерідко мотиви розміщуються досить 
вільно, примхливо переплітаючись між собою. Якщо в контур-
них розписах складні композиції, насичені мотивами, то речі 
(переважно миски), оздоблені фляндруванням у більшості осе-
редків (окрім Головківки) декоровані смугами фляндрівки, між 
якими багато вільного тла (Гнилець, Дибинці)

27 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 122.
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Гончарство Середньої Наддніпрянщини кінця ХVІІІ – першої 
половини ХІХ  ст. найбільш повно репрезентують роботи май-
стрів с. сунок Чигиринського повіту Київської губернії (нині – 
село Смілянського р-ну Черкаської обл.), де вже у ХVІІІ ст. роби-
ли мальовані кахлі й миски. Аналіз виробів сунківських гончарів 
блискуче зроблений Л. Данченко. Окрім мисок, їй вдалося аргу-
ментовано віднести до Сунок кахлі печі, що до Другої світової 
війни перебували у фондах Київського музею українського мис-
тецтва (всього 62 кахлі: 41 лицьова, 21 карнизна). Світлини 30 з 
них Л. Данченко віднайшла в архіві Д. Щербаківського, опис ре-
шти – в старих інвентарних книгах музею. Зараз більша частина 
кахлів знаходиться в НМУНДМ, кілька зразків – у НМІУ.

Миски й кахлі оздоблені сюжетними сценками, зображення-
ми птахів, рослинними мотивами, у трактуванні яких відчува-
ється вплив українського бароко. На сунківських виробах бачи-
мо парні зображення чоловіка й жінки, жінки з дитиною, двох 
чоловіків з квіткою між ними, чоловіка з посудиною, вершника, 
музик, двох чоловіків, сцени полювання водіння ведмедя тощо. 
Як слушно відзначає А.  Колупаєва, на сунківських кахлях по-
ширена у сюжетних розписах багатьох осередків тема кохання 
втілює такий важливий її аспект, як родинний, коли представле-
ні мати з дитиною 28. Надзвичайно популярне зображення птаха 
на гілці з разком намиста на шиї. Іконографія цього мотиву дав-
ню традицію, пов’язану з мистецтвом Сходу. Іноді зустрічається 
пара птахів.

У роботах сунківських майстрів вражає віртуозне поєднання 
зображень, виконаних на основі сформованих канонів (поста-
ті, обличчя) із вмінням варіювати і збагачувати усталені зраз-
ки, доповнюючи їх новими елементами або змінюючи характер 
трактування. 

Головним осередком наддніпрянської кераміки (як Опішне 
для Полтавщини, Бубнівка для Поділля і Косів для Прикарпаття) 
є с. Дибинці (Богуславського повіту, від 1800 – Канівського по-
віту Київської губ., від 1923 Богуславського р-ну Київської обл.), 

28 Колупаєва А. В. Українські кахлі... С. 303.
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де особливого розквіту гончарний промисел набув у другій по-
ловині ХІХ – першій третині ХХ ст., коли гончарством займало-
ся більше половини дворів і майже всі мешканці були пов’язані 
з промислом, а  вироби вивозилися далеко за межі Київської 
губернії. 

Особливо прославились Дибинці своїми мальованими ви-
робами. Одна з характерних рис дибинецької кераміки – оздоб-
лення підполив’яним малюванням не лише столового посуду 
(мисок, глечиків, тикв, макітер для вареників тощо), а й суто по-
бутових речей – горщиків, великих макітер для тіста, слоїв тощо. 

Еволюцію стилістики дибинецьких підполив’яних розписів 
можна прослідкувати від ХVІІІ  ст. Л.  Данченко слушно відмі-
чала вплив українського бароко на формування стилістики ди-
бинецького контурного малювання  29. Насамперед цей вплив 
відчувається у використанні низки характерних мотивів (квіти, 
виноград, листя, пуп’янки), їхньому поєднанні між собою, харак-
тері розміщення, у трактуванні окремих елементів і орнаменти-
ки в цілому. Можна говорити про своєрідне барокове мислення 
творців дибинецької кераміки, у  декорі якої поєднуються рос-
линні й геометричні мотиви, зображення птахів, риб, тварин. 
Найпопулярніші орнаментальні мотиви – виноград, тюльпано-
подібні та багатопелюсткові квіти, листя, подібне до акантового, 
«гребінці», смуги, «кривульки». В  оздобленні мисок досить ак-
тивно застосовували фляндрування: вертикальні «спускавки», 
плями фляндрівки, віялоподібні елементи, доповнені смугами, 
рядами «шарівки» та «кривульками», організовані у чіткі цен-
тричні композиції. 

Головні гончарні регіони Лівобережної України – Полтавщи-
на, Чернігівщина, Слобожанщина, у кожному з яких на ХІХ ст. 
сформувались власні художньо-стильові особливості. 

У Полтавській губернії гончарним промислом займались пе-
реважно у п’яти повітах – Зіньківському (Опішне з навколишніми 
селами та хуторами, Зіньків, Великі Будища, Куземин, Більськ), Ко-
беляцькому (Нові Санжари, Білики), Лохвицькому (Постав-Мука, 

29 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 119.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



244

Олена Клименко, Людмила Сержант, Галина Істоміна 

Сенча, Городище), Миргородському (Попівка, Хомутець, Комиш-
ня, Велика і Мала Грем’яча), Роменському (Ромни, Глинськ), а та-
кож у Борисполі Переяславського повіту й Ладині Прилуцького 30. 
У  порівнянні з Середньою Наддніпрянщиною на Полтавщині у 
більшості осередків створювали неполив’яні та вкриті кольорови-
ми поливами вироби, виразні форми яких активно збагачувались 
профілюванням і різними пластичними доповненнями. Терако-
товий посуд, як і скрізь в Україні, оздоблювали розписом кольо-
ровими ангобами. В окремих осередках робили димлену кераміку 
з лискуванням (Городище, Котельва, Білики). Мальованими ви-
робами славились центри Зіньківського та Лохвицького повітів. 

Окрім посуду та іграшки, в асортименті виробів полтавських 
гончарів значну роль відігравало виробництво зооморфних по-
судин і скульптури. Самобутніми зразками саме полтавської ке-
раміки ХІХ ст. були носатки й тиквасті глечики з носиком. Збере-
глися надзвичайно цікаві курильниці, що найчастіше нагадують 
церковні бані, хоча зустрічаються і традиційні, у вигляді мисоч-
ки на ніжці з ручкою. Декор прорізний: кола, риски, аркоподіб-
ні елементи. Їх вкривали кольоровими поливами. В Опішному 
створювали «трьохбанні» курильниці з мальованим декором. 

Важливою особливістю гончарства Полтавщини ХІХ ст. було 
виробництво кахлів до кінця століття. Їх робили в Опішному, 
Зінькові, Великих Будищах, Лазьках, Куземині, Комишні і Глин-
ську Роменського повіту. Переважали теракотові кахлі з рельєф-
ним декором (композиції хрещаті, сітчасті тощо). В  Лазьках до 
кінця ХІХ ст. гончар Пилип Явдак створював унікальні мальо-
вані кахлі, в оздобленні яких рослинні мотиви поєднуються із 
зображеннями птахів. 

Гончарні осередки Полтавщини за значенням, рівнем розви-
тку промислу та за кількістю майстрів дослідники традиційно 
розподіляють на кілька груп. Перше місце посідає Зіньківський 
повіт на чолі з найвідомішим центром української народної 

30 Зарецкий И. А. Гончарный промысел в Полтавской губернии... С. 4; Хан-
ко В. Осередки гончарства на Полтавщині. Українське гончарство: Національ-
ний культурологічний щорічник : Науковий збірник за минулі літа. Кн. І. Київ ; 
Опішне : Молодь – Українське народознавство, 1993. С. 413.
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кераміки містечком Опішне (нині смт  Зіньківського району 
Полтавської  обл.) і навколишніми селами й хуторами (Міські 
Млини, Зайцеві хутори, Малі Будища, Попівка, Глинське, Хиж-
няківка, Лазьки). 

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – надзвичайно важливий 
період в історії опішненського гончарства, період його найбіль-
шого розквіту. В цей час Опішне перетворюється на провідний 
осередок України, а в межах губернії виходить на перше місце. 
Важливі зміни в історії опішненської кераміки відбулися у дру-
гій половині ХІХ ст., коли Полтавське земство розпочало активну 
роботу щодо підтримки й розвитку місцевого гончарства. Саме 
його діяльність мала вирішальний вплив на формування худож-
ніх особливостей опішненської кераміки наступного періоду. 

У 1894–99  роках у містечку функціонувала Опішнянська 
зразкова гончарна навчальна майстерня Полтавського губерн-
ського земства, організована з метою навчання дітей, створення 
зразків для гончарів, постачання їх матеріалами, забезпечення 
замовленнями, сприяння збуту виробів. Велику увагу приділяли 
технологічним експериментам – вивченню властивостей місце-
вих глин, приготуванню напівфаянсової маси, різних полив та 
фарб. За дорученням земства майстерню організував і спочатку 
очолював І. Зарецький. 

Зразків опішненської кераміки ХІХ ст. збереглося порівняно 
небагато. Як і в інших регіонах, переважають речі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. 

Своєрідним явищем в історії опішненського гончарства є 
простий неполив’яний посуд, доволі широкий і різноманітний 
асортимент якого подібний до інших великих гончарних осеред-
ків. Що ж стосується декору, то він вирізняється розгорнутими 
композиційними схемами, багатством мотивів та колориту. 

Розписом кольоровими глинами (техніка писання) найчасті-
ше прикрашали неполив’яні горщики, макітри, глечики, тикви, 
тиквасті глечики, іноді – миски й ринки.

В орнаменті розрізняємо дві групи мотивів: місцеві опішнен-
ські (широкі горизонтальні й вертикальні мазки-смуги, мазки з 
нанесеним на них «накапуванням» тощо) та загальноукраїнські, 
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серед яких найбільш популярні концентричні лінії, смуги, пля-
ми, риски тощо. 

Декор, як і в інших осередках, розміщували у верхній частині 
посудини смугами. Найчастіше в основу композиції покладено 
вузькі лінії, розташовані групами, між якими розміщуються 
різноманітні горизонтальні й вертикальні мазки (від маленької 
плями до соковитого розчерку), «кривульки», «коми», «накапу-
вання». Лише в окремих випадках візерунок обмежено кількома 
лініями. Переважає досить складна, чітко організована компо-
зиція, яка в комплексі з виразним силуетом посудини бере ак-
тивну участь у формуванні художнього образу твору. 

Найбільш масовою групою опішненських виробів ХІХ ст., про 
які можна скласти уявлення завдяки музейним зібранням та лі-
тературним джерелам, є мальовані миски 31. Робили їх гончарі як 
у самому містечку, так і в навколишніх селах – Міських Млинах, 
Попівці, Малих Будищах. В  оздобленні використовували пере-
важно техніку фляндрування по білій або червоно-вохристій 
обливці. Місцева своєрідність виявляється як у характері трак-
тування мотивів, так і в їхньому поєднання між собою, а розмі-
щення обумовлено формою миски, яка не має колінчастого зламу 
по середині висоти стінок (він розміщений вгорі) і тому дозволяє 
вільно заповнювати декором усю внутрішню поверхню посудини.

Переважають центричні композиції. Орнаментальні моти-
ви закомпоновано навколо дзеркала, прикрашеного найчастіше 
розетою, іноді колом, ще рідше  – спіраллю або асиметричним 
мотивом. Часто дзеркало взагалі не має декору й оточене в основі 
стінок смугою фляндрівки, вузькими смужками, розетою тощо. 
Нерідко елементи розпису зі стінок «опускаються» на дзеркало, 
залишаючи вільним його центр. Майже завжди на вінцях роз-
міщено «кривульку», а  у верхній частині стінок, що відповідає 
зовнішньому їх зламу – концентричні лінії («опускання»).

Відомими гончарями Опішного та навколишніх сіл у ХІХ ст. 
були Іван Гладиревський, Федір Чирвенко, Остап Ночовник, 

31 Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ сто-
ліття (у  зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі). 
Опішне : Українське народознавство, 2010. 632 с.
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більшість творів яких збереглася від початку ХХ  ст. і станови-
ла основу інноваційного напрямку, сформованого в наступно-
му періоді. 

Гончарство Чернігівщини розвивалась в межах загально-
українських традицій, зберігаючи яскраві місцеві особливості. 
У ХІХ ст. Чернігівська губернія була однієї з найбільш заселених 
і економічно розвинених. Гончарство було важливою галуззю 
економіки краю. Та все ж після реформи 1861 року в зв’язку з пе-
реходом на нові умови господарювання та в 1880-х роках через 
велику конкуренцію та витіснення гончарних виробів завод-
ським чавунним, мідним, скляним та фаянсовим посудом мав 
місце деякий спад керамічного виробництва 32.

Губернська влада, розуміючи важливе місце керамічного ви-
робництва в економіці краю, намагається стимулювати його 
шляхом заснування земських майстерень. 1895 року було засно-
вано земську навчальну майстерню в с. Олешня, якою керував 
П. Пашутинcький, який у 1892 році вивчав керамічне виробни-
цтво на заводі Фока у Новгородській губернії та у московському 
Строганівському училищі. У цю майстерню відряджались гон-
чарі зі всієї губернії для ознайомлення з технологічними удо-
сконаленнями. Майстерня відіграла позитивну роль у розвитку 
місцевого гончарства, сприяла об’єднанню гончарів у артіль та 
підвищення культури виробництва 33.

Наприкінці ХІХ ст. гончарство було одним з найбільш розви-
нених промислів Чернігівщини. Воно довгий час зберігало ар-
хаїчні риси, що виявилось у формах і асортименті традиційних 
виробів. Тут виготовляли у великій кількості неполив’яний по-
суд (тикви, глечики, горщики, тощо) з ритованим орнаментом у 
вигляді прямих і хвилястих ліній. Димлений посуд декорували 
лискуванням у вигляді горизонтальних та вертикальних смуг, 
сітки ромбів, що майже суцільно вкривали поверхню посуду. 

32 Пакульский Н. А. Краткие очерки кустарных промыслов Черниговской 
губернии. Киев: Тип. И. И. Горбунова, 1898. С. 86, 94, 106.

33 Шмагало  Р. Гончарний промисел і підприємництво: погляд крізь сто-
ліття (З  досвіду діяльності навчальної майстерні гончарства в с.  Олешні на 
Чернігівщині). Народознавчі зошити. Львів, 2004. № 1–2. С. 112–113.
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З появою полив почали ширше застосовувати підполив’яне ма-
лювання ангобами.

У декоративному оформленні посуду відчуваються традиції 
цехового гончарства попередніх епох та впливи мистецьких сти-
лів – зображення квітів, птахів, риб, двоголових орлів. Своєрід-
ність художньої мови виявляється у колористичному багатстві, 
детальній розробці головного мотиву, наміченого контуром за 
допомогою цяток, плям, штрихів. У декоруванні посуду та ках-
лів застосовували техніки фляндрування та ріжкування у поєд-
нанні з заливкою фарбою окремих фрагментів у межах контуру. 

Асортимент виробів гончарів Чернігівщини розвивався 
впродовж багатьох століть і відповідав практичним потребам 
користувачів. 

Горщики – найпоширеніший вид асортименту. Вони переваж-
но приземкуваті або дещо видовжені (горщик гончаря Хахалєва 
з Глухова). Більшість виробів теракотові, орнаментовані розпи-
сом коричневим ангобом на плечах та вінцях (вироби Никифора 
Веприка з Коропа ). У північних та північно-східних осередках 
(Олешня, Шатрища) виготовляли димлені горщики прикрашені 
геометричним лискованим орнаментом.

Миски виготовляли різних розмірів від звичайних столових 
до великих кухонних. Їхні доволі високі конусоподібні стінки 
вгорі випрямлені. Трапляються миски напівсферичної форми 
(миски з Ніжина та Ічні, мисочка Никифора Веприка з Коропа). 
Краї мисок північних районів Чернігівщини вгорі увігнуті все-
редину й завершені розгорнутими вінцями. На півдні (Ічня, Ні-
жин) у більшості мисок стінки округлі, в Кролевці – доволі опу-
клі, іноді профільовані в середній частині. 

Форма макітри має декілька варіантів – конусоподібні, ніби 
обрізані біля вінець, з  рівними стінками; високі, з  опуклими 
стінками і широким отвором, як наприклад, макітри з Олешні. 
Вінця більшості посудин увігнуті всередину, хоча трапляються 
макітри, форма яких наближається до горщика. 

Глечики та гладишки Чернігівщини мають багато варіацій 
форми. Вони переважно кулеподібні, з трохи витягнутим тулу-
бом та високою і досить широкою, іноді профільованою шийкою. 
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Для північно-західних осередків характерні яйцеподібний ту-
луб, пряма шийка, трохи розгорнуті вінця, для Кролевця – дещо 
веретеноподібний тулуб, відносно коротка шийка, плавні лінії 
поєднання об’ємів. Іноді зустрічається шийка у формі зрізаного 
конуса, що дещо звужується догори.

Тикви мають декілька різновидів. Ніжинським виробам при-
таманна видовжена яйцеподібна чи куляста форма, кролевець-
ким – дещо сплющена по горизонталі, тиквам північних осеред-
ків – монументальність, пропорційна врівноваженість форм.

Поширеною формою був глек  – посудина для води. На від-
міну від тикви глек мав досить широке горло – у вигляді зрізано-
го конуса у північних осередках, пряме з підкресленим зливом 
у Кролевці. Характерною монументальністю форми, масивним 
кулеподібним тулубом та короткою шийкою, що практично пе-
реходить у звуження перед вінцями, вирізняються глеки з Коро-
па. Виробам південних осередків, зокрема з Ніжина, притаман-
на плавність ліній силуету та присадкуватість форми.

З кухонного посуду виготовляли також форми для пасок та 
бабок, ринки, баньки, чайники, кухлики, барильця.

У ХІХ – на початку ХХ ст. на Чернігівщині існувало вироб-
ництво зооморфного посуду у вигляді барана, лева, півня, оле-
ня 34. Є. Спаська у своїх щоденниках писала, що їх виготовляли 
у Ніжині, Ічні, Кролевці, Глухові 35. У колекції НМУНДМ збері-
гаються дві фігурні посудини у вигляді лева з Глухова роботи 
Лазаревської, та посудини у вигляді барана з Броварів.

Глиняна пластика представлена також іграшкою (свищики, 
ляльки, іграшковий посуд «монетка») та декоративними фігур-
ками, в основному анімалістичними. В НМУНДМ зберігаються 
іграшки роботи майстра Шутенка з Полошок – свищик-птах та 
коники-свищики, коник і курка майстрині Козлової з Глухова.

34 Фриде М. Гончарство на юге Черниговщины. Материалы по этногра-
фии. Ленинград, 1926. Т. 3. Вып. 1. С. 52.

35 Спаська Є. Подорожі по Чернігівщині: уривки з щоденників, рр. 1921–
1926; головним чином про гончарство чернігівське. Українське гончарство. 
Національний культурологічний щорічник. За рік 1994. Опішне  : Українське 
народознавство, 1995. Кн. 2. С. 369.
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На Чернігівщині виготовляли також свічники, ліхтарі, ку-
рушки, каганці, оздоблені ажурним орнаментом і вкриті різно-
кольоровими поливами.

Яскравою сторінкою в історії українського мистецтва є кахлі 
Чернігівщини. Є. Спаська поділяє кахлі Чернігівщини на «пан-
ські» та «селянські», що обумовлено як характером виробництва 
(заводське та кустарне), з  чого витікає різниця в технології та 
стилістика їх художнього оформлення, так і поширенням серед 
різних соціальних верств 36.

У XVIII  ст. виробництво кахлів було зосереджене у цехах. 
У ХІХ ст. на Чернігівщині з’являються заводи по виготовленню 
кахлів, що були засновані поміщиками у своїх маєтках та під-
приємцями у відомих гончарних центрах. З різних джерел відо-
мо, що у 1860-х роках такі підприємства, що у більшості нагаду-
вали кустарні майстерні, функціонували в с. Ущерп’ї Суразького 
повіту, у Волокитині Глухівського повіту, у Глухові, у Шатрищах 
та у Клинцях Новгород-Сіверського повіту, у  Вороньках Козе-
лецького повіту в садибі Кочубея, у с. Тулиголови Козелецького 
повіту. В  оздобленні заводських кахлів відчувається вплив то-
гочасних мистецьких стилів. На малюнках відтворювалися ре-
несансні, барочні, класицистичні сюжети і орнаментальні моти-
ви – жанрові сцени, птахів і звірів, вазони з квітами, геральдичні 
знаки. Поступово мальовані кахлі проникали в народний побут, 
гончарі їх виготовляли для потреб широких верств. Ці репліки 
є своєрідними й оригінальними проявами народної художньої 
творчості. З другої половини ХІХ ст. кахляне виробництво по-
ступово починає згасати. Наприкінці ХІХ ст., як галузь народ-
ного гончарства, воно існувало у Коропі та Ніжині, на початку 
ХХ ст. у Ічні 37.

Велике значення у художньому оформленні виробів відігра-
вали поливи різних кольорів  – зелені, коричневі, жовті, чорна. 
Поливами вкривали як усю посудину суцільно, так і частину її. 
Пасочники, ринки, баньки вкривали лише всередині. Горщики, 

36 Спаська Є. Ю. Гончарські кахлі Чернігівщини ХVІІІ–ХІХ ст. 4-й етюд з 
циклу «Чернігівське гончарство». Київ, 1928. C. 21.

37 Спаська Є. Ю. Кахлі Чернігівщини (ХVІІІ–ХІХ ст.). Київ, 1927. С. 9.
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тикви, глечики, кухлі глазурували всередині та верхню частину 
виробів – по плічка. Особливо яскравою та соковитою була зеле-
на полива, секрет приготування якої гончарі зберегли з минулих 
століть. Вона характерна для виробів з Ніжина, Коропа, Ічні. 

У декоруванні посуду застосовувались ритування, малюван-
ня, штампування, лощення димлених виробів. Переважають 
геометричні мотиви, іноді складної конфігурації, рослинно гео-
метризовані, солярні знаки. У ХІХ ст. за їх допомоги досягався 
значний декоративний ефект – підкреслювалися конструктивні 
особливості форм, додавали їм естетичної привабливості. Ком-
позиційні схеми орнаментики досить сталі й не змінювались 
впродовж багатьох століть 

На Чернігівщині, як і повсюдно в Україні, найбільше декору-
вали миски. У  ХІХ  ст. для орнаментації посуду, застосовували 
рослинні мотиви виконані пензликом. Розповсюдженим було 
підполив’яне малювання ангобами. Перед декоруванням чере-
пок часто покривали білим ангобом. Застосовувались усталені 
орнаментальні композицій, зумовлені формою миски: концен-
тричні з ритмічною структурою; з домінуючим мотивом на ден-
ці та підпорядкованими йому аналогічними мотивами меншого 
розміру на бортиках; довільні композиції графічного чи живо-
писного характеру з зображенням риби, птаха, квітки, декора-
тивного мотиву абстрактного характеру (елементи фляндрівки 
на мисках з Ніжина, Ічні, Глухова). Часто майстри сполучали в 
одному творі різні композиційні схеми – геометричні мотиви і 
фляндрівку. Іноді декор розміщували не лише на внутрішній по-
верхні миски, а й на зовнішній.

Збереження давніх традицій, декоративних засобів та орна-
ментики характерно для гончарства Чернігівщини. Тут довго 
зберігалася традиція димленого посуду у північних та східних 
осередках  – Олешні, Грабові, Шатрищах, Семенівці. У  Ніжині, 
Ічні, Ямполі  – міцними були цехові традиції. Разом з тим ке-
рамічне виробництво набувало нових рис відповідно до вимог 
часу – змінювалась організація праці й технологія, розширював-
ся асортимент. До нас дійшли прізвища гончарів, що працювали 
у ХІХ ст.: Максименки з Глухова; Василь, Архип та Іван Строфу-
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ни з Кролевця; Петро Фігура з Коропа; Сава й Іполіт Новики з 
Ямполя; Іван Сітько, гончарі Білики, Дударі, Бринчуки, Пархо-
менки, Лаврентій Дрбязко з Ніжина; Дмитро, Йосип та Кирило 
Панасенки, Іван Іваненко, Хома Піщенко, Юхим Огієнко з Ічні 
та багато інших. 

Значний вплив на місцеве гончарство спричинила кераміка 
переселенців із Західної Європи, що жили у маєтку Вишень-
ки графа Румянцева-Задунайського біля Радичева з 1772 по 
1842  рік  38. У  них були високо розвиненими всі види ремесла, 
у тому числі й гончарство. Їхній посуд мав рельєфний і мальо-
ваний декор, використовували поливи й емалі різних кольорів. 
Для роботи в гончарнях винаймали місцевих майстрів – так на 
початку ХІХ ст. у них працювали гончарі Веприк та Мусій Пузир. 

Сини Мусія Пузиря – Григорій Пузир (в Радичеві біля Коро-
па) та Лаврентій Пузир (в  Новгороді-Сіверському) пізніше по-
чали працювати самостійно, започаткувавши таке явище, яке 
Є.  Спаська назвала «пузирівський посуд». Вони виготовляли 
тикви, глечики, миски, чайники, вазочки, горщики для квітів, 
навіть кахлі (етнографічна колекція Мезинського національного 
природного парку). Вироби вкривалися глухою білою поливою 
та розмальовувалися мотивами у вигляді квітучої гілочки з лис-
тям. Посуд майстрів мав тонкий бездоганно випалений черепок, 
поливи світлих відтінків. Його стиль перегукується зі стилем 
німецької та чеської кераміки, у  формотворенні відчувається 
зв’язок з фаянсовим виробництвом.

Никифор Веприк жив у Коропі, успадкував гончарські секре-
ти від батька, який короткий час працював у колоністів, як і Му-
сій Пузир, виготовляв теракотові горщики й тикви традиційних 
для свого регіону форм та полив’яні миски, оздоблені гілочкою 
з листям.

Гончарство Чернігівщини наприкінці ХІХ  ст. має тенден-
цію до скорочення обсягів виробництва і кількості працюючих. 
Зменшується кількість осередків, зменшується чи відмирає ви-

38 Спаська Є. Пузирьовський посуд (перший етюд з циклу «Чернігівське 
гончарство»). Українське гончарство: Національний культурологічний щоріч-
ник. За рік 1994. Опішне : Українське народознавство, 1995. Кн. 2. С. 376. 
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робництво перш за все в тих осередках, які віддалені від покла-
дів глин. Поступово припиняється виробництво кахлів через 
появу дешевшої цегли для будівництва печей. 

Гончарство слобожанщини, до якої в адміністративних 
межах сучасної України відносять Харківську, північні райони 
Донецької, північно-західні райони Луганської, південно-східні 
райони Сумської та Котелевський район Полтавської областей, 
відзначається вишуканими формами простого посуду, яскра-
вими кольорами полив та якоюсь особливою чіткістю силуетів 
виробів, яка у наступному ХХ  ст. втрачається. Головні осеред-
ки народної кераміки Слобожанщини – Нова Водолага, Валки, 
Ізюм, Межиріч, Євсуг, Макарів Яр. До кінця ХІХ  ст. в регіоні 
зберігся давній прийом «крайкування» кольоровими поливами. 
Підполив’яне малювання не набуло на Слобожанщині особли-
вого розвитку. Головну увагу гончарі приділяли світлотіньовим 
ефектам, яких досягали профілюванням окремих конструктив-
них елементів (шийки, плечей, вінець, тощо) та застосуванням 
ритованого декору. Від ХІХ ст. збереглися антропоморфний і зо-
оморфний посуд слобідських гончарів. Показовими є дві фігурні 
посудини у вигляді чоловіка й жінки з експозиції НМУНДМ. 

Поділля  – один з найбагатших і найрізноманітніших щодо 
художньо-стильових особливостей гончарних регіонів України. 
Ця величезна територія охоплює сучасну Вінницьку область, 
західні райони Черкаської і Кіровоградської, північні райони 
Одеської і південні Хмельницької та Тернопільської областей. 

Асортимент виробів гончарів Поділля включає усі основні 
різновиди української народної кераміки. За технологічними ха-
рактеристиками, за художніми якостями, за кількістю майстрів 
осередки подільського гончарства не рівнозначні. В низці цен-
трів виготовляли лише теракотовий посуд, інші відомі мальова-
ними мисками й значна кількість осередків дає матеріал по всіх 
видах продукції.

Найвідоміші осередки подільської мальованої кераміки  – 
Бубнівка, Гайсин, Кіблич, Жерденівка, Горишківка, Крищинці, 
Майдан-Бобрик, Шура-Бондурівська, Бар, Шаргород (сучасна Ві-
нницька обл.), Смотрич, Миньківці (сучасна Хмельницька обл.), 
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Бережани, Копичинці, Товсте (сучасна Тернопільська обл.). Ви-
робництво простого кухонного посуду (полив’яного, теракото-
вого, димленого) переважало в таких центрах, як Верхівка, Тим-
анівка, Тиман, Тростянець (сучасна Вінницька обл.), Адамівка, 
Заміхів, Меджибіж, Пирогівка (сучасна Хмельницька  обл.), 
Гончарівка, Струсів (сучасна Тернопільська  обл.). Теракотовий 
посуд, на Поділлі, як і повсюдно в Україні, декорували гравіру-
ванням та розписом кольоровими ангобами, в Адамівці та Пи-
рогівці, окрім розпису в техніці писання, – лискуванням по чер-
воному черепку. Димлені вироби – ритуванням і лискуванням. 
Мотиви декору неполив’яного посуду Поділля майже не відріз-
няються від загальноукраїнських: «кривульки», концентричні 
смуги, плями, смужечки, рисочки, що підкреслюють конструк-
тивні особливості форми й розташовані переважно у верхній 
частині тулуба.

У декорі мальованої кераміки подільські гончарі найчасті-
ше поєднують контурний розпис і фляндрування. У  більшості 
центрів ці техніки застосовуються паралельно. Окремі осеред-
ки славляться фляндруванням (Рахни-Лісові, Берлінці-Лісові, 
сучасна Вінницька обл., Миньківці, сучасна Хмельницька обл.).

Композиції розписів мають багато спільного з керамікою 
інших регіонів. Щодо мотивів декору, то переважають загаль-
ноукраїнські із застосуванням рослинної і геометричної орна-
ментики. Зустрічаються зображення птахів, риб, іноді людей 
(Кіблич, Бубнівка, сучасна  Вінницька  обл.) і навіть сюжетні 
сценки (Бар, сучасна Вінницька обл.). Популярні такі мотиви, як 
«кривулька», «капанка», «косиці», «сосонки», квіти, «спускавки», 
«заячі вуха», які в кожному осередку трактуються своєрідно, хоч 
зустрічаються не лише в межах Поділля, а повсюдно в Україні. 
Характерними виключно для Поділля є «вилоги», «індичі хвос-
ти», «каблучки», «карбики» тощо. 

Найвідомішим осередком сільського гончарства Східного 
Поділля є Бубнівка Гайсинського повіту (нині  – село Гайсин-
ського р-ну Вінницької обл.). Від середини ХІХ ст. тут, як і в бага-
тьох інших керамічних центрах України, особливого поширен-
ня набувають підполив’яні розписи. Виникнення їх у Бубнівці 
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нерідко пов’язують із впливом Гайсина – найближчого міста, де 
існував гончарний цех і де три роки в одного з останніх цехо-
вих гончарів навчався Андрій Гончар, завдяки якому в Бубнівці 
і з’явились підполив’яні розписи. Про це сам майстер розповідав 
Ю. Самаріну 39. Згідно з іншими джерелами, полив’яне виробни-
цтво потрапило до Бубнівки з сусіднього села Жерденівки 40. 

Найбільш повна колекція творів бубнівських майстрів збері-
гається в НМУНДМ (понад 200 зразків). Найдавніші бубнівські 
миски музею датуються кінцем 1850 – початком 1860-х років, тоб-
то вони відносяться до витоків мальованого посуду даного села. 
В  Бубнівці виробляли як мальований, так і теракотовий посуд, 
тому що тут наявні поклади глини «різноманітних ґатунків» 41. 

В Бубнівці переважає яскраве вогнисто-червоне тло. В цілому 
роботи майстрів Бубнівки демонструють, як від досить лаконіч-
них орнаментальних мотивів відбувся поступовий перехід до 
колористичного багатства й різноманітних комбінацій мотивів, 
характерних для цього села: «вилоги», «косиці», «індичі хвос-
ти» тощо. Аналіз бубнівської орнаментики блискуче зроблений 
Є. Спаською, якій пощастило зафіксувати імена низки майстрів, 
зокрема, першого майстра бубнівської полив’яної кераміки Ан-
дрія Гончара, Агафона Герасименка та ін. 

Дослідники 1920-х років – Ю. Александрович, Н. Геппенер та 
Ю. Самарін – пов’язують виникнення підполив’яних розписів в 
селі Жерденівка (нині – Гайсинського р-ну) з Кібличем. Розвід-
ка Н. Геппенер вичерпно знайомить з гончарством Жерденівки, 
з творчістю трьох поколінь жерденівських гончарів  42. Частина 
речей, які були у її розпорядженні збереглася в НМУНДМ. Це 
миски, «салятирки» (місцева назва «миски на принос») і дуже 
цікавий цідильник роботи Федора Лавренюка. Орнаментальні 
мотиви аналогічні бубнівським – «вилоги», «косиці», «сосонки» 

39 Самарин Ю. А. Подольские гончары. Москва, 1929. С. 33–34.
40 Геппенер Н. Жерденівські гончарі. Київ, 1928. С. 7.
41 Спаська  Є. Орнамент бубнівського посуду. Матеріали до етнології. 

Київ : Вид-во музею Антропології та етнології ім. Ф. Вовка Всеукр. АН, 1929. 
Вип. ІІ. С. 202.

42 Геппенер Н. Жерденівські гончарі... С. 6.
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тощо. Однак, вони дрібніші, більш деталізовані. Активне ви-
користання техніки фляндрування створює живописну мінли-
вість контурів, рухливість мотивів.

Берлінці Лісові (нині – с. Лісове Вінницької обл.) відомі на-
самперед своїми мальованими мисками, хоча в давнину у селі 
виробляли простий посуд (теракотовий і димлений), зооморфні 
посудини, речі церковного вжитку й побутові предмети. В асор-
тименті, крім мисок і полумисків, переважали горщики, глечики, 
макітри, цідильники тощо. Головні риси фляндрованих мисок 
Берлінців Лісових  – спокійна врівноваженість мотивів органі-
зованих у центричні композиції, увага до вільного тла, заповне-
ного дрібними мотивами, розміщеними рядами, орнаментальні 
смуги утворені одним або двома елементами, що чергуються, на-
приклад, крапка і фляндрована квіточка. На дзеркалі  – розета 
або концентричні кола з нанесеними на них рисками чи пляма-
ми фляндрівки.

Гончарі з Рахнів Лісових (нині Вінницької обл.) також нерід-
ко намічають дзеркало миски чи полумиска розетою. Розміщені 
на стінках візерунки досить щільно заповнюють тло. Серед по-
пулярних мотивів – «спускавки», S-подібні елементи, фляндро-
вані квіти, арочки з крапельками, відрізки фляндрівки та «на-
капування», нанесені на концентричні лінії. Вінця найчастіше 
акцентуються «карбиками», доповненими крапками й плямами. 

Відомим гончарним осередком було одне з найстаріших цехо-
вих міст Поділля – Бар (нині – районний центр Вінницької обл.). 
Характерні риси кераміки Бару виявляються і у формах виробів і 
в характері декору. Миски мають заокруглено розгорнуті стінки. 
Вінця (нерідко вони досить широкі) відігнуті. Баньки яйцеподіб-
ної форми з вузькою шийкою, на якій розташовано характерний 
виступ. Дзбанки мають кулястий трохи видовжений і звужений 
у придонній частині тулуб і трохи ширшу від баньки горловину. 
Баньки та дзбанки декоровані «кривульками», рисочками, кон-
центричними колами та характерними аркоподібними мотива-
ми, заповненими плямами й мазками. Що ж стосується мисок, 
то в їхньому декорі найчастіше зустрічається зображення птаха 
в оточенні рослинних мотивів, гілка або центрична композиція 
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з листя, ягід, квітів. Малюнки намічено контуром і заповнено ко-
льоровими плямами. Фігурку пташки контуром розподілено на 
кілька частин, які заповнені різнокольоровими ангобами.

У виробах Бара другої половини ХІХ – початку ХХ ст. панує 
біле тло. Крім характерних для всієї України брунатної, зеленої 
і вохристої фарб, використовували жовту й вохристу з харак-
терним рожевуватим відтінком. В цьому ж колориті виконував 
розписи Павло Самолович, який, у підполив’яне малювання за-
провадив ритований контур і зображення побутових сцен. Він 
навчався у Коломийській гончарній школі й зазнав впливу гу-
цульської кераміки. Однак, твори П. Самоловича позначені низ-
кою специфічних рис і свідчать про творче переосмислення сис-
теми розписів Прикарпаття.

Найвідомішим осередком території сучасної Хмельницької 
області є смотрич – стародавнє цехове містечко (нині смт Дуна-
євецького р-ну), яке ще 1448 року отримало Магдебурзьке пра-
во. В колекції НМУНДМ зберігається кілька унікальних мисок і 
полумисків смотрицьких цехових гончарів 1860–90-х років, які 
свідчать про надзвичайно високий рівень розвитку гончарства в 
містечку вже у другій половині ХІХ ст. Кожен з них репрезентує 
певний стилістичний напрямок місцевої кераміки. Збереглися 
імена окремих майстрів: Яків Родзянський, Юхим Грондець-
кий, Максим Небесний. Розписи смотрицьких майстрів початку 
ХХ ст. нагадують мереживо й відзначаються якоюсь особливою 
легкістю та делікатністю, що досягається застосуванням незна-
чної кількості елементів орнаменту, вільно розміщених на по-
верхні миски чи полумиска, або детальною розробкою великих 
мотивів: тулуб птаха, велика квітка, листя, трикутник заповню-
ються рисками, «накапуванням», крапками, плямами фляндрів-
ки. Проте деталізація не заважає цілісності сприйняття речі. 

Розвиток гончарства Західної України у ХІХ  ст. відбувався 
в умовах самовизначення етносу. Міждержавні кордони інозем-
них держав, які розтинали у ХІХ ст. українські землі на «росій-
ську» й «австрійську» частини, не змогли завадити активному 
розвитку гончарства як цілісного мистецького явища. Харак-
терна для всіх слов’ян Австрійської імперії хвиля національного 
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пробудження зумовила небувале піднесення українського на-
родного мистецтва, зокрема, гончарства. Українські гончарі як 
складова етносу не могли залишатися осторонь цього процесу. 
За власною ініціативою або за бажанням замовника, вони нада-
вали всіма засобами художньої виразності своїм творам націо-
нального забарвлення.

Скасування кріпацтва спочатку Австрійською імперією у 
1848  році, а  потім Російською  – 1861  року у цілому позитивно 
вплинуло на розвиток українських кустарних промислів. Зо-
крема, статистичні дані свідчать, що у 1862  році у галицькому 
краї гончарним промислом займалося 1036 підприємств та одно-
осібних гончарів, у 1885 році ця кількість зросла до максимуму – 
1225, а в 1890 році – зменшилася до 1116 43. 

Гончарне виробництво в цей період розвивалося за такими 
напрямками: цехове ремесло, яке з часом поступово нівелюва-
лось, домашній промисел і гончарні заводи.

Гончарі відвідували інші краї для того, щоб поглибити зна-
ння, перейняти досвід художнього оздоблення виробів. Цехо-
ві організації на західноукраїнських землях були ліквідовані в 
1873 році, а їх роль частково перейняли товариства. 

У ХІХ  ст. на західноукраїнських землях, як і в усіх країнах 
Європи відбувається ряд заходів (організація товариств, спеціа-
лізованих гончарних шкіл, виставок) для розвитку і підтримки 
художнього ремесла. Особливої активності вони набули у другій 
половині ХІХ ст. 

У 1880 році «Товариство дослідження Карпат» влаштувало в 
Коломиї народознавчу гуцульську виставку, на якій були пред-
ставлені не лише старовинні предмети, але й вироби сучасних 
майстрів того часу. В  головному відділі виставки серед іншого 
були показані гончарні вироби Покуття. На виставці були пред-
ставлені твори з Косівського повіту, зокрема, з Кутів та Пістиня, 
з Коломийського, а також посуд із Снятина та Кулачковець 44 .

43 Провідник по виставі краєвій у Львові. Львів  : Друкарня НТШ. 1894. 
С. 25.

44 Регор  Ф. Из Коломыи в Косов. Киевская старина. Киев  : Типография 
Корчак-Новицкого, 1896. Т. 54. С. 298.
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Ентузіасти звернули свої зусилля в бік розвитку народних 
художніх промислів, зокрема, групуючись навколо Комісії з 
підтримки народного художнього промислу. У  1886  році було 
створено при Львівській політехніці Крайову керамічну станцію 
дослідів для гончарного промислу. Завдячуючи її художнім кон-
сультаціям утворилися гончарна школа в Коломиї (1876), пізні-
ше – в Товстому (1886), Краєвий заклад у Порембє (біля Кракова) 
(1899). Станція допомагала становленню фабрик І. Левинського у 
Львові та Захарієвича і Вернера в Глинську. 

З 1888 року в Коломиї функціонувало торгівельно-промисло-
ве товариство «Гуцульська спілка промислова», яке допомагало 
народним майстрам збувати свої твори. Діяльність спілки роз-
вивалася в основному на базі Коломийського етнографічного 
музею, де були створені умови для зберігання речей художньої 
вартості. Товариство шанувало гончарне мистецтво (серед іншо-
го) гуцульських майстрів, яке становило не лише етнографічну, 
але й дуже вагому художню цінність. Для такої справи музей був 
місцем дуже вдалим, тому що широкий загал міг легко ознайо-
митися з виробами народних майстрів та придбати їх. Крім того, 
таким чином вдалося відкрити дорогу народному мистецтву Гу-
цульщини за кордон через зв’язки місцевих музеїв.

Яскравим мистецьким явищем на західноукраїнських землях 
у ХІХ ст. виступає гончарство Гуцульщини, яке відчутно впли-
вало на народну кераміку суміжних регіонів. Його художні осо-
бливості тісно пов’язані з традиціями народної кераміки Поді-
лля, Галичини, особливо Коломиї.

Найвизначнішими гончарними осередками були три містеч-
ка – Косів, Кути та Пістинь, які славилися виробами не лише на 
всю Гуцульщину, але й далеко за її межами. Там жило найбільше 
гончарів.

У ХІХ ст. гончарні вироби не лише обмінювалися серед міс-
цевого населення на інший крам, але й були предметом торгівлі. 
Однією з причин, чому гончарство не розвинулося по гірських 
селах, є те, що було неможливо з сіл возити гончарний посуд на 
торги у місто возом через нестачу доріг та особливості рельєфу 
місцевості. Коли ж гончар жив у містечку чи передмісті, він міг 
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донести на своїх плечах до місця торгів стільки посудин, скільки 
планував, що зможе продати, а решту залишав у хаті.

Гончарі з цих осередків постачали посуд не лише для жителів 
гір, але і для мешканців галицьких долин: Снятинського, Горо-
денського, Коломийського, Печенізького, Надвірнянського пові-
тів та буковинських повітів (Вижницького і Чернівецького). За-
возили посуд скупники-гуртівники, які мали у містах згаданих 
повітів свої склади або ж під час ярмарок чи торгів залишали 
посуд посеред торгового місця, прикриваючи її на ніч якимись 
ряднами, соломою і  т.  п. Торги мали місцеве значення, тоді як 
ярмарки  – територіальне, іноді, міжнародне. На ярмарках не 
лише продавали, але й укладали угоди на замовлення гончарних 
виробів. 

Гуцули охоче купували та використовували щедро орнаменто-
вані гончарні вироби для свого побутового вжитку, і для окраси 
мисників, полиць, для церковних потреб (поставники або ліхтарі). 

Для того, щоб заповнити посудом один горн гончар мусив 
працювати влітку двадцять днів, а  взимку  – тридцять, проте 
якщо він мав двох помічників справа виконувалася швидше: 
6–7 днів у теплу пору року та 12–14 у період морозів. 

Глину, з  якої виготовляли миски, на Гуцульщині називали 
«мишівкою». Жовту глину для виробництва горщиків іменува-
ли «горщівкою» 45.

Гончарі Гуцульщини вже на початку ХІХ ст. для декорування, 
крім технік ріжкування та фляндрування, застосовували техні-
ку ритування (гравіювання) по облитому білим ангобом черво-
ноглиняному виробу. Коли біла обливка підсихала, вироби ри-
тували (продряпували малюнок). На білому тлі продряпані лінії 
виглядали дуже виразно. Вони слугували контуром малюнка і 
не дозволяли керамічним фарбам розтектися за межі, окресле-
ні замкненою лінією, яка була виконана загостреною паличкою, 
шилом, «рильцем» або «писаком». Процес ритування народні 
майстри Прикарпаття називали «письмо писати». Суть техніки 

45 Шухевич В. Гуцульщина. Львів  : Друкарня наукового товариства 
ім. Шевченка, 1901. Ч. ІІ. С. 260.
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полягає в тому, що лінії зображення вирізаються (або продряпу-
ються, ритуються) «рильцем» («писаком») на поверхні глиняно-
го виробу, облитого білою глиною.

Техніка ритування не тільки сприяла створенню детально про-
роблених орнаментальних мотивів та сюжетних сцен, але й, у де-
якій мірі, спонукала майстрів датувати свої твори, іноді підпису-
вати миски, глеки, кахлі. Традиція датування гончарних виробів 
(з 1811 р.) була властивою для гуцульських майстрів. Збереглося 
дві керамічні ікони з присілка Яворова – Буковця (Богородиці з 
Немовлям та св.  Миколая) підписані автором Матвієм (Матеу-
шем) Ковальським, датовані 1811 роком. Виконані вони технікою 
ритування після покриття червоноглиняної площини білим ан-
гобом. Ритований малюнок підсилений світлозеленою, темноси-
ньою, жовтою і коричневою фарбами і прозорою поливою. 

Після ритування, найбільш уживаним було ріж кування та 
похідна від нього фляндрівка. Гуцульські майстри малювали 
ріжком, наповненим рідкою «червінню». «Червінь»  – це вохра 
(червона глина), змішана з поливою. Червону вохру гончарі Ко-
сова добували в «хоминськім лісі», мололи її на жорнах, розчи-
няли у воді, додавали поливу, наливали у ріжок і малювали (най-
частіше по обливці) лінії. Частіше «червінь» втирали у ритовані 
лінії, потім, якщо вона потрапляла на білу обливку, обережно 
коригували. «Червінь» надавала ритованому малюнку яскравос-
ті та ще більшої виразності. 

Після ритування та нанесення «червіні» гончарні вироби ви-
палювали у горні перший раз. Випалювання глиняних виробів 
проходило в гончарному горні – особливій печі з трубою. Горн 
або гончарну піч гончарі будували з цегли або каменю біля хати. 
Ця піч складалася з вогнетривкої цегли або, що було набагато 
поширенішим, зі звичайного каміння із гірських річок Гуцуль-
щини. Кам’яний каркас обмащувався зсередини товстим шаром 
глини. За даними В. Шухевича, гуцульські майстри, в середньо-
му завантажували в горн вісімсот мисок, а поміж ними горщики 
і дзбанки. Горщики випалювали 10 годин, а миски – 12–18 годин. 

Після першого випалу обливка набувала яскраво-білого ко-
льору, а «червінь» – виразного червоного. Охолоджені ритовані 
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посудини майстри оздоблювали керамічними фарбами – «зелен-
ню» та «жовтенню» 46. «Зелень» складалася із четвертої частини 
перепаленої міді та трьох четвертих частин поливи. Нерідко «зе-
лень» гончарі купували у крамницях. Для подрібнення компо-
нентів фарб і поливи слугували звичайні жорна, які використо-
вували селяни для розмелювання зерна. 

Розмальовану зеленим і жовтим і политу посудину випалю-
вали вдруге. Після другого випалу робота над гончарним виро-
бом вважалася закінченою. 

Якщо було нанесено велику кількість зеленої або жовтої фар-
би, вони при випалі розтікалися, згладжуючи чіткі контури ма-
люнка. Такий ефект «розмитості» фарби не вважався дефектом і 
надавав виробам ілюзорної легкості.

Для церковних потреб гончарі Гуцульщини виготовляли 
іконки, напрестольні та настінні хрести, підсвічники, поставни-
ки, кропильнички, свічники-трійці. 

На вівтарних престолах у даній місцевості ставилися низень-
кі з широкою основою керамічні підсвічники – «поставники» 47. 
Вони оздоблювалися або лише зеленою поливою, або квітами і 
листочками зеленого, жовтого та коричневого кольорів.

З ХІХ ст. із церковного начиння збереглася лише значна кіль-
кість одинарних свічників та поставників. Поставник – свічник, 
розрахований на свічку, в  декілька разів більшу від звичайної 
(у діаметрі до 6 см). Основу для поставника робили масивною, 
щоб вона була стійкою опорою для свічки. Під чашою для вкла-
дання свічки розташовувалася тарілочка, яка затримувала сті-
каючий віск. Поставники на початку та в середині ХІХ ст. деко-
рувалися досить скромно: цятками та рисочками, хвильками та 
зеленою поливою по білій обливці (КМНМГ, відділ у м.  Косів, 
інв. № 53, КН № 301). 

Гончарство західних українських земель щедро репрезенто-
ване творчістю народних майстрів м. Косова. Косівське гончар-
ство відчутно збагатило не лише українську, але й світову скарб-

46 Шухевич В. Гуцульщина... С. 263.
47 Регор Ф. Из Коломыи в Косов... С. 304.
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ницю мистецтва кераміки. У  ХІХ  ст. Художні вироби з цього 
міста були популярними не тільки у всьому гуцульському краї, 
а навіть у Коломиї. 

Народній кераміці Косова притаманні декоративні моти-
ви широкого діапазону  – від геометричних, фітоморфних, зо-
оморфних до сюжетних сцен з життя як гуцульського, так і ав-
стро-угорського та єврейського люду. 

Яка б кількість кахлів не була в ансамблі печі, не зустрічають-
ся однакові: якщо сюжет і дублюється, то обов’язково в новому 
викладі. Сцени із життя місцевого люду зустрічаються на ках-
лях, мисках на тулубах дзбанків, де зображення, розміщуючись 
по колу, взаємопов’язані між собою. 

Зооморфні мотиви у косівському гончарстві ХІХ  ст. пред-
ставлені на мисках, полумисках, глечиках, дзбанках, плесканках, 
горщиках-двійнятах. У зображеннях тварин виявляється гостра 
спостережливість митців. Серед зооморфних зображень домі-
нували: коні, олень, ведмеді-музики, пари птахів, півень, собака, 
воли. Вони компонувалися, іноді парами, на всю площину кахлі, 
або поєднувалися із людськими зображеннями у сценках полю-
вання, розваг, прогулянок, праці, іноді слугували доповненням 
фітоморфних («дерево життя», «вазон») та геометричних («при-
дорожній хрест» або «хрест») композиційних центрів на кахлях, 
мисках, дзбанках. 

Зображення ведмедів-музик на фоні інтер’єра корчми було 
популярним у косівських композиціях на мисках та кахлях дру-
гої половини ХІХ ст. 

Великий внесок у розвиток народної кераміки Гуцульщини 
зробила родина Баранюків – Іван, Михайло, Петро та Йосип.

Як великого народного майстра слід відзначити косівського 
гончаря івана Баранюка (перше десятиліття ХІХ ст. – 1880 рр.). 
Активно працював до 1858 року. Його майстерність втілилась у 
гончарному посуді та кахлях, яким властива виразність та ком-
позиційна рівновага. Авторству Івана Баранюка належать близь-
ко сотні кахлевих коминів та мисок з вишуканими ритованими 
малюнками, які обрамлюють оздоблення виконані фляндрів-
кою, а також оригінальні суцільно фляндровані миски й ліхтарі.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



264

Олена Клименко, Людмила Сержант, Галина Істоміна 

Зображав І. Баранюк Богородицю з Немовлям і святих, яких 
особливо шанували гуцули – Миколая, Катерину, Варвару, Пе-
тра і Павла,Кирила й Мефодія. 

Св. Миколай на кахлях І. Баранюка здебільшого має тотожну 
іконографію  – благословляюча права рука, у  лівій  – Євангеліє. 
Кольорова гама традиційна: поєднання зеленого, брунатного та 
жовтого кольорів. Однак в ранніх кахлях і до 1849 року домінує 
зелений колір, в пізніших – брунатні відтінки (1853 та 1856 рр.). 

Вдосконалення майстерності І.  Баранюка відбувається в 
1850-ті роки. Майстер створює нові сюжетні сцени вершників з 
шаблями чи пістолетами, панських прогулянок з кучером у роз-
кішних каретах, оленів у оточенні рослинної орнаментики, му-
зик, подій у шинках.

Творчість Івана Баранюка посприяла формуванню плеяди ві-
домих косівських майстрів – Михайла Баранюка, Петра Бараню-
ка, Олекси Бахматюка.

Мистецькі традиції Івана Баранюка продовжив його син  – 
михайло Баранюк (1834–1901). Визначний колорист, Михай-
ло Баранюк будував свої композиції на сміливих контрастах. 
М. Баранюк створив значну кількість ритованих мисок. Народ-
ний майстер компонував мотиви, намагаючись заповнити все 
тло миски, проте у нього було присутнє відчуття міри. На зра-
зок майстрів Пістиня по краю мисок він виводив орнаменталь-
ні смуги у вигляді зубців, копитець (напівкіл), рисочок, кучерів, 
конюшинок тощо. Створивши технікою ритування основу ма-
люнка, Михайло Баранюк доповнював його червоним ангобом – 
«червінькою» та рудим – «рудкою». Така манера виконання при-
таманна лише Івану та Михайлу Баранюкам.

Михайло Баранюк активно застосовував анімалістичні моти-
ви. Безсумнівно, авторству М. Баранюка належить зображення 
півня, відтвореного на тарілці в оточенні рослинних мотивів 
(КМНМГ, інв. № КН-13767, КР-3053).

У М. Баранюка наявне розмаїття хрестів та інтенсивних гнуч-
ких фітоморфних побудов. Придорожній хрест в оточенні рос-
линної орнаментики фігурує на кахлі другої половини ХІХ  ст. 
(експозиція КМНМГ). 
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Характерною особливістю мисок М.  Баранюка є яскравий 
майже червоний колір замість вживаного іншими майстрами 
брунатного. 

Особливо цікаві його кахлі з сюжетними мотивами. «Дует» 
складає чоловік, який грає на скрипці та ведмідь з віолончел-
лю. Зелений в цяточки ведмідь добре гармоніює із також зеле-
ним верхнім одягом скрипаля (експозиція КМНМГ). Захоплює 
складністю композиції та напруженістю моменту сцена «Дуе-
лянти», де два австрійських офіцери на конях направляють один 
на одного пістолети. Крім сюжетної сцени, кахля оздоблена й 
рослинною орнаментикою (експозиція КМНМГ). 

Петро Баранюк (1834–1902) на мисках та кахлях вибудовував 
досить складні композиції. Його малюнки завжди тонкі і чітко 
виконані. В окремих його роботах переважає графічне начало.

За дослідженнями Ю. П. Лащука, у архівах не зустрічається 
ім’я Петра Баранюка (Лащук, Покутська кераміка). Проте, атри-
буція музейних колекцій, аналіз творчої манери, дослідження 
деяких вчених (І. В. Гургули) схиляють до думки, що гончар Пе-
тро Баранюк таки був.

Вишуканістю відзначаються побутові сюжети П. Баранюка, які 
він виконував на мисках. Індивідуальною виразністю сповнені 
риси обличчя крамаря та покупця, які зважують крам на виба-
гливо орнаментованих вагах (КМНМГ, відділ у м. Косів, інв. № 96, 
КН-344). У верхній частині композиції сюжет доповнений квіткою 
з двома відгалуженнями. Сюжетну сцену обрамлює на берегах 
миски смуга зеленої поливи та жовті хвилі, доповнені цятками.

Зовсім іншою за застосуванням засобів декоративної вираз-
ності є миска із зображенням чоловіка в бричці, що свідчить про 
вільне володіння П. Баранюком різними прийомами оздоблення 
та широке коло їх застосування. Малюнок даної миски викона-
ний у досить чіткій графічній манері, яка підкреслюється вико-
ристанням «ільчастого письма» – дрібної решітки з косими пере-
хрещуваними лініями, що заповнює окремі площини композиції. 
З малюнком попередньої миски малюнок останньої об’єднує ха-
рактерна манера виконання рис обличчя – вони мають наче зди-
вований вираз. Та ще зображення квітки вгорі сюжетної сцени. 
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В обрамленні вибагливо поєднаних арок заповнених «ільчас-
тим письмом» на берегах миски, розгортається сюжетна сцена на 
широкому денці: гуцул тримає у одній руці батіг і віжки, спря-
мовуючи довгоногого коня, який має окрас «в яблука». Місто-
чок додає динамічності композиції (КМНМГ, відділ у м. Косів, 
інв. № 97, КН № 345).

Заслуговує на увагу миска, оздоблена мотивом «букета». На 
ній з обох боків від центральної квітки створене профільне зо-
браження великих виразних птахів, які тримаються за уквітчані 
гілки (КМНМГ, відділ у м. Косів, інв. № 84, КН-332). Квіти зобра-
жені у вазі з двома вигнутими вушками. Береги миски оздоблені 
«копитцями», «зубцями» та рослинними елементами. 

У творчій спадщині майстра з’являються схематизовані зо-
браження храмів. З вишуканою легкістю на мисці закомпонова-
на церква, на даху якої з обох боків зображені характерні для 
почерку П. Баранюка птахи (КМНМГ, відділ у м. Косів, інв. № 93, 
КН-341). Береги миски оздоблені геометричними мотивами 
(трикутниками, ромбами) із залученням рослинних елементів.

Син Петра Баранюка  – Йосип (1863–1942) надавав перевагу 
геометричним циркульним мотивам, які пропагувалися Коло-
мийською гончарною школою, додаючи рослинні елементи. Він 
у своїй творчості відійшов від зображень людських постатей 
та вигадливих композицій, які створювали його дід та батько. 
Якщо на кахлі «Придорожний хрест» (КМНМГ, інв. № КН-5587, 
КР-1136.) Й.  Баранюк ще вводить зображення птахів і рослин-
ності, то інша кахля із зображенням хрестоподібного мотиву по-
збавлена дрібних елементів та відзначається каліграфічністю та 
«циркульністю» (КМНМГ, інв. № КН-7139, КР-1598).

У першому десятилітті ХХ ст. Й. Баранюк припинив заняття 
гончарством 48. 

У цілому до середини ХІХ ст. у гуцульському гончарстві скла-
лася струнка система образів, традиційного письма, декоратив-
них рішень для зростання таланту Олекси Бахматюка. 

48 Лащук  Ю. Покутська кераміка. Опішне  : Українське народознавство, 
1998. С. 101. 
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Олекса Бахматюк (1820–1882) серед косівських гончарів про-
славився найбільше. Його вироби були відзначені багатьма наго-
родами на різних виставках того часу. Твори майстра зберігаються 
в багатьох вітчизняних та зарубіжних музеях. О. Бахматюка виріз-
няв відмінний смак до вибору оздоб та майстерність виготовлення 
якоїсь особливо прозорої поливи, «таємницю рецепту якої забрав 
із собою в могилу» 49. Всі роботи майстра виділяються вагомими 
художніми якостями і відомі під назвою «Косівські майоліки». 

Життєвий шлях та творча доля Олекси Бахматюка висвітлена 
в працях багатьох авторів. Основним джерелом для відображен-
ня творчого портрета народного майстра є його творча спадщи-
на. За дослідженнями Ю.  П.  Лащука, авторству О.  Бахматюка 
належать понад сто коминів та пічних ансамблів, у складі яких 
було від 40 до 100  і більше кахлів, що принесли йому крайову, 
а згодом і світову славу.

Також майстер створив велику кількість мисок, ліхтарів (по-
ставників), дзбанків та «водопійч», а також «пасківників» (гли-
няного посуду для свяченого у великодню ніч, які ще за життя 
митця діячі Наукового товариства імені Тараса Шевченка дбай-
ливо збирали для музеїв Львова та інших міст). 

Гончарську справу Олекса Бахматюк освоював під наглядом 
батька Петра Бахматюка, від якого отримав у спадок майстерню. 
Молодий Бахматюк удосконалив мистецтво свого батька.

Всі вироби О. Бахматюка вирізняються своєрідністю смаку і 
різноманітністю оздоблення, в якому не знайдеться і двох абсо-
лютно однакових мотивів. Рука майстра, ніколи точно не відтво-
рювала того, що вже одного разу було намальовано, а навпаки, 
надавала кожному зображенню індивідуальні риси. Особлива 
пластика ліній була притаманна рослинній орнаментиці майстра. 

Техніка створення таких художньо вартісних виробів у 
О. Бахматюка була аналогічною до техніки інших гончарів даної 
місцевості.

Визначальною для О. Бахматюка була техніка ритування. Для 
створення своїх шедеврів О. Бахматюк використовував два «пи-

49 Регор Ф. Из Коломыи в Косов... С. 305. 
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саки»  – вузький-загострений (для продряпування вишуканого 
малюнка на облитій білою глиною поверхні кахлів і гончарного 
посуду невеликих розмірів) та широкий (для ритування вели-
ких посудин – в основному, мисок та дзбанків). Для ще більшої 
виразності малюнка продряпані лінії майстер натирав червоною 
вохрою. 

Ріжком він користувався мало – лише для нанесення окремих 
рисок та облямовуючої (покрайної) фляндрівки. 

Визнання і слава до Олекси Бахматюка прийшли ще за жит-
тя  – односельці вважали його найкращим майстром. Гончарі 
Косова глибоко поважали Олексу Бахматюка й обрали головою 
їхнього цеху. Жителі навколишніх сіл та містечок залюбки купу-
вали його вироби на базарі. З метою підвищення попиту на свої 
товари, іноді підписувався Бахматник або Бахмінський. У поля-
ків майстер відомий під прізвищем Бахмінський.

Початковий етап творчості Олекси Бахматюка закарбований 
у багатьох творах, які нині зберігаються у фондах Коломийсько-
го музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. 

У творчості О. Бахматюка вагоме місце займають геометрич-
ні (переважно в центральних композиціях) й рослинні мотиви. 
Майстер уникав повторень, створюючи на виробах стилізовані 
стебла рослин, які завершувались десятипелюстковими розета-
ми, дзвіночками, тюльпанами або фантастичними квітами. Рос-
линний світ особливо вдало відтворювався О. Бахматюком. На 
ранніх виробах О. Бахматюка присутня вигнута гілочка з поєд-
нанням чотирьох, дванадцяти чи п’ятнадцяти розет. На кахлях з 
печей 1878 і 1879 років майстер створив велику кількість варіан-
тів фітоморфних композицій.

Одним з характерних способів декорування О. Бахматюка є 
активне використання графічного прийому «ільчастого пись-
ма», яке майстер збагачує розмальовуванням, що надає виробам 
живописного характеру. Цей графічний спосіб, який водночас 
виступає і усталеним орнаментальним мотивом, О.  Бахматюк 
найчастіше застосовував для оздоблення кахлів. У  розміщенні 
декору на виробах майстра спостерігається витриманість і ло-
гічність у побудові орнаменту. 
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Серед зооморфних композицій У О. Бахматюка найбільш по-
ширені поодинокі зображення, наприклад, лев, який тримає в 
лапах колесо (КМНМГ, інв. № 3634), олень та парні – двоє волів 
(КМНМГ, інв. № 8391), птахів і т. д. 

Дзбанок із пташкою належить до пізніх робіт майстра. Чоти-
рьохпелюсткові розети оздоблюють тулуб та шийку виробу. По-
між декорованих «ільчастим письмом» та рослинними мотивами 
хрестоподібних розет розташоване зображення пташки, схожої 
на голуба, під ним – зелені галузки (КМНМГ, відділ у м. Косів, інв. 
№  22, КН-270). Орнамент на дзбанку О.  Бахматюка розміщений 
так, що підкреслює його архітектонічні частини (шийку та тулуб). 
Вінця дзбанка підкреслюють зелені концентричні лінії. Загалом 
у традиційній кольоровій гамі дзбанка переважає зелений колір. 

О. Бахматюк своєрідно і дуже майстерно відтворював на ках-
лях, мисках сцени з гуцульського життя. Майстер показав осно-
вні заняття гуцулів. Про це свідчать зображення селянина за 
плугом, ткача за верстатом, схиленого над кругом гончаря, ві-
вчарів з трембітами, які женуть череду. 

З набуттям досвіду О. Бахматюк урізноманітнює сюжети. Рік 
створення кахляної печі майстер, як і інші гончарі Косова, роз-
міщує, як правило, на центральній кахлі, яка за змістом об’єднує 
весь ансамбль. В  основному, це кахлі із зображенням св.  Ми-
колая, Богородиці, та австрійського двоголового орла, рідко  – 
св. Катерини і Варвари. 

Серед композиційних схем О.  Бахматюк талановито малю-
вав як одну постать («Пані з квіткою») на всій площині кахлі 
(КМНМГ, інв. № 172/43, КР-131/43), так і багатофігурні сцени (зо-
браження вершників, торговців, музик, закоханих, вояків і т. д.) 

На виробах О.  Бахматюка знайшла багатоаспектне відобра-
ження релігійна тематика. Кахлі з релігійною тематикою, як 
правило, розміщувалися над всіма іншими. Вони оберігали і 
освячували родинне вогнище. Оскільки кахлі з релігійною те-
матикою були композиційним і ідейним центром печі, то на них 
найчастіше ставили дати виготовлення. 

Зображення Богородиці було чи не найголовнішим у ансамб-
лі кахляної печі. Богородиця з Дитям на кахлі О.  Бахматюка 
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1849 року виконана плавними лініями, м’якими переходами з до-
мінуючим зеленим кольором. Голова Богородиці увінчана коро-
ною, а німб із короткими рисочками-променями. Варто відзна-
чити, що О. Бахматюк, як і інші майстри Покуття, німби святих 
виконував у формі серця.

Зображеннями церков О. Бахматюк оздоблював кахлі, миски, 
дзбанки. На його мисках церкви переважно тридільні.

Взагалі, гуцульські гончарі ХІХ ст. на своїх кахлях зображали 
іноді біля церкви дзвіницю та постать дзвонаря. У світогляді гу-
цулів того часу церковний дзвін був чи не єдиним сигналом до 
відвідування богослужіння, оскільки сім’ї горян жили на значній 
віддалі одна від одної та від церкви. Вирушали гуцули до церкви 
лише тоді, коли почують церковний дзвін. Традиційна гуцульська 
церква із дахом, вкритим черепицею, трьома куполами, увінчани-
ми хрестами, біля неї  – дзвіниця та дзвонар зображені на кахлі 
О. Бахматюка (КМНМГ, інв. № 172/23 КР-131/23). Біле тло об’єднує 
всі елементи композиції та надає їй легкості та рівноваги. На вер-
шині дзвінниці, яка увінчується хрестом сидить голуб, який, уо-
соблює Святого Духа. По контуру зображення на кахлі обрамлене 
фляндрівкою, характерною для творчої манери О. Бахматюка. 

Твори О. Бахматюка приваблюють вишуканою декоративніс-
тю, сюжетною різноманітністю, умінням майстра з простих еле-
ментів створити велику кількість орнаментальних композицій.

Основні орнаментальні мотиви гончар завжди розташовував 
на головних архітектонічних частинах посуду, вдало підкреслю-
ючи опуклість дзбанків, увігнутість мисок

Відмінна від попередників манера виконання, а  також осо-
бливо прозора полива О. Бахматюка допомагає фахівцям у вста-
новленні авторства збережених у музеях та приватних колекціях 
гончарних творів.

Твори Олекси Бахматюка є невід’ємною частиною не тільки 
української, а й світової мистецької спадщини.

Мистецтво косівських гончарів ХІХ  ст. знаходило своїх по-
слідовників. Неповторною самобутністю, стрункістю, легким 
силуетом народної кераміки Косова захоплювалися художники, 
архітектори, люди не байдужі до мистецтва. 
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Відомим прадавнім центром гончарства на Покутті є м. Коло-
мия. В цьому осередку вже на початку ХІХ ст. народні майстри 
мали досвід у застосуванні підполивних розписів, побудованих 
на контрасті світлих і темних барв, утворених «побілкою» та «чер-
вінькою» – глинами з місцевих родовищ. Композиція більшості 
творів (мисок, тарілок, дзбанків, кахель) проста й складається з 
незначної кількості мотивів, вільно розміщених на площині. 

У ХІХ ст. гончарство було одним з найпопулярніших промис-
лів у Коломиї. Коломийський гончарний цех у середині ХІХ ст. 
налічував близько сотні гончарів. 

Народній кераміці Коломиї були притаманні стилізовані рос-
линні та геометричні мотиви: листки, гілки, цятки, кривульки, 
колові й спіральні лінії, нанесені зеленими та темно-коричневи-
ми фарбами на світлому тлі. 

Низка мисок із Коломиї є прикладами вдалої побудови ком-
позиції з вертикальною симетрією. Для них притаманні мотиви 
хреста або розет, укладених по колу на білому тлі з дрібними зе-
леними заливами. 

Коломийські гончарі нерідко зображували на мисках «хрест» 
на пагорбі у формі трикутника. Характерно, що «хрести» зобра-
жалися за допомогою як крапок (КМНМГ, інв. № 8219, КР-1895), 
так і ліній (КМНМГ, інв. № 7144, КР-1603). Хрестоподібними мо-
тивами оздоблений також коломийський підсвічник. На його 
білій поверхні дрібні зелені затіки гармонійно поєднані з хрес-
тами, концентричними колами та великими коричневими цят-
ками (КМНМГ, інв. № 10259, КР-2213).

На глиняних виробах ХІХ ст., створених майстрами Коломиї, 
можна побачити зображення Богородиці. У сюжетах спостеріга-
ється варіативність елементів, яких інколи немає у традиційно-
му іконописі. 

У ХІХ ст. фляндрівка активно застосовувалася коломийськи-
ми майстрами для оздоблення мисок (КМНМГ, інв.  №19888, 
КР-№  4717). Фляндрівку коломийські майстри використовува-
ли у поєднанні з іншими способами декорування. На білому тлі 
миски з Коломиї фляндрована розета, яка є домінуючим центром 
композиції, гармонійно поєднана з крапковими та хвилястими 
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мотивами на берегах миски (КМНМГ, інв.  №9852, КР-№  2138). 
Схоже орнаментування характерне для іншої миски, але, на від-
міну від першої, мотиви розкидані через однаковий інтервал по 
всьому тлу (КМНМГ, інв. № 15900, КР-№ 3754). 

Коломийські майстри займалися виробництвом грубок, об-
лицьованих кахлями, прикрашеними фляндрівкою (аналогічно 
місцевим мискам). За дослідженнями Ю. П. Лащука, крім рельєф-
них кахлів у першій половині XIX ст. під впливом декоративних 
розписів на склі та місцевого іконопису спостерігаються спроби 
створювати сюжетні сцени на кахлях, облитих білою глиною у 
техніці ритування. Таких кілька коломийських пам’яток, які збе-
рігаються у фондах місцевого музею. 

Для коломийських кахель характерні вільні мазки зеленого 
кольору, знижена чіткість малюнків й обрисів самих кахлів за-
для створення єдиного ансамблю зеленої печі.

У 1876 році у м. Коломиї була створена гончарна школа, ста-
тут якої зобов’язував розвивати спадщину О. Бахматюка. Заклад 
завжди спирався на традиції народної кераміки, проте різні змі-
ни стосовно і організаційних засад і керівництва впливали на 
художню орієнтацію школи і підштовхували до різноманітних, 
часто полярних творчих пошуків.

Гончарство містечка Пістиня розвивалася в ХІХ ст. у руслі тра-
дицій покутської кераміки. На початку століття гончарний посуд 
пістинського осередку представлений широким асортиментом. 

Народні майстри застосовують техніку ритованого розпису 
по облитому білим ангобом тлі. Поряд з геометричними, рослин-
ними та зооморфними мотивами, у декорі пістинської кераміки 
є численні фігурні композиції. Розквіт пістинського гончарства 
припадає на другу половину XIX ст. 

Для неполив’яних гончарних виробів цього осередку характер-
ний геометричний орнамент створений при русі гончарного круга 
за допомогою штампа, зубчастого коліщатка, кілкування (у вигля-
ді прямих і хвилястих ліній, кривульок, трикутників-зубців). 

У своїх роботах поряд з фітоморфними мотивами («гілки», 
«букети», «вазони», «віночки» і «гірлянди») майстри Пістиня ви-
користовували геометричні – «копитця», «ромбики», «квадрати», 
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«зірочки». Вагоме місце у розташуванні рослинних орнаментів 
на глиняних виробах Пістиня належить композиціям вазонно-
го типу. Для пістинських мисок у композиції «вазона» замість 
«глечика» виступає форма, яка більшою чи меншою мірою на-
гадує «серце», з  якого виходять вгору вигнуті гілки. Такі ком-
позиції створювали: П. Кошак, А. Кошак, П. Тимчук (КМНМГ, 
інв. № 3205), М. Стадниченко (КМНМГ, інв. № 4119), Ф. Марков-
ський (КМНМГ, інв. № 6410).

Рослинні мотиви поєднували з тератологічними: зображен-
ням птахів, тварин і риб. Антропоморфні мотиви виступають 
як поодинокі умовні фігуративні зображення або пов’язані в сю-
жетній композиції.

Пістинські кахлі першої половини ХІХ  ст. вирізняються 
яскраво жовтими і зеленими розписами, а з кінця XIX ст. допо-
вненням коричневої і синьої барви. За розмірами кахлі пістин-
ських майстрів XIX ст. не відрізнялися від аналогічних виробів 
інших гуцульських осередків, проте розписи містили локальні 
відміни. Переважали зображення святих, опришків, військових, 
сцен весілля, розваг, полювання. 

Наглеках і дзбанках виникають три-, чотири- і багатоярусні 
структури, які підкреслюють архітектонічність посудини. Стріч-
кові рослинні композиції часто зустрічаються у багатоярусних 
схемах декору дзбанів та горнят.

У Пістині були поширені техніки ріжкування та покрайної 
фляндрівки, ритування, які надавали виробам виразності. Точ-
них відомостей про час запровадження ритування немає. 

У середині XIX ст. миски оздоблювали рослинними і геоме-
тричними мотивами, рідше сюжетними композиціями. Харак-
терною особливістю оздоблення пістинської кераміки є те, що 
великі за розміром орнаментальні формирозписів розташовува-
лися у багатоярусні композиції.

Пістинські майстри використовували жовтогарячий барвник 
сурми, який змішувався з поливою. Це відрізняло пістинські 
гончарні вироби від косівських.

У першій половині ХІХ  ст. поліхромні гончарні вироби ви-
готовляла родина Зондюків з Пістиня.
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Неповторний талант народного майстра Дмитра Зондюка 
(перша половина ХІХ ст.) віддзеркалився у розписаних ним гон-
чарних виробах. Він був вихідцем із відомої гончарської роди-
ни. Становлення і розвиток пістинської стилістики керамічного 
розпису середини ХІХ ст. пов’язується із творчістю Д. Зондюка.

У його творах найвиразніше зображена поширена в орнамен-
тиці Пістиня схема галузки і букета, не обмежена строгою симе-
трією (КМНМГ, інв. № 15954, КН-3760).

Анімалістичні і сюжетні розписи на гончарних виробах май-
стер часто поєднує з рослинними. Іноді в центрі замість пишної 
квітки з’являється зображення павича. Авторству Д.  Зондюка 
належить миска зі сценою, яка показує двох цапів на кладці, жо-
ден з яких не пропускає іншого (КМНМГ, інв. № 15955 КР-3761). 
Впевненою рукою майстра відзначаються експресивні лінії, яки-
ми виконані фігурки цапів.

Д. Зондюк подає варіанти постаті вершника: тулуб фронталь-
но, голова в профіль, руки розведені, у правій – пістолет; водно-
час багато деталей узагальнено, щоб підкреслити найістотніше 
(експозиція КМНМГ). 

Кахлі й миски, які належать авторству Д. Зондюка і його ро-
дини  – це низка малюнків із зображеннями панського виїзду, 
поштових візків, запряжених парами коней, полювання, музи-
кантів-скрипалів у корчмі, цигана з ведмедем, стрію «жовнірів». 
На мисках (експозиція КМНМГ) та кахлях (експозиція КМНМГ) 
народного майстра можна побачити характерне для Пістиня 
XIX ст. зображення Богородиці з дитям. 

На мисках Дмитра Зондюка скупими засобами виразності, 
лаконізмом відзначається зображення святого Миколая (експо-
зиція КМНМГ). 

Із славнозвісної родини Зондюків (Жондзюків) походив Ми-
кола Зондюк (1843–1889), який виготовляв традиційні гончарні 
вироби 50. Його творчій манері притаманна легкість у поєднанні 
з кольоровою насиченістю. 

50 Слободян О. О. Пістинська кераміка ХІХ – першої половини ХХ ст. Ко-
сів, 2004. С. 132.
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Микола Стадниченко був відомим гончарем у Пістині, проте 
його життєвий і творчий шлях дотепер малодосліджений. Відо-
мо лише, що після закінчення Коломийської гончарної школи 
в 90-х роках ХІХ ст. він жив і працював у Пістині. Спеціалізу-
вався М. Стадниченко на виготовленні декоративних тарілок зі 
складною, але водночас виразною орнаментикою. Легкістю та 
експресивністю відзначається його декоративна тарілка із зобра-
женням бичків (волів), виконана наприкінці ХІХ  ст. (КМНМГ, 
інв.  №  4119). Силуети бичків та рослинно-геометричне обрам-
лення передані широко – дещо в начерковій манері, яка, загалом, 
характерна для всієї мальованої кераміки Пістиня. 

Багато успіху й слави випало Петру Кошаку (1864–1941 (0)?) – 
уславленому майстру пістинської кераміки кінця XIX – першої 
третини ХХ ст., який народився у Москалівці (нині Косів), проте 
його творчість припадає на період життя у Пістині. Почав займа-
тися гончарством у 1889 році. На початковому етапі своєї діяль-
ності П. Кошак виготовляв простий неполив’яний посуд.

Навчався в Коломийській гончарній школі (1894–1897). Після 
її закінчення у своїй творчості продовжував спиратися на тради-
ції О. Бахматюка, працюючи переважно над створенням декора-
тивної кераміки. Почерк раннього періоду творчості П. Кошака 
позначений спокійною врівноваженістю у розміщенні мотивів, 
детальним трактуванням елементів. Хоча творчість майстра при-
падає в основному на ХХ ст., збереглася кахля його роботи «Пи-
сар», яка датується кінцем ХІХ ст. (КМНМГ, інв. № 123/6 КР-2682). 

У містечку Кути і селі Старі Кути виготовляли в ХІХ ст. дим-
лені гончарні вироби, декоровані лощенням (КМНМГ, відділ у 
м. Косів, інв. № 489, КР-1393). За пропорціями вони нагадували 
кераміку м. Косова.

У ХІХ  ст. у м.  Кутах також виготовляли кахлі. З  цього осе-
редку збереглася мальована кахля 50–60-х  років (КМНМГ, 
інв. № 19691, КР-4631). Виконана вона у традиційній кольоровій 
гамі близькій до Косова та Пістиня, але за орнаментикою кахля 
відрізняється від гончарних виробів даних осередків. Характер-
на риса її декору – інтерпретація рослинної орнаментики до схо-
жих на трикутники гострокутних елементів. Така ж особливість 
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спостерігається у оздобленні дзбанка: поєднання трикутників та 
півкіл (КМНМГ, інв. № 8293, КР-1938). Пізніше, у ХХ ст. цю рису 
використав І. Брошкевич, проте, увівши у орнаментику гончар-
них виробів чужорідні елементи.

Гончарство Закарпаття, спираючись на ранньослов’янські та 
середньовічні традиції, розвивалося й вдосконалювалося впро-
довж ХІХ ст. Основою для цього були значні поклади глин, роз-
кидані по всьому Закарпатському підгір’ї від Ужгорода до Тячева. 

Визначними гончарними осередками Закарпаття у ХІХ  ст. 
були Ужгород, Мукачеве, Хуст, Капушани, Севлюш.

Як сільські, так і цехові майстри створювали високохудожні 
вироби із глини. У ХІХ ст. значне місце серед виробників гончар-
ного асортименту посідали Мукачівський та Ужгородський цехи.

Для виробів цехових майстрів Закарпаття характерний то-
ненький, рівномірної товщини черепок, естетично довершені 
пропорції. Для набуття досвіду майбутньому майстру необхід-
но було три-чотири роки навчатися поза межами рідного міста. 
Такий метод підготовки сприяв засвоєнню найвищих досягнень 
гончарів інших міст або, навіть, інших країн. Після повернен-
ня з навчання, щоб стати майстром цеху, треба було скласти 
екзамен  – довести технологічну та творчу зрілість шляхом ви-
конання випробувальної роботи. Гончарні цехи були привілейо-
вані правом користування глинищами та монополією продажу 
виробів, проте змушені були безкоштовно постачати феодалам 
виготовлений посуд і кахлеві печі. Захистити гончарів від екс-
плуатації цехова організація не могла – майстри змушені були 
виконувати повинності кріпаків.

Ліквідація цехових організацій в 1873 році та перехід до капі-
талістичних відносин поставили гончарів у скрутне становище. 
Залишившись без землі, закарпатці змушені були емігрувати у 
пошуках праці. Частина селян не залишила рідних місць і поча-
ла займатися домашніми промислами. У гончарів із Хуста, Дра-
гова, Дубовинки, Гуди, Виноградова, Вільхівки нерідко побуту-
вав, окрім грошового, обмін на харчі, як на місцевих ринках, так 
і в сусідніх угорських та румунських селах. Майстри привозили 
вироби на ринки самостійно або продавали скупникам.
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Близьким до баньки типом глека, характерним для Закар-
паття була посудина з місцевою назвою  – корчага (НМУНДМ, 
інв. № К-1237). 

Своєрідністю відзначаються невеликі горщики  – «силки» 
(НМУНДМ, інв. № К-1240). У ХІХ ст. такі посудини використо-
вували для перенесення їжі, ставлячи їх один на одний. 

Більшими за розмірами від «силок» були горщики «рябуни» 
(місцева назва на Закарпатті). «Рябуни» іноді оздоблювалися 
орнаментами з простих геометричних елементів (НМУНДМ, 
інв. № К-1247).

Відомими гончарними осередками на Буковині були: Сад-
Гора, Вашківці, Клинівка, Коболчин. Давнім гончарним осеред-
ком вважається Сад-Гора, де ще в середньовіччі виготовляли 
полив’яний посуд та кахлі 51. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
в цьому осередку виготовляли миски, розписані кольоровими 
глинами технікою ріжкованих малюнків у яких переважали гео-
метричні мотиви. 

Буковину уславили також гончарі із с. Коболчин. Народні май-
стри цього осередку виготовляли переважно димлену кераміку. 

На народну кераміку Галичини впливала популярна на захід-
них землях України гуцульська кераміка з її багатством поліх-
ромного декору та складними орнаментами, а іноді й сюжетни-
ми сценами .

Гончарство Східної Галичини репрезентоване, насамперед, 
творами народної кераміки майстрів Сокаля, Потелича, Мико-
лаїва, Гавареччини, Шпиколосів, Білого Каменя, Судової Вишні, 
Старої Солі, Яворова та Дрогобича.

Одним із відомих західноукраїнських гончарних осередків у 
ХІХ  ст. був Сокаль. Вироби сокальських гончарів за способом 
декорування та за кольоровою гамою близькі до гуцульських: 
на білий фон способом гравіювання наносився контур, по яко-
му наносилися переважно три кольори  – коричневий, зелений 
і жовтий. 

51 Лащук Ю. П. Кераміка. Гуцульщина. Історико-етнографічне досліджен-
ня. Київ : Наукова думка, 1987. С. 411.
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До нашого часу дійшли імена сокальських майстрів: 
В. Шосто пальця, М. Кірика, І. Гордійчука, І. Білика, І. Боярсько-
го, В. Душку. 

Баньки у Сокалі мали традиційну грушоподібну або яйцепо-
дібну видовжену форму. Шийки сокальських баньок досить ви-
довжені, порівняно з іншими регіонами та посередині мають не-
велике потовщення, з якого виходить вигадливо вигнуте вушко 
(УЦНК «МІГ», інв. № КН-2637). На баньках зображали в осно-
вному двох птахів, гілочки, сердечко, яке обрамлювало напис 
польською мовою. Як правило, на баньках писали: «Слава тому 
господареві, який приймає в домі гостей». 

Упродовж ХІХ ст. у Сокалі розвивалося кахлярство. Найдав-
ніші датовані 1852 роком кахлі цього осередку придбав МЕХП 
за сприяння Ю. П. Лащука 52. Для кахлів Сокаля характерними 
були мотиви птахів, рослин та квітів-розеток. Велика кількість 
кахлів того часу має обрамлення вузенькою смужкою зеленої по-
ливи. Загалом, колорит сокальських кахляних печей виконаний 
в наближених один до одного кольорових відтінках, які створю-
ють теплу стриману гаму, на відміну від контрастних ефектів у 
оздобленні гуцульських печей. 

Особливої слави зазнав талановитий гончар із сокаля Ва-
силь Шостопалець (1836–1879). Вужче коло мотивів, специфіка 
колориту (широкі плями зелених, жовтих і коричневих полив), та 
збільшення основного композиційного елементу роблять твори 
В. Шостопальця майже не подібними до гончарних виробів Косо-
ва, Коломиї, Пістиня. Роботи майстра близькі до кераміки даних 
осередків лише за технологією виготовлення та декорування. 

Для виробів В.  Шостопальця характерні зображення пта-
хів, гілок, пишних квітів, соняшників, іноді – годинника. Най-
улюбленішим його мотивом був птах. Майстер розміщує пта-
хів так, що вони займають майже всю площу тулубів глечиків, 
дзбанків, двійнят, баньок. Майстер навколо основного зобра-
ження сміливо залишає біле тло, не намагаючись його заповни-

52 Івашків Г. Василь Шостопалець і кераміка Сокаля. Альбом. Львів : НТШ, 
2007. С. 10.
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ти деталями. Це надає зображенням птахів значущості, навіть, 
монументальності. 

Банька В.  Шостопальця, яка зберігається у фондах Україн-
ського центру народної культури «Музей Івана Гончара» надій-
шла від Парахіна Василя Григоровича. Виріб знайдений у с. Тор-
ки на Львівщині. Банька вкрита білою обливкою та декорована 
ритуванням і поливами. На посудині характерне для В. Шосто-
пальця зображення двох птахів, між ними  – гілочка з листям 
та квітами. Кольорова гама усталена: жовто-вохристий, зелений, 
коричневий кольори. Проте, на відміну від гуцульської керамі-
ки, де нерідко домінують відтінки зеленого, у баньки В. Шосто-
пальця, як і у творіннях інших майстрів Сокальщини ХІХ  ст. 
переважає жовто-вохристий колір, який надає виробам особли-
вого теплого колориту (УЦНК «МІГ», інв. № КН-2277). 

Унікальним зразком рідкісного для В.  Шостопальця посуду 
є двійнята, декоровані незмінним мотивом птаха. Двійнята з 
колекції Українського центру народної культури «Музей Івана 
Гончара» чи не єдині серед інших форм посуду В. Шостопальця. 
Двійнята зовні вкриті білою обливкою, з’єднані вушком та двома 
глиняними смужками з боків; мають дерев’яну покришку оздо-
блену двома різьбленими хрестами. На двійнятах розташоване 
клеймо із роком виготовлення – «1872». Вони декоровані харак-
терними для В. Шостопальця зображенням птахів та рослинних 
мотивів – зеленого, жовтого, брунатного кольорів (УЦНК «МІГ», 
інв. № КН-8060).

В.  Шостопалець виготовляв також антропоморфний посуд 
для напоїв, який прикрашав вільними за манерою виконання ві-
зерунками та різними дотепними написами.

Майстер створює образи огрядних гротескних чоловічих фі-
гур шляхом розширення донизу об’ємів. Маленькі зігнуті ручки, 
які виконують роль вушок посудин та голівки, розташовані на 
шийках виробів підкреслюють характерність образів, а головні 
убори, які разом з тим виконують функцію кришечок вдало до-
повнюють силуети фігур. 

Домагаючись святковості, декоративності та виразності своїх 
антропоморфних посудин В. Шостопалець вільними лініями та 
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плямами кольорових полив швидко та розлого наносив риси об-
личчя, елементи вбрання.

Відомим осередком димленої кераміки на Львівщині була Га-
вареччина. На зламі ХІХ–ХХ ст. у цьому селі працювало більше 
60 майстрів. На Крайовій виставці у Львові 1894 року експону-
валися роботи (підвазонники) майстра цього осередку – Яцька 
Домарницького 53.

Вироби задимлювалися з метою ущільнення черепка та на-
дання виробам глибокого сірого або синьо-чорного кольору. 
Димлені вироби створювалися при наявності безкисневого се-
редовища під час випалу. 

Аналіз зразків народної кераміки свідчить, що димлення, пе-
реважно, поєднували з лощенням, яке надавало виробам мета-
левого полиску. Лощення (лискування) належить до давніх фак-
турних технік декорування народної кераміки. Лощення буває 
суцільне, тобто таке, що вкриває поверхню виробу або орнамен-
тальне. Використовується воно і як технологічний прийом – для 
надання більшої щільності та міцності черепку, і як декоратив-
ний. Лощення нерідко поєднувалося з технікою ритування, як 
правило, рифлення. Лощився посуд закритого типу і миски. Су-
цільне лощення виступає не лише як спосіб декорування, а, на-
самперед, як технологічний прийом для ущільнення черепка, 
який надає йому міцності та згладжує нерівності. Такий різно-
вид лощення являє собою, за дослідженнями К. І. Матейко, за-
гладжені, ледве помітні вертикальні лінії, що йдуть вздовж ту-
лубу посуду, а іноді утворюють сітку навколо вінець 54. Повністю 
покривали лощенням, як правило, повсякденний димлений по-
суд не лише у Гавареччині, але й у багатьох інших західноукраїн-
ських гончарних осередках.

Димлену кераміку виготовляли також у с. Шпиколоси. Яво-
рівські гончарі декорували свої вироби зеленою, коричневою, 
прозорою поливами.

53 Кравченко Я. Щоб не зупинився гончарний круг. Український керамоло-
гічний журнал. Опішне : Українське народознавство, 2002. № 4 (6). С. 71.

54 Матейко  К.  І. Народна кераміка західних областей Української  РСР 
XIX–XX ст. Київ : Видав. Академії наук Української РСР, 1959. С. 83.
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У Потеличі та Миколаєві гончарні вироби частково обливали 
поливою. За способом нанесення поливи та за її кольоровою га-
мою, яка найчастіше складалася з світло-зеленого, темно-зелено-
го або жовтого кольорів, вироби цих гончарних осередків були 
споріднені з виробами південної частини Волині.

Для гончарних виробів Судової Вишні характерний квітко-
вий орнамент, нанесений товстим ріжкуванням по всій поверхні 
посуду. 

Серед асортименту гончарних виробів на Львівщині вагоме 
місце посідав зооморфний посуд. Визначальні риси тварин май-
стри відображали в конструкціях з простих геометричних форм, 
виконаних на гончарному крузі, а також доповнених ліпленими 
та мальованими деталями.

Гончарство Західного Поділля представлено виробами із Бу-
данова, Струсова, Гончарівки, Бережан, Товстого, Кременця.

Відомим гончарним осередком ХІХ  ст. було с.  Товсте Гуся-
тинського повіту. В селі були багаті гончарні традиції, які послу-
гували передумовою для створення в ньому гончарної школи. 
В с. Товстому працював визначний майстер Я. Прикарський. По 
білій обливці майстер наносив орнаменти способом ритування, 
подібно до майстрів Косова, Коломиї, Пістиня, а також Сокаля. 
Майстер у своїй творчості охоче використовував зооморфні мо-
тиви: риби, олені та інше. 

Миски з товстого відзначалися композицією вазона-буке-
та, який виразно виділявся на білому тлі. Він складався з трьох 
крапчастих розет-листків і двох мотивів «виноградних грон» 
брунатного кольору, на яких помітні легкі зелені розливи. Оздо-
блення виконувалося технікою ріжкування. 

У творчості невідомих гончарів Товстого мали місце виразні 
зображення тварин, риб та птахів. Вони зустрічалися в різних 
типологічних групах посуду, однак найпоширенішими були в 
мискарстві. 

Для святкових мисок із Товстого були характерними ком-
позиції «хрест  – древо животворяще». Зображення хреста у 
вигляді квітучих гілок оточують «птахи-риби» (УЦНК «МІГ», 
інв. № КН 2539). 
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У 1886 році у с. Товстому з ініціативи М. Чачковського була 
заснована гончарна школа, яка була орієнтована на місцеві тра-
диції народного гончарства (НМУНДМ, інв. № К-3693). У школі 
виготовляли різноманітну продукцію, яку збували на ярмарках і 
в крамницях Кракова, Львова, Тернополя. 

Гончарну школу закінчив Михайло Лукіянович, який до по-
чатку ХХ ст. працював у Товстому, а потім очолив мистецький 
рух за створення українського національного стилю у промис-
ловій кераміці 55. 

Визначним гончарним осередком на Тернопільщині було 
с. Копичинці. Гончарі Копичинець використовували геометрич-
ний орнамент, який наносили способом ріжкування білою фар-
бою на коричневому тлі 

Гончарство Бережан уславлене, насамперед, мисками з моти-
вом «вазона», який поданий у модифікації «букета». Орнамент 
брунатного кольору вдало гармоніює з білим тлом мисок, об-
рамлений він, переважно, групою концентричних кіл такого ж 
кольору або зеленими кривульками. 

Гончарство на Волині розвинулося завдяки родовищам ви-
сокоякісних глин, які були відомі місцевому населенню з давніх 
часів та займали чільне місце серед мінеральних багатств краю. 
У нарисі Волинської губернії за 1878 рік зазначено, що майже по 
всій її території була поширена гончарна глина, а  найкращий 
сорт останньої – у Кременецькому повіті.

Від кінця ХVІІІ ст. Волинь була пов’язаною з Російською імпе-
рією, до складу якої вона потрапила внаслідок другого і третьо-
го переділу Польщі (1793, 1795). Гончарство у ХІХ ст. найбільш 
розвиненим було на півдні губернії, а саме у Володимирському, 
Луцькому, Кременецькому, Дубенському, Ровенському, Острозь-
кому, Заславському, Староконстянтинівському і Житомирсько-
му повіті. Вони розташовані на височині й, частково, пересічені в 

55 Шмагало  Р.  Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ  – середини 
ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів : Українські тех-
нології, 2005. С. 172.
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різних напрямках «відгалуженнями Карпатських гір» 56. Остан-
ній фактор зумовив утворення багатих покладів гончарних глин. 
Густозаселеність краю, порівняно з лісистою частиною губернії 
сприяла розвитку ремесел. Вищенаведені передумови створили 
сприятливе підґрунтя для виникнення великої кількості гончар-
них осередків на цій території.

Комплекс гончарних виробів початку ХІХ  ст. виявлено у 
с. Колом’є (нині Славутський р-н Хмельницької обл.). Горщики 
різної величини у верхній частині вкриті геометричним орна-
ментом. Окремі пам’ятки гончарства орнаментовані від шийки 
до нижньої частини корпусу.

Кахлі волинських майстрів XIX ст. розмірами не відрізнялися 
від аналогічних виробів інших осередків, що закономірно було 
пов’язано зі стандартами цегли, яку використовували при будів-
ництві печей. Кахлі, як правило, оздоблювали рослинними та 
геометричними орнаментами.

З вищенаведеного можна зробити висновок, що сільське ках-
лярство на Волині в поодиноких гончарних осередках існувало 
ще на початку ХІХ ст.

Наприкінці ХІХ ст. на Волині діяло тридцять шість гончар-
них осередків: Володимир-Волинський, Луцьк, Кульчин, Берес-
течко, Довге Поле, Грядки, Залібівка, Ступно, Мощаниця, Дер-
мань, Острог, Вілія, Велика Клецька, Мала Клецька, Антонівці, 
Велика Іловиця, Залісці, Сураж, Кременець, Духів, Почаїв, Ви-
шнівець, Великий Кунинець, Карпилівка, Загребля, Заріччя, 
Колом’є, Славута, Голики, Полонне, Миропіль, Старий Любар, 
Юрівка, Троянів, Романів, Баранівка.

У «Відомості про фабрики та заводи» 1878 року зазначено, що 
на той час у Волинській губернії працювало 11 гончарних заво-
дів, на яких працювало 12 робітників. Зазначимо, що десять гон-
чарних виробництв знаходилося в Кременецькому повіті. Один 
гончарний завод було зареєстровано в Овруцькому повіті. Дані 
про поклади високоякісної глиняної сировини підтверджують-

56 Центральний державний історичний архів України Ф.  442. Оп.  532. 
Спр. 181. Отчет волынского губернатора о состоянии Волынской губернии за 
1878 г. Арк. 19.
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ся тим фактом, що на 1878 рік у Волинській губернії нарахову-
валося 13 черепичних, 52 цегельних та 6 фарфорових заводів 57.

Мисками славився Кременецький повіт (у  другій половині 
ХІХ ст. ця територія належала Волинській губернії). У цій місце-
вості в ХІХ ст. миски нерідко оздоблювалися вільними набриз-
ками зеленої, фіолетово-рудої, коричневої поливи. Іноді зелені 
набризки, які створювали акварельний ефект, виконувалися по 
прозорій поливі (НМУНДМ, інв. № К-1173). 

Одна з таких мисок знаходиться у фондах Державного істо-
рико-культурного заповідника м. Дубна. Виріб має червоно-ко-
ричневе забарвлення тла, на якому білим ангобом (рідкою кольо-
ровою глиною) виконаний розпис у вигляді семикутної зірки на 
денці, та десяти концентричних кіл і косих ліній навколо вінець. 
Миска суцільно полита прозорою поливою, на яку вільними на-
бризками нанесена зелена. 

У Кременецькому повіті гончарний промисел у кінці ХІХ ст. 
роках був не централізованим, а розкиданим по всій території 
повіту. Дохід гончарного промислу визначався ремісниками 50–
75 % від загальної вартості.

Гончарство в Луцькому повіті на зламі ХІХ–ХХ  ст. особли-
во було розвинене в с.  Кульчин, де цим промислом займалося 
біля 150 сімей. З цієї причини їх заробіток був значно менший, 
ніж у гончарів з інших волостей. У с. Кульчин у другій половині 
ХІХ ст. майже в кожній родині займалися гончарством. Свої ви-
роби кульчинські майстри продавали скупникам, часто обміню-
вали на зерно.

В оздобленні світлоглиняного посуду Кульчина домінують 
крапкові, лінійні та лінійно-хвилясті композиції, виконані тех-
ніками ритування, витискування і малювання.

Багатством родовищ кольорових глин славився Острозький 
повіт Волинської губернії, де у ХІХ ст. були розміщені значні гон-
чарні осередки. Після випалу ці глини набували світлого жовто-
охристого забарвлення.

57 Центральний державний історичний архів України Ф.  442. Оп.  532. 
Спр. 181. Отчет волынского губернатора о состоянии Волынской губернии за 
1878 г. Арк. 77.
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У ХІХ ст. у Острозькому повіті найвідомішими гончарними 
осередками були Острог та Вілія. Заслуговує на увагу багатий 
декор горщиків, виконаний коричневим ангобом. Шийки орна-
ментовані замкнутими лініями, між якими нанесена хвиляста 
смуга. Плечики (рідше тулуб) прикрашені смугами із замкнених 
паралельних ліній, простір між якими заповнений хвилястими 
лініями, короткими мазками у вигляді «ягід», «качечок», «пра-
порців», дуг, крапок. Нижня частина плечиків і тулуб між сму-
гами із замкнених ліній, як правило, орнаментовані широкими 
мазками округлої форми.

Упродовж ХІХ ст. гончарство продовжувало активно розви-
ватися у Вілії. Скасування кріпацтва значно пожвавило виго-
товлення гончарних виробів у Вілії: селяни в пошуках засобів 
існування стали масово займатися цим промислом. Гончарні ви-
роби вони возили на ярмарки до Острога, Рівного, Луцька, Кре-
менця, вимінювали на хліб, крупу та інші продукти харчування.

На зламі ХІХ–ХХ ст. гончарний промисел у с. Вілія, був най-
більшим у Острозькому повіті. За даними, зібраними Товари-
ством дослідників Волині та упорядкованими М.  Д.  Городець-
ким, гончарством у цьому селі на той час займалося 86 осіб, які 
виготовляли виробів загальною вартістю 3,5–4 тис. карбованців, 
а  чистий прибуток на одного майстра в середньому становив 
25 карбованців на рік 58.

У асортименті гончарів с.  Вілія переважав глиняний посуд, 
який продавався на навколишніх базарах та ярмарках за ціною 
від 1 до 6 копійок за виріб.

У ХІХ ст. на Волині збивали глину дерев’яним молотом («дов-
бешкою») на дерев’яному щиті до гомогенного стану. Наприкінці 
збивання утворювали «пеньок», який мав округлу форму. Потім 
такий пеньок різали («стругали») лопатою, а тоді вже вимішува-
ли руками, вибираючи домішки, а після цього розділяли («рва-
ли») на шматки. У с. Вілія гончарі користувалися «стругом». 

58 Городецький  М.  Д. Кустарная промышленность Волынской губернии. 
Ее настоящее и возможное будущее. Житомир : Типография З. Я. Вольфман, 
1901. С. 21.
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Побутували на Волині й інші способи підготовки глини до 
роботи. Наприклад, переминали глину руками, без застосуван-
ня допоміжних інструментів.

Завершувалася підготовка глини утворенням «валька» напів-
круглої форми. «Вальок» розділяли на чотири «кульки». З кож-
ної «кульки»-заготовки виростав глечик чи горщик, макітра чи 
банька.

У ХІХ  ст. процес формоутворення відбувався в хаті, а  не у 
спеціальному підсобному приміщенні, як це було пізніше. До-
поміжними інструментами майстра були: молот для збивання 
глини в пеньок, залізний струг, гончарні «ножики» різних розмі-
рів, полотнинка, маленька мисочка з «опискою» та гусяча пір’їна. 
Працював гончар, сидячи на лаві, за гончарним кругом, розта-
шованим перед собою. З одного боку, лежала підготовлена глина 
у формі кульок, а, з іншого – миска з водою, для зволоження рук.

Для розширення кольорової палітри ангобів майстри вико-
ристовували окиси металів. На Волині, найчастіше, застосову-
вали окис заліза та окис міді. Ці компоненти додавали до ангобу, 
виготовленого на основі білої глини, розширюючи можливості 
кольорового вирішення керамічних виробів. Гончарі завжди на-
магалися підібрати колір ангобу контрастний до тла виробу. Таке 
зіставлення розпису з фоном створювало декоративний ефект.

Розпис ангобами виконувався такими техніками: опискою 
(використовувалися  –– пензлик, пір’їна, пальці), ріжкуванням 
(застосовувався коров’ячий ріг, який пізніше був замінений на 
гумову грушу), фляндрівкою (утворювалася по ріжкуванню за 
допомогою голки, цвяха, дерев’яної палички).

Описка була найпоширенішою в оздобленні ужиткового по-
суду. Вона передбачала дотримання в орнаментиці чіткої рит-
мічної побудови. Лінійно-хвилястий орнамент мав, як правило, 
червоно-брунатне забарвлення на бежевому фоні черепка посу-
дини зі світлої глини.

Невід’ємною технологічною особливістю оздоблення посу-
ду, виготовленого в осередках етнографічної Волині, був розпис 
«сирих» гончарних виробів червоною або білою глиною, які піс-
ля такого декорування обережно зрізали з гончарного круга. 
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Традиційним для народної кераміки Волині другої половини 
ХІХ ст. є оздоблення, виконане в техніці ритування (продряпу-
вання, гравіювання) сирого черепка виробу дерев’яною палич-
кою або цвяхом.

Стародавня техніка ріжкування отримала свою назву від 
коров’ячого ріжка, наповненого ангобом. Вона збагачувала по-
верхню гончарних виробів ще й фактурою, оскільки кольорові 
лінії нерідко створювали невисокий рельєф. Він зберігався й піс-
ля покриття посуду поливою й створював декоративний ефект. 
Така техніка декорування була притаманна й народній кераміці 
Волині ХІХ ст., як свідчать зразки традиційного посуду, що збе-
рігаються у фондах Рівненського та Волинського краєзнавчих 
музеїв. На виробах ріжкуванням виконувалися прямі й хвилясті 
лінії та інші орнаментальні елементи. На відміну від гончарних 
виробів Полтавщини, Середньої Наддніпрянщини чи Поділля, 
виконаних цією технікою, малюнок був лінійний, контурний, 
він майже ніколи не зафарбовувався локальними кольоровими 
плямами. 

У другій половині XIX ст. гончарний промисел був пошире-
ний у багатьох осередках Західного Полісся (північ Волинської 
губернії), серед яких визначалися Пружани, Городна (нині Біло-
русь), Рокита, Качин, Згорани, Яцули, Кривиця, Залішани, Горо-
дниця, Нові Петрівці, Млачівка, також Влодава, Біла Підляська, 
Клещелів (нині Польща) та ін. У деяких із них працювало понад 
200 гончарів.

Залежно від місткості посуду склалася традиційна поліська 
гончарна система мір. Виникла вона в зв’язку з оптовим прода-
жем великих партій глиняного посуду різних розмірів. Згідно 
з цією системою посуд поділявся на групи: «мамзелики», «мам-
зелі», «семаки», «зливачі», «нарожняки», «подадинці», «одинці», 
«паляки». Від градації горщиків за місткістю відштовхувались 
при класифікації й інших видів посуду. Така система гончарних 
мір поширювалась майже на всю територію Полісся.

До характерних рис кераміки західної зони Українського По-
лісся належить ангобний розпис червоного кольору у біло-глиня-
них виробах, лощений декор у чорнодимлених виробах, наявність 
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вушок у пічному посуді, округлість (кулеподібність) горщиків та 
інших виробів. Такі особливості традиційної кераміки можна 
простежити з півночі, наприклад, кераміка Городни (нині Біло-
русь) до півдня Полісся. Прикмети західноукраїнської поліської 
кераміки властиві виробам із глини білоруських майстрів. 

Досягнення гончарства Західного Полісся найповніше ре-
презентовано роботами рокитнянських гончарів. Село Рокита – 
знаменитий гончарний осередок північної частини Волинської 
губернії. Впродовж ХІХ ст. там майже в кожному дворі були гон-
чарі, які виготовляли переважно димлені вироби. 

В оздобленні поверхні гончарних виробів Рокити домінують 
прості вертикальні смуги суцільного лощення. У той же час на 
окремих пам’ятках починає з’являтися орнаментальне лощення, 
яке має суто декоративне значення. Орнаментальне лощення, 
яке являє собою ритмічне поєднання лискованих ліній і мато-
вого фону димлених виробів. Цей спосіб декорування базується 
на контрасті фактур, коли гладкі пролощені смуги контрастно 
виділяються на пористому черепку димлених виробів, та то-
нальному контрасті, оскільки лискований орнамент виглядає 
світлішим за тло. Лощений орнамент підкреслює форму та надає 
їй витонченості.

Вертикальні лощені тонкі лінії й широкі смуги, які розташо-
вані по всій поверхні виробів, роблять їх візуально стрункіши-
ми, вищими.

Народні майстри Рокити на гончарних виробах створювали 
безліч орнаментальних композицій, основними типами яких є 
лінійні (із характерним вертикальним розміщенням елементів) 
і рослинно-геометричні. 

Декорування димленого посуду Рокити характеризується по-
ширенням орнаментальних мотивів сосонки, вертикальних і 
нахилених лощених смуг, сітки, виконаних технікою заглибле-
ного декорування та лощення. У оздобленні гончарних виробів 
цього осередку переважають лінійні структури із вертикальним 
нанесенням елементів і рослинно-геометричні композиції. Ло-
кальною відміною можна вважати зображення хрестоподібних і 
солярних знаків на денцях мисок. 
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У багатьох західноукраїнських осередках у ХІХ ст. виготов-
лялися іграшки. Народні керамічні іграшки за різновидами по-
діляються на образні (антропоморфні, зооморфні) та іграшко-
вий мініатюрний посуд. 

Нечисленним було виготовлення іграшок-скарбничок та 
іграшок-статуеток. Найчастіше скарбнички виконувалися як зо-
оморфна пластика, іноді як абстрактні закриті форми.

У ХІХ ст. іграшки-брязкальця виготовлялися в Старій Солі на 
Дрогобиччині і називалися «хихичками». Вони за розміром на-
гадували яблука і містили дрібні камінці, які торохкотіли всере-
дині. Прикрашалися «хихички» геометричним концентричним 
орнаментом 59.

Найбільшим центром виготовлення керамічних іграшок на 
Волині було с. Великий Кунинець Шумського району Тернопіль-
ської області. Гончарі цього села виготовляли антропоморфні та 
зооморфні іграшки.

Свищики або «свистунці», «свистки», «свистульки» були най-
поширенішою групою народних керамічних іграшок. Іграшко-
вий посуд виступає зменшеним аналогом звичайного побутово-
го посуду. Як правило, він виготовлявся на гончарному крузі.

Найбільш поширеним видом керамічних іграшок є мініатюр-
ний керамічний посуд другої половини ХІХ ст. – мисочки, дзба-
ночки, двійнята, горщики, баньки, зразки якого представлені 
майже в кожному музеї Волині.

Антропоморфні свистки із Старої Солі виготовлялися у ви-
гляді жінки з дитиною на руках і з кошиком у руці або танцюю-
чої жінки. Для іграшок цього осередку характерним було те, що 
постаті зображалися завжди в русі. Розписувалися вони верти-
кальними білими смужками. 

Волинські керамічні іграшки у вигляді жіночих фігурок 
представлені лише одним образом «жінки, що тримає під рукою 
гуску». Від опішненських «баринь» волинські іграшки відрізня-
ються меншою розчленованістю форми. Для волинської іграш-

59 Матейко  К.  І. Народна кераміка західних областей Української  РСР 
XIX–XX ст. Київ : Видав. Академії наук Української РСР, 1959. С. 57.
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ки «жінка з гускою» притаманне таке пластичне вирішення, при 
якому фігурка сприймається як один цілісний об’єм. Існує різ-
ниця й за змістом іграшок-жіночих фігурок, оскільки опішнен-
ські барині тримають під рукою «курку» 60, тоді як волинські – 
«гуску», яка проте виконувалася досить узагальнено, тому важко 
було помітити в птиці риси того чи іншого виду, а  свою назву 
вона отримала від старожилів с. Великий Кунинець – найбіль-
шого на Волині центру виготовлення керамічних іграшок. Назву 
волинського варіанту таких іграшок зафіксували працівники 
Кременецького краєзнавчого музею (ККМ, інв. № 144. – КВ 417). 

Антропоморфні свистунці на Волині мають декілька різнови-
дів: «пастух-вершник», «жінка з гускою» та «хлопчик-пастушок». 

Домінуючим серед керамічних іграшок був образ «вершни-
ка». Фігурки «вершників» зображалися з притиснутими до бо-
ків руками. Такі свистунці виконані майстрами с. Великий Ку-
нинець Шумського району досить узагальнено за формою, але 
виразно за пластикою (ККМ, інв. № 150. – КВ 423).

Зооморфні іграшки виготовлялися у Вишнівці, Великому Ку-
нинці. Досить поширеним на Волині було ліплення «коників»-
свистунців. 

Для волинських керамічних іграшок не характерні яскраві 
багатокольорові розписи. Іноді трапляється фактурне оздоблен-
ня іграшок технікою штампа (витискування) або гравіювання 
(ритування). Фактурні техніки декорування волинської іграшки 
споріднені з опішнянськими.

Вироби гончарних осередків західноукраїнських земель, за 
наявності спільних рис у формах та орнаментиці, водночас мали 
й істотні локальні відмінності. Рівень розвитку окремих країв 
суттєво відрізнявся, тому гончарство в різних осередках розви-
валося з різною інтенсивністю. 

Гончарство західноукраїнських земель ХІХ ст. є унікальним 
яскравим мистецьким явищем, яке віддзеркалює тисячолітній 
творчий досвід спадкоємних відомих і анонімних гончарів.

60 Пошивайло О. Ілюстрований словник народної гончарської терміно-
логії Лівобережної України: Гетьманщина. Опішне : Українське Народознав-
ство, 1993. С. 124.
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Гончарство ХХ – початку ХХІ століття. ХХ ст. – надзви-
чайно складний і суперечливий період в історії гончарного мис-
тецтва України, розвиток якого впродовж століття позначений 
низкою позитивних та негативних рис, пов’язаних насамперед 
з історичними подіями, що найчастіше були несприятливи-
ми для народного мистецтва, а  іноді й просто цілеспрямовано 
руйнівними. У ХХ ст. завершилися процеси, які розпочалися у 
поперед ні часи, і  з’явилося багато нового, не властивого більш 
раннім періодам. Відбуваються зміни у характері й організації 
гончарного виробництва, в  технології, асортименті художніх 
особливостях виробів.

У першій третині ХХ  ст. продовжувався розвиток гончар-
ства у загальних напрямах, характерних для ХІХ ст. В цей період 
традиційна основа українського гончарства в цілому ще не була 
зруйнована, як це відбулося від початку 1930-х років. В Україні 
функціонувало близько 700 осередків народної кераміки, у яких 
промисел розвивався досить інтенсивно попри ознаки занепаду, 
зафіксовані дослідниками ще наприкінці ХІХ ст. 

У першому десятилітті ХХ ст. продовжувалась робота губерн-
ських і повітових земств щодо підтримки кустарних промислів. 
Їхня економічна політика й технологічні нововведення, хоч і не 
дали суттєвих результатів, однак саме вони сприяли збережен-
ню гончарства в багатьох осередках. Позитивну роль відіграло 
створення гончарних майстерень, що працювали в осередках 
з метою підтримки промислу й допомоги кустарям (Опішне, 
Постав-Мука на Полтавщині, Василівка й Берлінці-Лісові на 
Поділлі) та керамічних шкіл (Миргородська, Глинська Полтав-
ської губ, Кам’янець-Подільська Подільської губ.). 

На зламі ХІХ–ХХ  ст. простежується зміна характеру впли-
ву професійного мистецтва на народне: якщо раніше мало міс-
це поступове «опускання» асортименту виробів, принципів 
формо творення, мотивів орнаментики, сюжетів високого мис-
тецтва в народне середовище природним шляхом, то в цей час 
заходами згори відбувався безпосередній вплив стилю модерн у 
його загальноєвропейському та національному варіантах (укра-
їнський стиль). 
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Під час Першої світової та громадянської війни, на відміну 
від інших промислів, гончарство занепаду не зазнало: адже фаб-
рично-заводська промисловість майже не функціонувала й не 
задовольняла попит населення на посуд та інші вироби з глини. 

У 1920-х роках продовжувалась інтенсифікація керамічного 
виробництва, чому сприяло послаблення тиску на кустарів-оди-
наків під час непу. Промисел підтримували і деякі державні за-
ходи, спрямовані на посилення роботи серед кустарів, особливо 
сільських, яким в окремих місцевостях надавали кредити, подат-
кові пільги, практичні поради щодо вдосконалення виробниц-
тва тощо. 

У цей час виробництво, як і раніше, носило родинний харак-
тер із залученням найманої праці. У великих осередках існували 
майстерні заможних гончарів із трьома-шістьма робітниками, де 
одні виточували посуд на крузі, другі (жінки й дівчата) його роз-
мальовували. Небагаті гончарі запрошували жінок для розма-
льовування виробів. Бідняки обмежувалися родинною працею. 
Деякі наймалися то до одного, то до другого гончаря. На Поді-
ллі внаслідок фінансової неспроможності купувати дрова бідні 
майстри продавали невипалені вироби заможнішим гончарям 
або скупникам. Останні, як і раніше, відігравали важливу роль 
у збуті продукції та закупівлі матеріалів до кінця 1920-х років. 

До кінця 1920-х років географія збуту виробів майже не змі-
нилася. Великі осередки експортували продукцію у досить від-
далені місцевості. 

Як і в попередні роки, у великих осередках мала місце спеціа-
лізація гончарів за видами продукції і розподіл праці в родині. 
Передача майстерності, як і раніше, здійснювалась у сім’ї. Існу-
вало й індивідуальне учнівство. Часто хлопчика тримали учнем, 
а потім він працював разом з гончарем, беручи участь у розпо-
ділі прибутку. 

У другій половині – наприкінці 1920-х років актуалізувалося 
питання щодо створення гончарських артілей (з представника-
ми інших промислів роботу щодо кооперування було розпочато 
раніше). Кооперування кустарів було одним із аспектів посилен-
ня централізації влади й підкорення селянства цій владі. 
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Після прийняття 1927 року ХV з’їздом ВКП (б) курсу на колек-
тивізацію, гончарів, як і всіх кустарів, зобов’язували вступати до 
колгоспів або працювати в артілях чи гончарнях при колгоспах, 
які організовували в багатьох осередках.

На початковому етапі заходи щодо створення артілей мали, 
безумовно, позитивний характер: майстри отримували можли-
вість користуватися готовими матеріалами, організовано прода-
вати вироби тощо. Проте історичні умови, що склалися в країні 
в період культу Сталіна, дискредитували цю ідею. Насамперед 
було порушено принцип добровільного вступу до артілей, куди 
гончарів «заганяли» насильницькими методами. Більшість із 
них примушували вступати до колгоспів, не дозволяючи при 
цьому займатися промислом одноосібно. 

У радянській історії 1929 рік називають роком «великого пе-
релому», коли «почався масовий колгоспний рух». На початку 
1930-х  років, як відзначено в «Історії комуністичної партії Ра-
дянського Союзу», «в ряді районів країни колгоспний рух пере-
ріс в суцільну колективізацію... Перехід до суцільної колективі-
зації визначав корінний поворот мас селянства до соціалізму» 61. 
За цією пишною декларацією приховано справжню мету ра-
дянської влади: подальше підпорядкування державним орга-
нам усіх ланок життя суспільства, зосередження влади в одних 
руках, руйнування незалежних настроїв селянства (особливо 
українського), а, отже, і народних майстрів (кустарів), серед яких 
гончарі були налаштовані чи не найбільш індивідуалізовано, що 
відзначали навіть радянські історики народного мистецтва  62. 
Саме ця обставина й призвела до того, що серед усіх селян під 
час голодомору 1932–33 років гончарі, як і інші кустарі, постраж-
дали чи не найбільше. Адже гончарний промисел був розвине-
ний переважно в тих селах і містечках, де не вистачало землі для 
хліборобства, і гончарі звикли обмінювати свої вироби на харчі 
або купувати їх на базарі після реалізації продукції, а від вилу-
чення «надлишків» продовольства їх не звільнили.

61 Цит. за  : Бутник-Сіверський  Б.  С. Українське радянське народне мис-
тецтво. Київ : Наукова думка, 1966. С. 137. 

62 Там само. С. 67.
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На середину 1930-х  років у більшості гончарних осередків, 
особливо в тих, де не було організовано артілі, кількість майстрів 
скоротилася в кілька разів, а в деяких залишилося по одному-
два гончарі, більшість з яких заняття промислом не відновили. 

Тільки окремі майстри, працюючи в артілях чи колгоспних 
гончарнях, мали можливість у вільний час гончарювати вдома 
для продажу на базарі. Одиниці з тих, що не входили до артілей 
(їх переважно було загнано до колгоспів), виготовляли простий 
посуд вдома. У цей час майже зникають вироби з підполив’яним 
малюванням: після заборони використання свинцю – це пріори-
тет артілей. В умовах «суцільної колективізації» припинили іс-
нування великі гончарні господарства з найманою працею. Про 
передачу майстерності в домашніх умовах відомостей майже не 
збереглося: гончарній справі навчалися вдома одиниці. Звузили-
ся географічні межі збуту продукції. 

Таким чином, домашнє виробництво в 1930-х  роках було 
майже знищено. Водночас артілі допомогли зберегти промисел 
у багатьох осередках у несприятливих для розвитку народного 
мистецтва умовах, бо гончарі все-таки мали можливість пра-
цювати. Значна кількість гончарних центрів, де не було підпри-
ємств, припинила своє існування ще в 1930-х роках. 

Паралельно з катастрофічним скороченням домашнього ви-
робництва «офіційна» лінія гончарства з прославленням радян-
ської влади та її керівників, з  орієнтацією на створення робіт 
виставково-декоративного плану, з впливом головних тенденцій 
архітектури й професійного декоративного мистецтва, з демон-
страцією на виставках, пафосними публікаціями в пресі наби-
рала дедалі більшого розмаху. Робота велася із членами гончар-
ських артілей, насамперед з опішненською артіллю «Художній 
керамік», а також з окремими «обраними» майстрами. Одна з по-
казових рис періоду – запровадження в декор глиняних виробів 
елементів станкового малярства (творчість Петра Кононенка й 
Терентія Наливайка з Опішного Полтавської обл.) 

У Школі народних майстрів, створеній 1935  року й реорга-
нізованій в Центральні експериментальні майстерні, з  гонча-
рів працювали Іван Гончар з с. Крищенці, Прокіп Лавренюк із 
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с. Жерденівка, Яків та Яким Герасименки з с. Бубнівка (Вінниць-
ка  обл.), Федір Олексієнко з с.  Луб’янка Київської  області, Віра 
Москаленко з Опішного Полтавської області. Частину виробів, 
виточених гончарями, розмальовували Марія Приймаченко та 
Параска Власенко. 

У Школі майстрів народного мистецтва та Центральних екс-
периментальних майстернях було виконано низку першоклас-
них мистецьких творів, адже тут працювали талановиті майстри, 
які зберігали традиції власних осередків. Новації, що виявились 
в асортименті (столові й чайні сервізи братів Герасименків), фор-
мах (вази), декорі (традиційні мотиви часто виконували в не-
звичному для народного гончарства колориті) тощо, не псували 
загального позитивного враження. Варто відзначити високий 
технологічний рівень виробів, більшість з яких експонувалася 
на виставці 1936 року. Нині майже всі ці речі зберігаються в ко-
лекції НМУНДМ. 

Під час Другої світової війни фашисти намагалися відкрити 
(або не закривати) артілі й продукцію вивозили до Німеччини. 
Переважна більшість українських гончарів брали участь у війні. 
Особливо активно їх мобілізували після звільнення тимчасово 
окупованих територій і направляли на фронт без підготовки та 
відповідної амуніції у найважчі місця. Зокрема, майже всі мобі-
лізовані 1943 року мешканці Опішного й навколишніх сіл (серед 
них чимало гончарів) брали участь у битві за Дніпро. Живими 
залишились одиниці. 

Деяке пожвавлення гончарного виробництва, обумовлене 
підвищенням попиту на посуд та іграшку у зв’язку з відсутністю 
промислових товарів, спостерігалося під час Другої світової ві-
йни і в перші повоєнні роки. Однак, жорстка податкова політика 
і всілякі обмеження щодо індивідуального заняття промислом 
продовжували знищувати домашнє виробництво. Скорочення 
домашнього виробництва спричинили й об’єктивні обставини: 
поширення в побуті металевого, фаянсового й порцелянового 
посуду, поява в селах газових та електричних плит, зміна смаків 
тощо. Проте в багатьох місцевостях селяни користувалися тра-
диційними глиняними виробами, які виготовляли гончарі вдо-
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ма або в гончарнях при колгоспах, промкомбінатах, цегельних і 
черепичних заводах, а також в артілях, що відновлювали робо-
ту одразу ж після звільнення населених пунктів від фашистів. 
Організовували також і нові артілі, особливо на приєднаних у 
1939-му і 1945 роках західноукраїнських теренах. 

Продукція артілей, де створювали декоративну й декоративно- 
вжиткову кераміку, особливо таких, як «Художній керамік»  
в  Опішному, була високої технологічної якості. Як і в інших 
видах народного мистецтва, у  гончарстві відчутні впливи сти-
лістики професійного декоративного мистецтва доби «при-
крашательства»: складні, перевантажені орнаментикою фор-
ми, обов’язкове введення у декор портретів вождів, державної 
символіки, сюжетних композицій тощо. Від народних майстрів 
вимагали якомога реалістичнішого підходу до трактування об-
разів, тобто продовжувалося насадження ідеологічних засад 
соціалістичного реалізму, намічене в 1930-х  роках. Водночас в 
артілях усе ще зберігались головні ознаки народного мистецтва: 
традиційність творчості, органічне поєднання колективного та 
індивідуального начал, дотримання канонів, рукотворність, ва-
ріативність, – втрачені в майбутні десятиліття.

У другій половині 1950 – 1960-х роках простежується подаль-
ше скорочення домашнього виробництва, у якому стійко збері-
галися місцеві традиції, хоча необхідність працювати швидше 
негативно впливала на якість виробів: товстий черепок, аморфні 
форми, зведення до мінімуму кількості орнаментальних мотивів 
тощо. Проте гончарний посуд остаточно з ужитку не виходив, 
окремі його різновиди залишалися незамінними в сільському 
побуті. 

Після урядової постанови від 11.10.1960 «Про промислову ко-
операцію», згідно з якою артілі було реорганізовано у фабрики 
й заводи, необхідність виконувати план і підвищувати «про-
дуктивність праці» поступово призвела до втрати атмосфери 
творчості і перетворила народних майстрів на бездумних ви-
конавців. Кількості досягали за рахунок відлитих у формах та 
штампованих на шпиндельних верстатах виробів. Ручна праця 
знецінювалась. 
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І все-таки в 1960-х роках і впродовж наступного десятиліття 
на підприємствах системи народних художніх промислів місцеві 
традиції ще не були остаточно зруйновані. Кожному підприєм-
ству було притаманне «власне обличчя» з певним асортиментом, 
формами й декором виробів, які мали широкий попит. Кераміч-
ні заводи, насамперед Опішненський завод «Художній керамік» 
та Васильківський майоліковий завод, а також (частково) завод 
«Керамік» (Опішне Полтавської обл.), майолікові заводи в Мань-
ківці (Черкаська  обл.), Береговому (Закарпатська  обл.) та деякі 
інші, брали активну участь в усіх етапних республіканських, 
всесоюзних та міжнародних виставках народного мистецтва. 
Значний відсоток заводської продукції йшов на експорт. 

Загальний занепад народних промислів в Україні впродовж 
1970–80-х, а  потім і 1990-х  років, у  всій повноті позначився на 
керамічних підприємствах. Урядова постанова 1974  року «Про 
народні художні промисли» фактично позитивних наслідків для 
української народної кераміки не мала, так само, як і для інших 
видів народного мистецтва колишнього Союзу.

Упродовж 1970–80-х років неухильно знижувалась художня 
якість виробів підприємств системи народних художніх про-
мислів, звужувався асортимент, погіршувалася технологія, деда-
лі більше застосовували лиття і штампування, не вистачало ка-
дрів. Згодом було зруйновано і всю систему народних художніх 
промислів (1990-ті роки).

Продовжувалось скорочення домашнього виробництва, 
зменшувалась кількість майстрів, зникали осередки. У більшос-
ті з них працювало по одному-два майстри. Діючими осередка-
ми, де відбувався розвиток гончарного промислу залишались 
Опішне Полтавської області, Косів Івано-Франківської області, 
Олешня Чернігівської, Адамівка Хмельницької, Коболчин Чер-
нівецької, Гончарівка Тернопільської та деякі інші. 

Зі здобуттям Україною незалежності спостерігалося посилен-
ня уваги до національних традицій, збільшення попиту на виро-
би гончарів і особливо, на іграшку й речі декоративного плану, 
що призвело до деякого розширення асортименту, відновлення 
виробництва призабутих зразків посуду. Однак, паралельно з 
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тимчасовим пожвавленням домашнього виробництва економіч-
ні негаразди та низка інших причин призвели до остаточного 
руйнування системи народних художніх промислів, припинили 
існування майже всі керамічні заводи. Деякі з них перейшли у 
приватну власність.

Головні тенденції розвитку гончарного мистецтва України 
ХХ ст. вплинули безпосередньо на технологію, асортимент і ху-
дожні особливості виробів.

Як уже було зауважено, впродовж ХХ ст. українське гончар-
ство розвивалося в межах двох основних напрямків: виробни-
цтво в домашніх умовах на засадах давніх місцевих традицій і 
артільно-заводське, пов’язане із земською практикою організації 
майстерень, шкіл і навчально-показових пунктів (центральні й 
східні регіони України) та керамічних шкіл (західні регіони). Ар-
тільно-заводське виробництво було здебільшого зорієнтоване на 
декоративний посуд та пластику, які хоч і створювались в межах 
місцевих традицій, але як система порівняно відкрита, постій-
но зазнавали варіювання і видозмін, яких було набагато більше, 
ніж у зразках домашнього виробництва. Особливості кожного із 
цих напрямків простежуються в матеріалах, технології, асорти-
менті, а також у художніх особливостях виробів.

Використання матеріалів і технологія гончарного виробни-
цтва дозволяють вести мову про збереження традиції з незна-
чними новаціями в умовах домашнього виробництва в усіх осе-
редках і про значні зміни на підприємствах системи народних 
художніх промислів, особливо в 1970–80-х роках. Нововведення 
земських майстерень в Опішному на Полтавщині та деяких ін-
ших центрах лише частково збагатили промисел. 

У ХХ ст. значні зміни відбулися в асортименті глиняних ви-
робів, який до початку 1930-х років був традиційним у більшос-
ті осередків, хоча багато його різновидів, поширених у ХІХ ст., 
поступово зникло: кахлі, фігурний посуд і скульптура, тиквасті 
глечики з носиком, носатки тощо. Виробництво інших значно 
скоротилося і відійшло в минуле. Тикви, ринки, цідильники, ба-
рила масово виготовляли до 1920–30-х років, поодинокі зразки – 
до середини ХХ ст.
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Впродовж ХХ  ст. в асортименті української народної кера-
міки простежуються дві тенденції: скорочення в домашньому 
виробництві і розширення в артільно-заводському. На кінець 
століття деяке пожвавлення в домашньому і катастрофічне ско-
рочення заводської продукції пов’язане зі зникненням самих 
підприємств системи народних художніх промислів.

Художні особливості виробів сучасних українських гончарів 
позначені низкою негативних рис. Посилення індивідуального 
підходу до осмислення традицій багатьма гончарями нерідко 
виводить їхню творчість за межі народного мистецтва й набли-
жає до аматорства. Намагання створювати «щось нове» най-
частіше сприяє відходу від традицій власних осередків. Однак, 
в осередках, де гончарство ще не припинило своє існування, міс-
цеві традиції зберігаються і зникають разом зі зникненням са-
мих осередків. Тож упродовж усього ХХ ст. ми можемо говори-
ти про регіональні особливості української народної кераміки, 
доповнені інноваціями, притаманними певному періоду розви-
тку гончарного мистецтва України в цілому і кожному осередку 
зокрема. 

Одним із провідних регіонів українського гончарства зали-
шається середня Наддніпрянщина.

Вже на початку ХХ ст. дослідники фіксували зникнення гон-
чарного виробництва в окремих селах Київської губ.  63. Проте 
більшість осередків, відомих у попередньому столітті своїм про-
стим (теракотовим і димленим), полив’яним і мальованим по-
судом, продовжувала функціонувати впродовж першої третини 
ХХ ст. У цей час наддніпрянські гончарі створювали різноманіт-
ний посуд, іграшку, димарі («комини»), куришки, покришки для 
вуликів («покрівці») і навіть окремі зразки антропоморфного й 
зооморфного посуду та скульптури. 

Провідним осередком наддніпрянської мальованої кераміки 
до середини ХХ ст. залишалися Дибинці, де працювало багато 
талановитих майстрів: у першій третині століття – Каленик і Зо-
сим Масюки, Архип та Василь Гарнаги, Іван Книжник, Оріон  та 

63 Ионов Н. Ф. Гончарный промысел Киевской губернии... С. 7.
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Яків Тридіди, А. Шнуренко, Андрій та Савва Родаки, малюваль-
ниці сестри Килина та Марія Тридід. Талановитими мисошника-
ми 1920–30-х років були брати Петро, Леонтій, Юхим та Андрій 
Волошенки, сини відомого майстра кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Михайла Волошенка, брати Микита й Лавро Тридіди, брати Сав-
ва та Яків Слокви. Після Другої світової війни в Дибинцях за-
лишився один гончар-мисошник – Леонтій Волошенко, донька 
якого Марія була гарною малювальницею. Провідними гончаря-
ми середини ХХ ст. були Василь Масюк, Герасим Гарнага, Іларіон 
Старцевий 64. 

У  мальованій кераміці початку ХХ  ст. дибинецькі майстри 
продовжували давню місцеву традицію, витоки якої сягають 
мистецтва доби бароко. Водночас з’явилися окремі інновації. 

У  тогочасних глечиках тиквах, тиквачах, бинчиках, горщи-
ках декор часто майже повністю вкриває стінки посудин і скла-
дається з квітів, винограду, поодиноких листочків, «гребінців», 
«косиць», вертикальних кривульок, кіл, великих і малих крапок, 
рисок, розміщених смугами і розмежованих лініями, кривулька-
ми, «накапуванням». Рідше трапляються вироби, де в декорі зна-
чну увагу приділено вільному тлу. Рослинні мотиви найчастіше 
компонують навколо традиційної хвилястої гілки й доповнюють 
геометричними елементами. Нерідко декор вирішено у вигляді 
великих мотивів (риба, гілка, квітка, виноград), що чергуються з 
меншими елементами. На початку ХХ ст. з’явилися безконтурні 
зображення, які робили одним кольором (темно-брунатним, зе-
леним, червоно-вохристим). Автори таких виробів (а це невеликі 
мисочки й тарілочки) намагалися досить реалістично намалю-
вати чобіт, черевички, рушницю, сокиру, коня, козу, зайця. По-
ряд – пояснювальні написи: «оружіе», «заецъ», «тупоръ», «сап.» 
(«сапог»), «коза». Продовжується виготовлення традиційних 
фляндрованих мисок із центричними композиціями.

Деякі майстри (К.  Масюк) місцеві традиції контурного роз-
пису поєднували з впливом стилю модерн (найчастіше з його на-
ціональним варіантом – українським стилем). Проте в Дибинцях 

64 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 111–114.
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вплив модерну явище епізодичне: тут, на відміну від Опішного, 
модерн нашарований на давню барокову традицію і не змінює 
стиль в цілому.

Впродовж кількох повоєнних років дибинецькі гончарі ще 
створювали мальований посуд. Однак після заборони свинцевої 
поливи його виробництво припинилося і на зламі 1950–60-х ро-
ків, коли в Дибинцях працювало близько двадцяти гончарів, які 
виробляли переважно простий посуд, лише деякі з них засто-
совували підполив’яний розпис для оздоблення речей на замов-
лення. У цей час у селі були досить популярними глиняні димарі 
(«виводи»), оздоблені наліпами й вкриті поливою. 

За сприяння відомого мистецтвознавця Лесі Данченко у 
1960-х  роках було відроджено виготовлення мальованої кера-
міки. Порівняно з початком ХХ  ст. стиль дибинецького малю-
вання у повоєнний час дещо спростився: зменшилася кількість 
орнаментальних мотивів, які трактувались узагальнено, без де-
талізації і доповнення геометричними елементами. Проте кожен 
майстер, працюючи в межах місцевих традицій, зберігав власне 
творче «обличчя». Провідні з них – Василь Масюк, Іларіон Стар-
цевий, Герасим Гарнага.

Впродовж 1970–1990-х  років гончарний промисел у Дибин-
цях припинив своє існування. Найдовше гончарював Михайло 
Тарасенко, який виточував на крузі простий теракотовий посуд 
(горщики, глечики, макітри тощо), оздоблений рослинними й 
геометричними мотивами, виконаними різнокольоровими ан-
гобами, а також створював не характерну для місцевої традиції 
глиняну пластику: зображення вершників, людей, фантастич-
них істот. У другій половині 1990-х – початку 2000-х років у Ди-
бинцях залишався один гончар – Василь Шнуренко 65. 

У першій третині ХХ ст. на теренах Середньої Наддніпрян-
щини продовжували функціонувати й інші провідні осередки з 
давніми місцевими традиціями, в яких промисел впродовж сто-
ліття поступово припинив своє існування. Близькими до диби-

65 Руденко  О.  О. Діяльність дибинецького осередку кераміки в україн-
ській художній культурі ХІХ–ХХ ст. Археологія і давня історія України. 2018. 
Вип. 4 (29). С. 384.
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нецьких були мальовані вироби майстрів Василькова, Обухова, 
Гнильця. У кожному з них склалися власні школи підполив’яного 
малювання, працювали талановиті майстри.

Васильків разом з навколишніми селами тривалий час за-
лишався одним з найбільших гончарних осередків Київщини. 
1928 року тут створили артіль «Керамік», яку 1929-го реоргані-
зували у промколгосп, який за три роки знову став гончарською 
артіллю. 1934 року на її базі засновано Васильківський майолі-
ковий завод, що у повоєнний час перетворився на одне з най-
відоміших керамічних підприємств України. Спочатку на ВМЗ 
виготовляли гончарний посуд, який точили на крузі народні 
майстри. Поступово (після приходу художників-професіоналів) 
налагодили виробництво художньої майоліки. Основну масу 
продукції відливали у формах, однак застосовували ручний роз-
пис. У 2000 році ВМЗ припинив своє існування і 2004 року від-
новив роботу як приватне підприємство. 

Особливо цікаві васильківські миски перших десяти-
літь ХХ  ст. Кілька з них із зображенням птаха зберігаються в 
НМУНДМ.  Група мисок із високими профільованими стінка-
ми й своєрідним арабесковим декором, що складається з тра-
диційних васильківських мотивів датується 1920-ми  роками. 
Під час Другої світової війни й упродовж перших повоєнних 
років (до заборони свинцевої поливи) васильківські гончарі вдо-
ма виготовляли мальовану кераміку, згодом – лише побутовий 
посуд. Домашнє виробництво існувало у Василькові до кінця 
1960-х років. 

До васильківської і дибинецької мальованої кераміки близь-
кі вироби майстрів містечка Обухова (нині  – районний центр 
Київської  обл.), які створювали полив’яний і мальований по-
суд  – горщики, глечики, тиквачі, макітри, кухлики, сільнички, 
миски, оздоблені характерними для Середньої Наддніпрянщи-
ни візерунками, в основі яких – горизонтальна гілка-віночок з 
видовженим листям, «косицями», ягідками, завитками, широкі 
смуги «гребінців», «спускавки». Один з найпопулярніших моти-
вів декору обухівських мисок – вазон або букет. Показовою для 
Обухова є і форма миски: з трохи опуклим дзеркалом, широко 
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розгорнутими й випрямленими вгорі стінками, які по серед-
ині висоти утворюють ребро, вузькі вінця відігнуті. Розміщення 
«накапування» вздовж стеблин, листя, квітів обухівських мисок 
свідчить про збереження давніх традицій 

Канів (нині  – районний центр Черкаської  обл.) у ХХ  ст. за-
лишався відомим гончарним осередком Середньої Наддніпрян-
щини. Продовжувалося виробництво теракотового (місцева 
назва – «рудий») та димленого («синій») посуду, а також мальова-
них мисок, форма яких порівняно з попереднім періодом стала 
простішою, а декор концентрується на денці й у нижній частині 
стінок, залишаючи багато вільного тла вгорі. Найчастіше – це ве-
лика розета, утворена «косицями» або півгребінцями. Іноді між 
ними розміщено плями фляндрівки. Доповненнями такої доволі 
цікавої композиції є концентричні кола, переривчаста «кривуль-
ка», іноді поєднана з «накапуванням». На вінцях розміщено від-
різки «кривульки», що чергуються з відрізками рівної лінії, під 
ними – «шарівку». 

Важливим осередком мальованої кераміки було село Гни-
лець. Найкращими гончарями села вважалися Юхим Зацарин-
ний, Петро Суржко, Оверко Косяченко  66. Одним з останніх 
гончарів Гнильця був Дем’ян Оверкович Косяченко, який ви-
готовляв теракотовий і полив’яний посуд, а  також мальовані 
миски. Д.  Косяченко використовував традиційні для Гнильця 
елементи декору: зображення птаха, букет з п’яти віялоподібних 
квітів або грон винограду, віночок з шести пар «заячих вушок» 
(пара листочків, виконаних зеленим і темно-брунатним ангоба-
ми), крапкові квіточки. 

Мальованими мисками, оздобленими технікою фляндруван-
ня, де сформувалася унікальна школа фляндрованих розписів, 
відома Головківка (нині – село Чигиринського району Черкась-
кої обл.). Головківські миски мають заокруглені без профілюван-
ня стінки. Декор майстри наносили на обливку вишневого, зеле-
ного або білого кольорів і виконували в техніці фляндрування. 
Розписи головківських гончарів надзвичайно різноманітні. 

66 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 132–137.
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У с.  Цвітне (нині Олександрівського  р-ну Кіровоградсь-
кої  обл.) виробляли здебільшого полив’яний посуд, прикраше-
ний ритуванням. Але в 1930-х роках, коли тут було організовано 
гончарську артіль і кількох майстрів відправили на навчання 
до Опішного, розпочалося виготовлення мальованих виробів. 
Перед війною артіль випускала декоративно-ужитковий та де-
коративний посуд – тарілки, макітерки, квітники, куманці, по-
пільнички тощо, в  оздобленні яких відчувається вплив опіш-
ненської кераміки 1930-х років. Артіль працювала у роки Другої 
світової війни. У повоєнний час в артілі виготовляли мальова-
ний посуд, а також пластику. Підприємство у Цвітному існувало 
до 1990-х років (від 1970 як керамічний цех Олександрівського 
райпобуткомбінату). Крім посуду, деякі майстри Цвітного ство-
рювали скульптуру. 

Найпотужнішим регіоном лівобережного гончарства у ХХ ст. 
залишалася Полтавщина. У  більшості полтавських осередків 
продовжувалися тенденції попереднього періоду з увагою до 
простого й полив’яного посуду й лише в кількох осередках – до 
мальованої кераміки. Однак активна діяльність Полтавського 
губернського земства наприкінці ХІХ  ст. (економічна підтрим-
ка, виставки, створення керамічних шкіл і майстерень тощо) за-
лучила майстрів деяких центрів до процесів, які відбувалися на 
зламі століть у професійному декоративному мистецтві (Опіш-
не, Глинськ, Хомутець). 

Форми традиційного простого посуду Полтавщини можна 
назвати класичними для України. Вони монументальні, із чіт-
ким силуетом, що будується на поєднанні яйцеподібних, куляс-
тих та циліндричних об’ємів. Денце більшості посудин невели-
ке і контрастує з «наповненим» тулубом, наміченим впевненою 
заокругленою лінією. Теракотовий посуд, як і раніше, прикра-
шали писанням кольоровими ангобами, в  окремих осередках, 
де паралельно виробляли димлену кераміку,  – лискуванням. 
Чорнолощений посуд оздоблювали доволі складним гладженим 
орнаментом: сітка, штрихування вздовж тулуба та смужки, кри-
вульки, риски – на плечах. У декорі полив’яних виробів перева-
жало ритування, відбитки штампа, які поєднували з профілю-
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ванням окремих конструктивних частин – найчастіше шийки та 
вінець посудини. У мальованій кераміці продовжувався розви-
ток техніки фляндрування, а підполив’яне контурне малювання 
збагатилося новим різновидом – розписом з ритованим конту-
ром (Опішне, Глинськ, Хомутець). Видозмінилося оздоблення 
кераміки з посиленням уваги до рослинної орнаментики в ма-
льованих виробах і значним скороченням кількості елементів 
декору на середину століття – у простому посуді. 

Як і в попередньому столітті, за питомою вагою в розвитку 
промислу регіону, за кількістю майстрів, технологічною якістю 
продукції та її художньою вартістю гончарні центри Полтавщи-
ни поділяються на кілька груп. На першому місці – Зіньківський 
повіт на чолі з найвідомішим осередком – містечком Опішне й 
навколишніми селами та хуторами (Міські Млини, Зайцеві ху-
тори, Малі Будища, Попівка, Глинське, Хижняківка, Лазьки). 
Друге місце посідає Миргородський повіт (містечка Хомутець, 
Попівка, Комишня, села Велика й Мала Грем’яча). Третє місце 
належить Лохвицькому повіту, територія якого майже співпа-
дає з сучасними Чорнухинським і Лохвицьким районами Пол-
тавської області. Він відомий гончарським селом Постав-Мука 
й містечками Городище й Сенча. У  колишньому Роменському 
повіті Полтавської губернії (нині Роменський р-н Сумської обл.) 
вирізняються містечка Ромни й Глинськ, у  Кобеляцькому  – 
Нові Санжари й Білики, на заході регіону  – Бориспіль (сучас-
ної Київської обл.), на півдні – містечко Власівка неподалік від 
 Кременчука 67. 

Упродовж ХХ ст. майже в усіх зазначених осередках проми-
сел зник. В наші дні залишився фактично єдиний центр – Опіш-
не (нині Зіньківського р-ну), однак і тут відбулися кардинальні 
зміни, які на початку ХХ ст. пов’язані з діяльністю Полтавського 
губернського земства. Ще в останні десятиліття ХІХ ст. земські 
діячі зробили своєрідну «ставку» на Опішне як на провідний 
осередок регіону для економічної підтримки промислу й залу-
чення його до ідеологічних настанов доби. Важливу роль віді-

67 Ханко В. Осередки гончарства на Полтавщині... С. 413.
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грала Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня 
Полтавського губернського земства (1894–1899). Після її закрит-
тя роботу з гончарями не припиняли і, нарешті, після неодно-
разових клопотань, 1912 року в Опішному відкрили майстерню 
інструктора губернського земства, наступного року реорганізо-
вану в Опішнянський гончарний показовий пункт (1912–1924), 
який передбачав роботу як з дорослими гончарями, так і з дітьми. 

Заклад очолив Юрій Лебіщак, запрошений з Галичини. Дру-
гим інструктором призначено Андрія Сидоренка, який 1912 року 
закінчив Глинську гончарно-інструкторську школу. 

Опішнянський гончарний показовий пункт працював у тому 
ж напрямку, що й майстерня кінця ХІХ ст., поглиблюючи ціле-
спрямований вплив на промисел і сприяючи проникненню но-
вацій. Важливу роль у цьому відіграли також зв’язки з Мирго-
родською художньо-промисловою школою ім.  Миколи Гоголя 
(звідти надсилали зразки виробів, деякі випускники школи пра-
цювали в Опішному), замовлення Кустарного складу Полтав-
ського губернського земства, участь провідних майстрів у всеро-
сійських та міжнародних виставках, а також приїзди до містечка 
художників  – Сергія Васильківського, Михайла Ткаченка, Ва-
силя Кричевського. Творчість опішненських гончарів цікавила 
Опанаса Сластьона, Миколу Самокиша та інших митців.

Завдяки усім цим заходам Опішне було залучено до пошуків 
українського стилю  – національного варіанту стилю модерн,  – 
орнаментика якого ґрунтувалася на використанні мотивів ві-
тчизняного бароко. Її розробляли художники-професіонали для 
оздоблення архітектури (будинок Полтавського губернського 
земства В.  Кричевського), а  також для запровадження у декор 
виробів народних майстрів, зокрема опішненських гончарів. Та-
ким чином, згідно з ідейними настановами епохи, здійснювали 
«націоналізацію стилю».

На зламі ХІХ–ХХ ст. в Опішному бароковим орнаментом роз-
почали оздоблювати вироби з підполив’яним контурним малю-
ванням. До асортименту ввійшли нові для народної кераміки 
різновиди  – тарілки, вази, чайні й кавові сервізи, супові вази, 
настінні кашпо тощо. Деякі традиційно народні форми посуду 
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(тикви, глечики, куманці) отримали низку варіантів. Їх також 
прикрашали новим для осередку бароковим орнаментом. Саме 
такі вироби закуповували через кустарний склад Полтавського 
земства, експонували на виставках, вивозили за кордон як зраз-
ки національної народної творчості. До створення нових речей 
залучали найздібніших гончарів. Ще однією показовою новаці-
єю, пов’язаною із впливом народофільських ідей і сприйнятою 
лише частиною майстрів, стала поява в Опішному малої пласти-
ки історико-етнографічного характеру, що стилістично тяжіла 
до академічної скульптури. Серед її авторів – Василь Поросний 
Юхим Різник, Макар Пругло. Крім того, доробок деяких гонча-
рів цього періоду позначений впливом європейського варіанту 
стилю модерн (Федір Чирвенко, Гнат Гладиревський, Омелян 
Ковпак). Усе це стало поштовхом до виникнення в опішненській 
кераміці інноваційного напрямку, який існував і розвивався па-
ралельно з традиційним, сформованим впродовж попереднього 
періоду. Взаємодія цих двох напрямків і зумовила своєрідність 
стилістичних особливостей опішненської кераміки ХХ  ст. Се-
ред обдарованих гончарів, які запроваджували в Опішному 
нововведення і стояли біля витоків інноваційного напрямку 
доцільно згадати Федора Чирвенка, Івана Гладиревського, Си-
дора Чирвенка, Василя Поросного, Івана Бережного, Федора 
Карикова, Оврама Ночовника. Творчість батька Оврама – Оста-
па Ночовника  – посідає осібне місце в історії українського на-
родного мистецтва. Його твори принципово відрізняються від 
робіт інших майстрів. Своєрідності досягнуто завдяки тільки 
йому притаманному підходу до вирішення художнього образу 
(співставлення різновеликих об’ємів та пластичні доповнення). 
Великі за розміром вироби мають складні вибагливі форми, які 
ніби «приховують» функціональне призначення речі. У  декорі 
переважають характерні наліпи – багатопелюсткові розети з ри-
туванням і завитки, що створюють багату гру світлотіні, ілюзію 
вібрації поверхні, сприяють переходу однієї пластичної маси в 
іншу. Стилістично творчість О. Ночовника є своєрідною проек-
цією стилю модерн у поєднанні з традицією бароко. Він відчув 
сутність модерну і передав «настрій» декоративного мистецтва 
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зламу століть, що виявилося у зіставленні гнучких ліній, у част-
ковому порушенні симетрії, своєрідній фіксації руху пластичних 
мас. Маючи неабиякий природний хист та відчуваючи вимоги 
замовника, він почав працювати індивідуально і став справжнім 
художником, тоді як менш обдаровані майстри в подібній ситу-
ації механічно поєднували різні впливи. Як народний майстер, 
О. Ночовник розробив низку прийомів, своєрідних канонів, що 
повторюються, варіюючись у різних роботах. 

Новації, пов’язані з впливом українського стилю торкнулися 
творчості лише окремих опішненських майстрів, переважна їх 
більшість продовжувала працювати в давніх традиціях осеред-
ку й розвивати традиційний напрямок із закономірними нова-
ціями, притаманними гончарству як виду народного мистецтва. 
Асортимент виробів цих майстрів у першій третині ХХ ст. був 
широким і різноманітним, принципи й техніки декорування 
також. 

У перше пореволюційне десятиліття в Опішному, як і в біль-
шості осередків, спостерігається зростання кількості гончарів. 
Впродовж 1920-х років «земські» впливи початку ХХ ст. поши-
рилися серед значної частини гончарів, а в 1930-х роках були ак-
тивно розвинені артіллю «Художній керамік», після виникнення 
якої розпочався новий період в історії опішненської кераміки. 
Артіль «Художній керамік» було створено 1929  року, вірогід-
но, внаслідок реорганізації майстерні, яка разом із керамічною 
школою діяла у приміщенні колишнього гончарного показово-
го пункту. 1932 засновано артіль «Червоний гончар», де головну 
увагу приділяли виготовленню простого кухонного посуду. 

Саме в умовах артільного виробництва поступово намітився 
синтез двох тенденцій – давньої місцевої та привнесеної на зламі 
століть, що виявилось у поступовому переході від еклектичних, 
далеких від народних форм посудин, до традиційно-опішнен-
ських, хоча й з більшою кількістю варіантів, ніж у зразках до-
машнього виробництва.

У декорі артільної продукції переважає контурне малювання 
із бароковою орнаментикою. Нові для Опішного мотиви творчо 
переосмислені народними малювальницями й перетворені на 
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своєрідні канони, що варіюються. Рослинні візерунки делікатно 
доповнено традиційними опішненськими геометричними еле-
ментами й зображеннями птахів і риб.

Контурним малюванням декорували майже всі зразки ар-
тільної продукції  – глечики, тикви, тиквасті глечики, барила, 
баклаги, куманці, вази, тарелі, сервізи, іграшковий посуд, іграш-
ку. Зустрічалися також вироби, прикрашені розписом у техніці 
фляндрування. 

В артілі, як і у домашньому виробництві, існувала спеціалізація 
майстрів за видами продукції на гончарів-авторів посудних форм, 
гончарів-мисошників, гончарів-скульпторів та малювальниць і 
майстринь іграшки. В кожній групі виділялися найталановитіші, 
своєрідні «лідери», котрі виточували на крузі великі посудини або 
віртуозно володіли мальовкою чи бездоганно відчували пластичні 
можливості глини й займались виготовленням скульптури. 

Після урядової постанови 1960  року «Про промислову коо-
перацію», згідно з якою артілі реорганізовано у фабрики й за-
води, «Художній керамік» було об’єднано з артіллю «Червоний 
гончар» та Опішнянським райпобуткомбінатом й організовано 
завод «Художній керамік». 

Загальний занепад народних промислів, що відбувався в 
Україні впродовж 1970–80-х, а потім і 1990-х років у всій повно-
ті відчувався в Опішному. Впродовж 1970–80-х років неухиль-
но знижувалася художня якість виробів заводу «Художній ке-
рамік», звужувався асортимент, погіршувалася технологія. Все 
більше застосовувалося лиття і штампування. У  1990-х  роках 
ситуація ускладнилася і загальною економічною кризою в Укра-
їні. Наприкінці ХХ ст. завод взагалі припинив своє існування і 
перетворився на приватну фірму. Друге керамічне підприємство 
Опішного – завод «Керамік», де виробляли гончарний посуд, – 
на початку ХХІ ст. також припинило своє існування.

У 1990-х роках відбулося деяке пожвавлення домашнього ви-
робництва. Окрім впливів політичної ситуації із пробудженням 
національної свідомості, важливим позитивним фактором стала 
діяльність Музею гончарства, створеного за ініціативою Олеся 
Пошивайла. З  серпня 1986  року музей функціонував як філія 
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ПКМ, згодом  – як Державний музей-заповідник українсько-
го гончарства. 3.10.1989 рішенням уряду його реорганізовано у 
НМЗУГО. Музей здійснює велику роботу щодо вивчення й під-
тримки українського гончарства. Він займається обстеженням 
гончарних осередків, комплектуванням фондів, архіву, біблі-
отеки, видає збірники наукових статей, монографії, проводить 
дні гончаря, симпозіуми керамістів, замовляє майстрам вироби, 
організовує виставки-конкурси. Від 2000 року в Опішному існує 
також Інститут керамології – відділення Інституту народознав-
ства НАН України.

Навколо Миргорода у ХХ  ст. продовжували функціонувати 
давні своєрідні осередки – Хомутець, Попівка, Комишня, Велика 
і Мала Грем’яча. Як і раніше, переважало виготовлення посуду, 
іграшки, речей господарського призначення, димарів («верхи»). 
Окремі майстри створювали анімалістичну пластику. У Комиш-
ні, Хомутці й Попівці наприкінці ХІХ ст. (можливо, і на початку 
ХХ ст.) продовжувалось виробництво кахель, працювали цікаві 
гончарі-кахлярі. До середини ХХ ст. у деяких осередках району 
(Хомутець, Комишня) зберігся давній прийом «крайкування» 
вінець кольоровою поливою.

Хомутець (нині – село Миргородського р-ну Полтавської обл.) 
відомий насамперед своїм посудом. Переважали теракотові й 
полив’яні вироби, оздоблені ангобним розписом, лискуванням, 
ритуванням. Асортимент традиційний для більшості полтав-
ських осередків: макітри, горщики, молошники, миски, тикви, 
глечики, кухлики, вазони для квітів тощо. 

Серед хомутецьких майстрів першої половини ХХ ст. виріз-
няються «талановитий гончар і кахляр, який спеціалізувався 
на виготовленні неполив’яних рельєфних кахель», Антін Гилюн, 
своєрідний автор теракотового і полив’яного посуду з вдалими 
пропорціями Іван Кияниця, Григорій Скидан, який, окрім тра-
диційних для Хомутця зразків посуду, створював великі таці для 
освячення пасок з писанками, полив’яні димарі («верхи») для хат, 
теракотові рельєфні кахлі з ініціалами «Г. С.» 68. Цікавою сторін-

68 Ханко В. Осередки гончарства на Полтавщині... С. 415.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



311

2.1. Гончарство ІХ – початку ХХІ століття як визначне явище...

кою в історії хомутецької кераміки стала творчість Івана Симо-
на, який походив з гончарського роду, але на відміну від батька 
виробляв не характерні для народної кераміки речі. На основі 
традиційних форм посуду він створював вишукані карафки, 
глечики, чайники, чашки, сільнички, чорнильниці, великі вази з 
двома вухами, фігурні посудини у вигляді лева й півня. У пово-
єнний період у Хомутці промислом займалося кілька майстрів, 
деякі з них гончарювали до кінця 1980 – початку 1990-х років, 
продукуючи простий посуд. 

Ще одним провідним осередком Миргородщини було міс-
течко Комишня (нині  – селище міського типу Миргородсько-
го р-ну), де виробляли чудовий теракотовий посуд, оздоблений 
лискуванням по яскравому червоно-вохристому черепку, а  та-
кож скульптуру, димарі, різні побутові речі. 

Простий посуд виготовляли також у Попівці (нині  – село 
Миргородського р-ну Полтавської обл.). На початку ХХ ст. тут 
було 65 гончарів, у 1930-х роках функціонувала артіль. Промисел 
існував до середини ХХ ст. Асортимент виробів характерний для 
регіону. Димлений і теракотовий посуд місцеві гончарі оздоблю-
вали лискуванням (переважно у вигляді вертикальних смуг). 

Дослідники кустарних промислів Полтавщини щодо ступеня 
поширення гончарства в губернії після Зіньківського й Мирго-
роського повітів розглядали Лохвицький з містечками сенча і 
Городище та селом Постав-мука. Останнє (нині Чорнухинсько-
го  р-ну Полтавської  обл.), славилось мальованими мисками з 
розгорнутими під кутом і випрямленими вгорі стінками. Деко-
рували їх технікою фляндрування у поєднанні з безконтурними 
розписами, виконаними у спокійній виваженій манері з увагою 
до вільного тла. 

сенча – нині село Лохвицького району Полтавської області – 
відоме своїм теракотовим посудом оздобленим лискуванням. 
Нині промисел не функціонує. У Городищі (нині – село Чорну-
хинського р-ну Полтавської обл.), розташованому неподалік від 
Сенчі, виробляли димлений посуд, прикрашений лискуванням 
у вигляді сітки, вертикальних і діагональних смуг, а також риту-
ванням (лінії, «кривульки», риски). 
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Димлений посуд робили і в містечку Котельва Охтирського 
повіту Харківської губернії (нині смт., адміністративний центр 
Котелевського р-ну Полтавської обл.), яке знаходиться на погра-
ниччі Полтавщини й Слобожанщини, про що свідчать форми 
горщиків, глечиків, тиквастих глечиків, що вирізняються яко-
юсь особливою монументальністю, вивіреними пропорціями, 
заокругленими лініями силуетів й мають порівняно невелике 
денце – риса притаманна посуду з полтавських осередків. Тон-
кий черепок свідчить про високий технологічний рівень. Про-
мисел у містечку існував до 1930-х років. 

Упродовж ХХ  ст. гончарство Чернігівщини зазнало різ-
номанітних економічних, політичних і культурних впливів. 
У 1900–1910-х роках тут продовжувалися тенденції, характерні 
для кінця ХІХ  ст.: скорочення виробництва, звуження асорти-
менту, зменшення кількості гончарів. Промисел зберігав у собі 
численні архаїчні риси, як, наприклад, функціонування цехів. 
Так, у Ніжині цех було ліквідовано лише 1912 року (за спогадами 
гончаря Василя Пархоменка), у Ямполі, Є. Спаська зафіксувала 
функціонування цеху в 1926 році 69. 

Намагання земства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. мо-
дернізувати промисел принесло інновації в технологію і асорти-
мент. Земство направляло гончарів на вишкіл до відомих кера-
мічних центрів і підприємств, сподіваючись, що повернувшись, 
вони будуть сприяти підвищенню технологічної культури гон-
чарства в своїх осередках. 

З 1898 по 1913 роки 70 кількість гончарів у Чернігівській губер-
нії скоротилася з 3250 до 1153 осіб. Деяке піднесення виробни-
цтва простежувалося в часи лихоліть (революція 1917 р. і грома-
дянська війна, Друга світова війна і післявоєнні роки). Голодомор 
1930-х  років підірвав гончарство як масову індивідуальну тру-

69 Спаська Є. Подорожі по Чернігівщині; уривки з щоденників, р.р. 1921–
1926; головним чином про гончарство чернігівське. Українське гончарство. 
Кн. 2 за рік 1994. Опішне, 1995. С. 373.

70 Пакульский Н. А. Краткие очерки кустарных промыслов Черниговской 
губернии. Киев : Тип. И. И. Горбунова, 1898. С. 86, 94; Плавтов Л. Краткий об-
зор кустарных промыслов Черниговской губернии. Чернигов: Типография 
губернского земства. 1914. С. 30.
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дову діяльність. Невпинне скорочення виробництва, зумовлене, 
передусім, скороченням попиту через поширення фаянсових і 
фарфорових виробів, низькою ефективністю гончарської праці, 
дорожчанням сировини і труднощами збуту готової продукції.

Водночас гончарство зберегло різні форми господарювання – 
як колективну (артіль в Олешні), так і індивідуальну – діяльність 
окремих гончарів-кустарів, які працювали за патентом (родина 
Піщенків в Ічні). 

У  сільській місцевості попит на гончарні вироби, переважно 
кухонний посуд (горщики, глечики, гладишки, макітри) зберігався 
впродовж всього ХХ ст., коли ще повсюдно використовували варис-
ті печі. Наприкінці ХХ ст. гончарне виробництво майже зникло.

Гончарство на північному заході Чернігівщини (Олешня, Гри-
бова Рудня, Олександрівка, Грабів) упродовж ХХ ст. функціонува-
ло стабільно. У музеях наявні вироби початку ХХ ст., що свідчать 
про традиційність асортименту. Діяльність земської майстерні 
дала поштовх впровадженню інновацій у гончарську працю, по-
зитивно вплинула на технологію, урізноманітнила асортимент ви-
робів. У 1920–1930-х роках тут працювали кустарі, які виготовляли 
традиційний кухонний і столовий посуд, зокрема Дмитро Бібік. 

Збутом займалися як самі виробники, так і перекупники, 
переважно євреї. У1930-х  роках вироби з Олешні (нині село 
Ріпкинського  р-ну Чернігівської  обл.) вивозили на ярмарки до 
Чернігова, Гомеля, Ніжина, Борисполя, Переяслава. Наприкінці 
1920-х років в Олешні була створена кооперативна артіль «Гон-
чар», яка займалася збутом виробів через свої крамниці у Чер-
нігові та Прилуках. Виробничі артілі організували і в сусідніх 
осередках  – Олександрівці та Суховерщині. У  1930-му  році в 
Олешні було створено промартіль «ІІ п’ятирічка», до складу якої 
входила гончарська бригада. Вироби артілі вивозили далеко за 
межі гончарського району 71. 

У повоєнний період в Олешні виготовляли димлений по-
суд, який декорували традиційним лискованим орнаментом. 
Полив’яні вироби прикрашали гравірованими чи мальованими 

71 Луговський Б. Провідник до виставки «Кераміка Чернігівщини». Черні-
гів: Чернігівський державний краєзнавчий музей, 1930.С. 7–8.
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білим ангобом хвилястими і прямими лініями. Майстер Степан 
Кобзар розписував миски мотивами «курячих лапок» і коро-
тенької потрійної кривульки.

У 1970-х та на початку 1980-х років олешнянські гончарі по-
чали декорувати посуд мотивом троянди та квітки, виконаних 
штампом по сирій глині. Ці мотиви утворювали нескладний фриз 
у комбінації з рядами кривульок та прямих ліній. У такий спосіб 
найчастіше декорували горщики для квітів, баньки, макітри. 

У 1990-х роках в Олешні працював гончарський цех Ріпкин-
ського цегельного заводу. Виготовляли полумиски, глечики, вази 
для квітів, вазони. У музейних колекціях наявні твори представ-
ників гончарських династій цього регіону – Денисенків, Бібіків, 
Кобзарів та інших. На початку 2000-х років в Олешні працювало 
понад 20 гончарів.

На особливу увагу заслуговує творчість заслуженого майстра 
народної творчості Івана Бібіка, який надавав перевагу традицій-
ній для осередку димленій кераміці. Деякий час він працював на 
Васильківському майоліковому заводі. Його індивідуальний стиль 
поєднував традиційні і професійні прийоми і втілився у декора-
тивному посуді, різноманітних наборах посуду, глиняній пластиці.

Гончарство у с.  Грабів Ріпкинського району Чернігівської 
області мало з олешнянським багато спільних рис. На почат-
ку ХХ ст. в числі традиційного асортименту тут виготовляли і 
зооморфний посуд. У 1930-х роках у Грабові робили миски ар-
хаїчної форми з плавною м’якою лінією силуету декоровані ри-
тованим орнаментом, усередині вкриті яскравою зеленою поли-
вою. У 1970-х роках гончар Родіон Санюта виготовляв простий 
димлений і теракотовий посуд – горщики, миски, глечики. Його 
димлені темно-сірі миски мають високі, розгорнуті під кутом і 
випрямлені вгорі стінки, зовні оздоблені лискуванням. 

Стилістика виробів цього району не зазнала значних змін. 
Традиційний асортимент збагатився деякими формами від зем-
ської майстерні – кухлі, подібні до чашок, вази і вазочки, великі 
тази для умивання, «урильники».

У північно-західних осередках тривалий час виготовляли 
традиційні димлені вироби, орнаментовані лискуванням, але 
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переважав полив’яний посуд, вкритий поливою коричневого, 
червоного, зеленого кольору, усередині – жовтого і розписаний 
ангобами жовтого і чорного кольорів. Мотиви розпису – геоме-
тричні (кривулька, капанка, смуги фляндрівки); рослинні (роз-
ета, сосонка). Оздоблення виконувалось ритуванням у вигляді 
прямих і хвилястих ліній. Поступово зникло виробництво круп-
них форм – макітер, горщиків, «бочонків», глеків, тикв, фігурно-
го посуду. З глиняної пластики залишилася лише іграшка – сви-
щики у вигляді коників і птахів, «монетки».

Гончарство півдня Чернігівщини, де найбільшими центрами 
були Ніжин та Ічня, у першій третині ХХ ст. функціонувало за-
вдяки окремим гончарям-кустарям, які дотримувалися тради-
цій і неохоче впроваджували новації. Тут дуже довго зберіга-
лися архаїчні елементи цехового виробництва 72. Часто майстри 
переселялися з одного міста до іншого, переважно з Ніжина до 
Ічні, яка була у вигіднішому географічному положенні, де були 
якісніші глини. Таким чином, формувалася спільна традиція.

Гончарство м. Ніжин у першій чверті ХХ ст. переживало зане-
пад, що досить докладно описано дослідницями Є. Спаською та 
М. Фріде. Цей процес пов’язаний із втратою Ніжином значення 
торгового й ремісничого центру. Про високий рівень і своєрідний 
художній стиль гончарства Ніжина свідчать музейні пам’ятки з 
музейних колекцій Києва та Черігова. На початку століття в Ні-
жині виготовляли мальований посуд, переважно миски. Для ви-
робів цього осередку характерне сполучення геометричного та 
рослинно-геометризованого орнаменту. Назва мотивів – «гонча-
рівка», «пиявка», «бублик», «лапка», «бісквітка». Застосовували і 
рослинний орнамент у вигляді невеликої квітки на дні миски 73. 
Про гарні миски роботи, вірогідно, Анастасії Дроб’язко в хаті  
Гордія Гриня, куплені на межі століть, пише Спаська 74. У 1924 Ва-
силь Пархоменко виготовляв простий неорнаментований посуд. 

72 Фриде М. Гончарство на юге Черниговщины. Материалы по этногра-
фии. Ленинград, 1926. Т. ІІІ. Вып. І. С. 45.

73 Там само. С. 53.
74 Спаська Є. Подорожі по Чернігівщині; уривки з щоденників, р.р. 1921–

1926; головним чином про гончарство чернігівське... С. 340.
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Його донька і сини ліпили іграшку. Дмитро Пархоменко на по-
чатку 1920-х  років робив вазони, полив’яних баранців, куруш-
ки. Гончарі Герасименки виготовляли розписані миски, вкриті 
білою поливою 75.

У першій чверті ХХ ст. місто Ічня було великим керамічним 
центром. Тут виготовляли кухонний, столовий, фігурний посуд 
та іграшку. Тут працювали Хома Піщенко, Дмитро Пархоменко, 
гончар Дейнеко. Х. Піщенко виготовляв тикви, глечики, миски, 
фігурні посудини, зокрема півня, позначені яскравою індивіду-
альною творчою манерою. Відомі його крупні форми, наприклад, 
монументальний глечик із зображенням риби, виготовлений у 
1912  році. Іноді майстер наслідував форми фаянсового посуду, 
створював культові речі.

Впродовж першої половини ХХ ст. в Ічні працював син Х. Пі-
щенка Яків, пізніше онуки Микола Піщенко та Григорій Кузь-
менко. Завдяки їм зберігалася традиція глиняної пластики та 
мальованого посуду. М.  Піщенко відомий в Україні майстер 
глиняної пластики, для творів якого характерне сполучення ре-
льєфного і мальованого декору. Він виготовляв фігурний посуд, 
іграшку, багатофігурні композиції.

Гончарство північних і східних осередків (Новгород-Сівер-
ський, Сосниця, Шатрище, Кролевець, Короп, Верба, Осьмаки, 
Глухів) вирізняється своєрідністю кожного центру. Для Новго-
рода-Сіверського, Понорниці, Семенівки характерний розпис 
солями по сирій та білій емалі. З гончарів Є. Спаська згадує Боч-
кових, братів Степана та Пилипа Кудасів 76.

У Семенівці виготовляли посуд, що мав яскраво-червоний 
черепок, розписаний жовтою і коричневою фарбою.

Для Кролевця властиві глибока традиційність і якісна техно-
логія виробів. Тут у першій чверті ХХ ст., за даними Є Спаської, 
працювало 15  гончарів. Серед них Данило Строфун, його брат 
Федір та син останнього Григорій, що окрім посуду, вкритого по-

75 Спаська Є. Подорожі по Чернігівщині; уривки з щоденників, р.р. 1921–
1926; головним чином про гончарство чернігівське... С. 343–344.

76 Там само. С. 363, 365–366.
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білом перед поливою, виготовляли курушки та баранців, гончар 
Олефіренко, гончарі Нещенки.

Для Конотопського посуду характерна рожева полива і си-
ньо-жовтий орнамент. У Янполі працювали батько і син Новики, 
Олександр Крук, Сергій Глушка 77. 

Село Шатрище (Ямпільського р-ну Сумської обл.) в 1926 році 
було одним з найбільших керамічних осередків Чернігівщини, 
де працювало 300  гончарів  78. Для осередку характерний тра-
диційний димлений посуд, прикрашений лискуванням і нане-
сеним за допомогою коліщатка орнаментом  – вироби гончаря 
Дмитра Щербака 79. У 1920-х роках Михайло Упирьов-Птушка і 
Олексій Пирогов почали виготовляти вироби, орнаментовані за 
допомогою трафарету. Вирізані мотиви були досить різномніт-
ними – квітка, гілка, зірка, риба, півник і курочка, розетка в колі.

Наприкінці 1960-х  – на початку 1970-х  років при колгоспі 
працювала гончарна бригада 80. У 1980-х роках у Шатрищі пра-
цював гончар Михайло Насика. Його вироби – полив’яні глечи-
ки, макітри, миски, прикрашені орнаментом, схожим на трафа-
ретні мотиви Упирьова-Птушки та Пирогова.

Наприкінці ХІХ ст. в Глухівському повіті було 200 гончарів. 
Крім традиційного асортименту, тут на початку ХХ ст. виготов-
ляли речі, позначені впливом фаянсових і фарфорових форм – 
макітри з кришкою і вушками, що нагадують супницю, вазочки. 
У 1920-х роках у Глухові працювало всього 7 гончарів. Їхня про-
дукція – простий, скромно прикрашений посуд, зокрема твори 
Петра Максименка. Пожвавилось виробництво у с.  Тулиголо-
ви. В  музейних колекціях наявні миски просто орнаментовані 
досить широкою білою лінією у вигляді кривульки, спіралі, що 
бере початок на денці, концентричних кіл, курушки, каганеці. 

77 Там само. С. 366.
78 Там само. С. 366.
79 Спаська Е. Глечик з хрестиком (етюд з циклу «Чернігівське гончарство»). 

Матеріали до етнології й антропології. Львів, 1929. Т. ХХІ–ХХІІ. Ч. 1. С. 35–36.
80 Папета  С., Редчук  В. Гончарство села Шатрище Ямпільського району 

Сумської області. Українське гончарство. Національний культурологічний що-
річник. Кн. 2 за рік 1994. Опішне : Українське народознавство, 1995. С. 141–142. 
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Гончар Орленко ліпив фігурний посуд – баранців та левів. Уні-
кальною пам’яткою українського гончарства є ліхтар для страс-
ної свічки кулястої форми з наскрізними прорізаними мотива-
ми зірок, сонця, хрестів, чаші та надписом «Страсті Христові». 
Глухівські гончарі Хахалів, Максименко, Козлова, гончар з По-
лошок Шутенко виготовляли іграшку (коників, баранчиків, пта-
шок, баринь). 

Гончарство м.  Коропа (нині  – районний центр Чернігів-
ської  обл.) початку ХХ  ст. позначене як глибокою традиційніс-
тю, так і впливами фарфорового і фаянсового виробництва, 
про що свідчать роботи Никифора Веприка, Григорія Пузиря 
та його брата Лаврентія, який потім переселився до Новгород-
Сіверська. Рисами новаторства позначені вироби коропського 
майстра Івана Фігури, у  якого залишилися від батька форми 
фаянсового заводу Савицького в Ушівці. Він виготовляв чашки, 
вази та інше. У Корпі в 1920-х роках працював майстер Михайло 
Пінчук, який створював глиняну пластику – фігура Тараса Шев-
ченка, куманець з собачкою.

Гончарство сіл Верба, Осьмаки та Криски Коропського ра-
йону позначене спільними рисами, що виявилися у якісному 
ошатному кухонному та столовому посуді початку ХХ ст. – па-
сочник Семена Титова, орнаментовані миски Тихона Микитен-
ка, форми для випікання хліба, глечики, тикви. Про високий 
рівень гончарства у 1960–1980-х  роках свідчать роботи Андрія 
Буряка – чайник, глеки, миски, Іллі Пушкаря – миски. Якщо на 
початку століття орнаментація мисок була сповнена графічної 
довершеності і світлого м’якого колориту, то для пізніших тво-
рів характерне скупе схематичне зображення риб та рослинних 
мотивів – сосонки, квітів, винограду, виконаних чорною, білою, 
жовтою фарбою по червоному черепку і вкритих прозорою по-
ливою. Наприкінці ХХ  – початку ХХІ  ст. тут прцював гончар 
Цупко, автор композиції «Троїсті музики» (2003).

Для асортименту гончарства Чернігівщини впродовж ХХ ст. 
характерна поступова зміна в бік переваги кухонного посуду 
над столовим. Якщо в сільській місцевості зберігався попит на 
горщики, глечики і макітри то миски витіснялися фаянсовими 
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і фарфоровими тарілками, керамічні кухлі – металевими круж-
ками. У  післявоєнний час практично припиняється виготов-
лення великих форм  – горщиків, макітер для тіста, бочонків, 
тикв і глеків, що пояснюється не стільки скороченням попиту, 
скільки зниженням кваліфікації майстрів в умовах скорочення 
виробництва. 

Глиняна пластика, фігурний посуд, іграшка поступово пере-
творювалися з обрядово-ужиткових предметів на сувенірну про-
дукцію. З’явилися нові нетрадиційні сюжети іграшки – свищики 
у вигляді вершника з рушницею в будьонівці з Остра, папуги з 
Глухова, верблюда з Ніжина. Відомим майстром іграшки, кони-
ки якого славились на всю Чернігівщину був у 1920-х роках Дми-
тро Пархоменко (Туптало) з  Ічні. Зникають з ужитку культові 
речі – курильниці, свічники з християнською символікою. Нато-
мість все частіше майстри застосовували радянську символіку – 
зображення п’ятиконечної зірки, серпа і молота  – твори Якова 
Піщенка. Набуває поширення виробництво тематичних творів 
для виставок на фольклорну, літературну, політичну тематику.

У музейних колекціях можна побачити багато підкреслено 
декоративних посудин, різноманітних керамічних наборів і сер-
візів, чому сприяла виставкова діяльність 1930–1980-х років. 

На межі ХХ–ХХІ ст. на Чернігівщині гончарі працюють в де-
кількох осередках – Олешня, Семенівка.

На території слобожанщини у першій третині ХХ ст. діяла 
низка потужних і цікавих осередків. На зламі ХІХ–ХХ ст. їх на-
раховували понад 60.  Провідними регіональними осередками 
гончарного виробництва Харківщини вважаються Валки, Нова 
Водолага та Ізюм. Промисел розвивався також у навколишніх 
селах – с. Піски Валківського району й с. Топальське Ізюмського 
району та в м. Барвінкове 81. 

На початку ХХ ст. в окремих осередках регіону гончарі про-
довжували створювати зооморфний фігурний посуд і скульпту-
ру. У радянський період Харківська область відома народними 

81 Метка Л. Гончарство Харківщини середини ХХ століття (за матеріалами 
керамологічних експедицій). Український керамолдогічний журнал. 2004. № 1. 
С. 104.
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майстрами глиняної пластики (Федір Гнідий, О. Захаржевський, 
Олексій Бутко, Борис Цибульник). У більшості центрів робили 
традиційний посуд – теракотовий, полив’яний, в окремих – дим-
лений. В декорі переважало ритування і дуже скромний ангоб-
ний розпис. Гончарі використовували зелену, брунатну, жовту 
поливи, які часто утворювали плями й затіки (так звані зернисті 
поливи). Мальовану кераміку виробляли лише в деяких осеред-
ках: візерунки лаконічні, складаються з кількох геометричних, 
зрідка стилізованих рослинних мотивів (смуги, «кривульки», 
риски, S-подібні елементи, квіточки, намічені крапками, тощо). 

Форми простого посуду подібні до полтавських, проте біль-
шість виробів (горщики, глечики, кубушки, кубушкуваті глечи-
ки) мають порівняно широке денце, що надає виробам якоїсь 
особливої статечності, монументальності. У глечиків заокругле-
ний тулуб поступово переходить у витягнуту циліндричну, най-
частіше ледь помітно звужену догори шийку й розгорнуті або ва-
ликоподібні вінця. У великих макітер високі, майже вертикальні 
заокруглені внизу й вгорі стінки, два вуха, короткі вінця. У дея-
ких осередках їхні стінки вгорі трохи увігнуті всередину. Тазки 
для пасок, як і на Полтавщині, вирішено у вигляді циліндра з 
розгорнутими у верхній частині стінками й валикоподібними 
вінцями. Яйцеподібна форма банок наближена до циліндра з 
широким денцем і відігнутими вінцями 82. 

На території сучасної Луганської області провідними гончар-
ними центрами вважаються Брусівка, Бутківка, Євсуг, Лиси-
чанськ, Литвинівка, Луганськ, Олександрівка, Пархоменко (до 
1953 – макарів Яр), слов’яносербськ, тишківка та інші. У Ма-
карвому Яру в 1927–1935 роках функціонувала відома Макарово-
ярівська керамічна кустарно-промислова школа, яку очолював 
Павло Андрійович Дубинський. 

У середині 1930-х років частина макаровоярівських гончарів 
(І. Шкурко, А. Дудак, П. Бойко та ін.) виїхали до Луганська. Там 

82 Див. детальніше : Метка Л. Гончарство Слобідської України у другій по-
ловині ХІХ – першій половині ХХ століття. Полтава : АСМІ, 2011. 240 с.
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було організовано гончарну майстерню при цегельному заводі з 
виробництва господарського й декоративного посуду 83. 

На Півдні України гончарство було розвинене порівняно 
слабко, хоча на території сучасних Запорізької, Дніпропетров-
ської, Миколаївської, південних районів Одеської, Луганської і 
Донецької областей у ХХ ст. функціонувала низка осередків, які 
внаслідок переселення людей з інших місцевостей, знаходились 
під значним впливом гончарства Поділля, Середньої Наддні-
прянщини, Чернігівщини й, особливо, Полтавщини. На розви-
ток народного мистецтва цих районів вплинув також і поліет-
нічний склад населення.

У ХХ  ст. продовжується розвиток гончарства на Поділлі  – 
одному з найяскравіших і найбагатших в Україні осередками 
мальованої, полив’яної, теракотової кераміки з найрізноманітні-
шими стилістичними особливостями окремих шкіл та майстрів 
регіоні. 

Як і повсюдно в Україні, на Поділлі впродовж ХХ ст. відбу-
вається зменшення кількості осередків і майстрів, спрощуються 
форми й декор виробів, погіршується технологія. Проте у першій 
третині століття у переважній більшості подільських центрів 
розвиток промислу відбувався доволі інтенсивно із поступовим 
скороченням асортименту, викликаним змінами побуту, впли-
вом міських смаків, появою фабричних виробів тощо. Згубними 
для розвитку промислу, як і скрізь, стали колективізація, дорогі 
патенти для одноосібних майстрів, заборона свинцевої поливи 
тощо. Деяких подільських майстрів у 1930-х  роках запросили 
до Київських центральних експериментальних майстерень при 
Державному музеї українського мистецтва (Іван Гончар з Кри-
щинщів, брати Яків та Яким Герасименки з Бубнівки, Прокіп 
Полив’яний з Жерденівки). 

Розквіт гончарства у с. Бубнівка (нині Гайсинського р-ну Ві-
нницької обл.), як і в переважній більшості гончарних осередків 
України, продовжувався до початку 1930-х років. Тут, окрім ма-

83 Овчаренко Л. Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні. 
Опішне : Українське народознавство, 2008. С. 38–64; Тищенко О. Р. Гончарне 
мистецтво Луганщини. Народна творчість та етнографія. 1958. № 3. С. 119.
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льованої кераміки, якій Бубнівка завдячує своєю популярністю, 
виробляли простий посуд (горщики, глечики, макітри, ринки). 
В ангобному розписі, крім смуг, цяток, рисок, «кривульок», кон-
центричних ліній, рядів крапочок, зустрічаються рослинні мо-
тиви (квіти, «сосонки», гілочки, «косиці»), появу яких Є. Спаська 
пов’язує із впливом мальованих виробів. Кольоровою поливою – 
зеленою, жовтою, брунатно-вишневою – вкривали барила, кала-
чі, баклаги тощо. 

Підполив’яним малюванням декорували полумиски, тарілки, 
глечики, сільнички, «вазки на вареники», «поставці на кутю та 
сир» і, звичайно ж, миски. Характер їхнього оздоблення залежав 
від форми й призначення. «Миска-вазка» й «кругла миска» ма-
ють заокруглено розгорнуті стінки, «проста з пружком» – профі-
льовані по середині, що впливає на характер композиції декору: 
у перших двох різновидів він найчастіше не розподіляється на 
смуги, а миски зі зламом стінок вгорі майже завжди прикраша-
ються «спускавками», затікання яких зупиняє пружок. «Миски 
на принос» мають переважно заокруглені стінки. Їх оздоблюва-
ли не тільки зсередини, а й ззовні. «Поставці на кутю та на сир», 
призначені для куті на Різдво й освячення сиру (сирної паски) 
на Великдень, вирішували у вигляді глибокої миски з розгорну-
тими вінцями або наближеної до широкого циліндра. Їх також 
пишно розмальовували зовні. Зсередини найчастіше розміщу-
вали великий хрест і смугу орнаменту по вінцях. Більшість з них 
мали покришку.

Серед рослинних мотивів бубнівської кераміки найпопуляр-
ніші «косиці», «сосонки», ліроподібні «вилоги», «індичі хвости» 
(нагадують пальмету), квіти, виноград. Геометрична орнаменти-
ка включає «стовпчики», «спускавки», «карбики» (косі риски), 
«колосок» (вузька смуга фляндрівки), «кривульки». Нерідко на 
святково-обрядових предметах зустрічається зображення хрес-
та й риби. На поєднанні й варіюванні цих мотивів і будується 
декор виробів бубнівських гончарів, виконаний у техніках кон-
турного малювання і фляндрування, часто поєднаними в оздо-
бленні одного виробу. Композиції центричні або вертикальні. 
В  основу центричних композицій найчастіше покладено своє-
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рідну розету, утворену трьома, чотирма, п’ятьма й іноді більшою 
кількістю елементів. Це можуть бути «вилоги», «індичі хвости», 
«сосонки», «косиці», виноград, розміщені в різних варіантах і по-
єднаннях. Нерідко розета складається лише з «індичих хвостів», 
що відрізняються кольором та розміром, і доповнюється «коси-
цями» й «накапуванням», або з чотирьох-п’яти квітів, які чер-
гуються з «сосонками» та «косицями». Центром розети є менша 
за розміром розета, фляндрована квітка, пара «косиць» чи про-
сто велика крапка, яка з’єднує стеблини п’ятьох або сімох квітів 
чи листочків, що утворюють своєрідну «вихрову розету». Часто 
поєднання мотивів, розміщених на стінках у ритмічному чергу-
ванні, також утворюють своєрідну розетоподібну композицію, 
навіть, якщо вони не з’єднані між собою. Геометричні елементи 
(поодинокі крапочки, «накапування», кола з крапками в центрі 
тощо) доповнюють основні мотиви або ж виступають обрамлен-
ням усієї композиції («кривульки», «колосок», концентричні лі-
нії, «стовпчики», «спускавки»). На вінцях найчастіше розміщено 
«карбики», іноді (на полумисках) – смуга фляндрівки. 

Головна особливість бубнівської мальованої кераміки рясне 
заповнення тла, яскравий червоно-вохрисий колір якого актив-
но взаємодіє з кольорами розписів – білим, нерідко з жовтува-
тим відтінком, зеленим, темно-брунатним, майже чорним.

Більшість майстрів, які працювали в Бубнівці наприкінці 
ХІХ  – першій третині ХХ  ст., мали прізвище «Гончар». Найта-
лановитіші з них Степан (один з найстаріших), його племінник 
Митрофан і онук Григорій, Іван з сином Михайлом, Данило, 
Лука, Мильон (Омелян), Мойса (Мусій), Семен, Тома (Хома). 
Більшість з них були учнями відомого бубнівського гончаря, 
який запровадив в селі підполив’яне малювання, Андрія Гон-
чара. Продовжував працювати й Агафон Герасименко – батько 
провідних гончарів ХХ ст. – Якима та Якова, – творчість яких 
репрезентувала Бубнівку на Першій республіканській виставці 
українського народного мистецтва 1936. 

Найпопулярніші бубнівські орнаментальні мотиви  – «вило-
ги», «косиці», «сосонки» – були поширені в інших осередках на 
території сучасного Гайсинського р-ну Вінницької області, проте 
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майстри жодного з них не досягли такої довершеності й творчої 
варіативності. Зокрема в с. Жерденівка вони одноманітніші, дріб-
ніші, трактовані доволі сухувато. Водночас жерденівські гончарі 
створили низку цікавих і нерідко вишуканих зразків. На початку 
ХХ ст. продовжували працювати Сила та Прокіп Лавренюки – син 
і онук Федора Лавренюка, на прізвисько Полив’яний, який згід-
но з переказом, запровадив у Жерденівці техніку підполив’яного 
малювання. Порівняння їхніх творів дозволило Н. Геппенер про-
слідкувати зміни стилістики розписів в межах однієї родини: пе-
рехід від більш узагальнених мотивів декору та спокійної манери 
їх трактування у Лавренюка-діда до новіших, рухливіших та ви-
гадливіших  – у  Лавренюка-онука. Дослідниця, характеризуючи 
доробок П. Лавренюка, відмічала: «група білих мисок така огряд-
на, така чепурна, що робить вражіння ніби французьких речей 
доби рококо» 84. Працюючи в середині 1930-х років у Київських 
центральних експериментальних майстернях, П. Лавренюк ство-
рював традиційні для свого осередку речі, переносячи принципи 
декорування, характерного для Жерденівки, на нові для народної 
кераміки форми (вази, декоративні тарелі).

Гончарний промисел у с.  Кіблич (нині також Гайсинсько-
го р-ну), який славився мальованими мисками й полумисками, 
функціонував до кінця 1970-х  років. Провідними майстрами 
вважалися Сафон Цвігун, Никифор та Юхим Ямкові, Марко й 
Павло Оніщуки, Юхим Шимковий, Арсеній Низкогуз, Саусин 
Гетьман. В  декорі популярна техніка фляндрування, якою ви-
конували навіть зображальні мотиви. Кіблицькі миски найчас-
тіше мають пружок по середині стінок, який підкреслено кон-
центричними лініями чи рядом великих крапок, що виступають 
своєрідним обрамленням композиції, утвореної «сосонками», 
«косицями», фляндрованими квітами й розміщеної на денці й 
у нижній частині стінок. На вінцях  – рисочки-»карбики», під 
ними – «спускавки». Тло біле, зрідка червоно-вохристе. 

Серед виробів східно-подільських осередків особливе місце 
посідають миски с. майдан-Бобрик (нині Літинського р-ну Він-

84 Геппенер Н. Жерденівські гончарі...
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ницької обл.), які оздоблені поодинокими гілочками з квітами, 
пуп’янками, виноградом, листочками, виконаними у техніці 
підполив’яного контурного малювання. Зрідка на гілці розмі-
щено зображення невеликої пташки або ж пташка знаходиться 
в центрі миски й оточена рослинними мотивами. Іноді кілька 
гілочок або квітів утворюють центричну композицію. Верхня 
частина стінок мисок прикрашена концентричними смугами, 
вінця – «кривулькою», береги полумисків – рослинними й гео-
метричними мотивами: хвиляста гілочка з завитками та ягідка-
ми, фрагменти подібної гілочки, що чергуються з групою арочок, 
смуга «накапування» тощо. Манера розписів лаконічна, навіть 
сухувато-графічна. Декор займає незначну частину миски, зали-
шаючи багато вільного тла.

На середину ХХ ст. гончарство в селі занепало, хоча у 1940–
50-х роках ще працювали окремі майстри: Григорій Григус, Да-
нило Гончар та інші. Наприкінці 1970-х років мистецтвознавець 
В.Титаренко з групою ентузіастів зробили спробу відродити 
промисел: в Майдан-Бобрику вдалося створити гончарну май-
стерню, яка через юридичну й фінансову невизначеність та бю-
рократичну тяганину проіснувала всього два роки (1979–1981). 

Низка подільських осередків відома високохудожніми флян-
дрованими мисками. Серед них вирізняються Торканівка, Го-
ришківка, Крищинці, Василівка, Берлінці Лісові, Рахни Лісові.

Упродовж першої третини ХХ  ст. у виробах гончарів міста 
Бара відбулися значні зміни в стилістиці декору: поступово при-
пиняється виробництво білофонних мисок, полумисків, баньок, 
дзбанків з рослинною орнаментикою, зображеннями птахів і 
сюжетними розписами. Речі другої половини 1910–1920-х  ро-
ків відрізняються від «класичного» Бара. В цей час з’являється 
темно-брунатне (майже чорне) або коричнево-вохристе (без об-
ливання) тло і зникає контурне малювання. Використовується 
техніка фляндрування з переважанням геометричних мотивів. 
Асортимент виробів залишається доволі різноманітним: баньки, 
дзбанки, миски, полумиски, вазони для квітів, макітри, глечики, 
слоїки, свічники, баклаги, антропоморфні й зооморфні посуди-
ни, іграшка. На середину ХХ ст. гончарство в Барі занепало. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



326

Олена Клименко, Людмила Сержант, Галина Істоміна 

Провідним осередком подільського гончарства у ХХ  ст. за-
лишається смотрич. Тут виробляли теракотовий, димлений, 
полив’яний і мальований посуд. Найцікавіші зразки смотриць-
кої мальованої кераміки відносяться до першої третини ХХ ст. 
Це першокласні речі роботи Романа Червоняка, Дмитра Качу-
ровського, батька й сина Тимофія та Дмитра Небесних, Карпа 
Білоокого, Григорія Бродзянського. 

Якщо у другій половині ХІХ ст. у Смотричі робили полумиски 
з високими конусоподібними стінками й широкими відігнутими 
під кутом вінцями та миски з пружком, то на початку ХХ ст. і у 
1920-х роках миски мають переважно заокруглені, доволі розлогі 
стінки, наближені до півсфери; стінки полумисків невисокі, ши-
роко розгорнуті вгорі. В декорі з’являється особлива пишність, 
яка з часом відточується і поступово спрощується. Переважають 
асиметричні композиції на білому тлі, утворені гілочками з ягід-
ками, квітами у вигляді великої крапки, оточеної «накапуван-
ням», галузками з мереживним листям, розробленим рисками, 
плямами фляндрівки, віялоподібними листочками. Один з най-
популярніших елементів смотрицького декору – великі крапки, 
іноді з маленькою крапочкою в центрі. Назви мотивів – «гребі-
нець», «виноград», «шишка», «смеречка», «когутик». Характер-
ною для Смотрича є композиція із зображенням пташки на гілці 
з листочками. Вона легка, не перевантажена деталями. Кожен 
майстер малював пташку та її оточення по-своєму. Іноді тут зу-
стрічаються дві пташки, симетрично розміщені відносно гілки. 

Окрім складних витончених мотивів, у декорі зустрічається 
листя у вигляді широких мазків зеленого кольору, виконаних 
пензлем (а  не ріжком). Нерідко два таких листочка розміщу-
ються над спинкою пташки і сприймаються як її крильця. Цей 
прийом, пов’язаний з необхідністю прискорити виробництво, 
з’являється у 1920-х роках. Ще одна своєрідна група виробів гон-
чарів Смотрича – так звані «смугасті» миски, декоровані кілько-
ма широкими різнокольоровими смугами зеленого, вохристого, 
темно-брунатного й білого ангобів з нанесеними на них концен-
тричними лініями та «кривульками». У повоєнний період про-
довжував активно працювати К. Білоокий. Його роботи прикра-
шала дружина Уляна Тимофіївна Білоока.
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З декором виробів Смотрича багато спільного в мисках, які 
походять з села миньківці (нині Дунаєвецького  р-ну Хмель-
ницької  обл.), де склалася своєрідна школа підполив’яного ма-
лювання у техніці фляндрування з використанням великих 
крапок, фляндрованих розет на денці, рядів арочок, високих 
«спускавок», «карбиків», кривульок.

Надзвичайно цікава подільська неполив’яна кераміка. 
Такі осередки як тимар, тиманівка, тростянець, Воєвод-
чинці, Павлівка, Верхівка, Ладижин (нині Вінницької  обл.), 
Адамівка, Пирогівка, Заміхів, меджибіж, ставниця (нині 
Хмельницької  обл.) Гончарівка, струсів, Будзанів (нині Тер-
нопільської  обл.) відомі чудовим тонкостінним неполив’яним 
посудом  – горщики, глечики, баньки, риночки, макітри, двій-
нята. Конструктивні особливості форм досить різноманітні. Од-
нак, щодо окремих різновидів посуду можна вивести спільні для 
всього регіону риси. 

Неполив’яний подільський посуд оздоблювали розписом ан-
гобами, ритуванням і лискуванням. Мотиви орнаментики май-
же не відрізняються від інших регіонів України: «кривульки», 
концентричні смуги, плями, смужечки, рисочки, що підкреслю-
ють конструктивні особливості форми й розташовані переваж-
но у верхній частині тулуба.

Своєрідний стиль ангобних розписів на теракотовому посу-
ді склався в с. Адамівка (нині Віньковецького р-ну Хмельниць-
кої обл.), де за гончарним кругом працювали переважно жінки. 

Особливо відомим став адамівський промисел завдяки виро-
бам сім’ї гончаря Якова Бацуци. Горщики, глечики, баньки, макі-
три розписували доньки майстра – Марія, Катерина, Ганна, Олек-
сандра та дружина Одарка Іванівна. На стінках посудин вони 
відтворювали сцени з повсякденного життя. Зображували селян 
за повсякденною працею – на полі, біля хати, в оточенні домаш-
ніх тварин тощо. Композиції доповнено рослинними мотивами, 
зображеннями сонця, зірок. Кращі зразки цих розписів відзна-
чаються гармонійним зв’язком з формами посудин, виразними 
силуетами. Адамівські розписи позначені низкою своєрідних 
стилістичних рис, які свідчать про унікальність цього явища. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



328

Олена Клименко, Людмила Сержант, Галина Істоміна 

У другій половині ХХ  ст. багато адамівських майстрів збе-
рігали традицію формування та розпису теракотового посуду, 
проте зображенням сюжетних сценок ніхто вже не займався. 

Таким чином, гончарство Східних і Центральних регіонів 
України впродовж ХХ ст. пройшло доволі складний шлях роз-
витку. До початку 1930-х  років продовжували функціонувати 
провідні осередки, продукція яких змінювалась і скорочувалась 
під впливом низки природних факторів (розвиток фарфорво-
фаянсової промисловості, зміна смаків, вплив міської культури 
тощо). Закономірні процеси було перервано насильницькими 
заходами держави, що призвели до катастрофічних наслідків. На 
початку ХХІ ст. гончарство продовжує зникати як традиційний 
народний промисел. Подібні процеси відбувалися і на Західних 
теренах нашої держави. І хоча ситуація там мала свою специфі-
ку, художні особливості форм і декору виробів, асортимент, ви-
користання матеріалів, технологія становлять єдине ціле в меж-
ах усієї України від Сходу до Заходу. 

Західноукраїнська народна кераміка посідає вагоме місце в 
духовно-мистецькій спадщині країни. Гончарні вироби західно-
українських осередків у кінці ХІХ ст., за наявності спільних рис 
у формах та орнаментиці, водночас мали й істотні локальні від-
мінності, які, значною мірою, збереглися на зазначеній території 
упродовж ХХ ст.

У період І  світової війни й революції (1914–1920) економіка 
України зазнала деструктивних впливів, проте гончарний про-
мисел на той час не тільки не занепав, але й пожвавився, адже за 
умов суцільної розрухи, коли промислові підприємства, які ви-
тісняли домашнє виробництво, були зруйновані, зріс попит на 
кухонний і столовий посуд роботи кустарів. Одним із способів 
заробітку, хоча й мізерного, було гончарне ремесло.

Після розпаду Австро-Угорської імперії в 1918  році західно-
українські землі (Галичину, Західну Волинь) відійшли до Польщі, 
Закарпаття опинилось під владою Чехословаччини, а Буковина – 
Румунії. У міжвоєнний період (1921–1939) на розвиток гончарства 
західноукраїнських земель впливала політика цих держав. Народ-
ні промисли в той час майже повністю були в руках скупників. 
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За польським законодавством, гончарство могло належати й 
до ремесла, і до домашнього промислу. До останнього його від-
носили, якщо воно мало характер допоміжної справи, а  також 
у вільний від основного заняття час майстер працював само-
стійно, не наймаючи помічників. Гончар не мав права навіть 
користуватися допомогою дітей та членів родини, інакше його 
заняття вже не належало б до домашнього промислу. Річний до-
хід від гончарства не повинен був перевищувати 300 злотих, не 
враховуючи доходу від основного заняття 85.

Для розвитку і підтримки гончарства в цей період на землях 
Західної України проводилися певні заходи – організація това-
риств, спеціалізованих гончарних шкіл, виставок. Майстри ба-
гатьох гончарних осередків впроваджували у виробництво нові 
форми посуду, які відповідали новим тогочасним запитам.

Після 1939 року радянська влада поширила практику впрова-
дження артілей та колективізації, руйнування приватної влас-
ності й на західну Волинь. Не зважаючи на недоліки такої по-
літики, все-таки здійснювалася державна підтримка народного 
мистецтва, й, зокрема, гончарства. Гончарі, намагаючись конку-
рувати з промисловим виробництвом кераміки, широко засто-
совували підполив’яний розпис.

У період ІІ  світової війни гончарний промисел на Західній 
Україні продовжував діяти. Гончарством у воєнні роки займа-
лися не лише спадкоємні гончарі, але й їх жінки та діти, а також 
молоді люди, які йшли в учні до майстрів. 

Повоєнний період (1945  – початок 1960-х  рр.) характеризу-
ється тимчасовим пожвавленням гончарного виробництва, яке 
було пов’язане із зруйнуванням керамічних фабрик і заводів, що 
призводило до нестачі посуду. Ще однією причиною піднесення 
гончарної справи в повоєнні роки були складні суспільно-еко-
номічні умови, внаслідок яких був послаблений контроль з боку 
держави й тимчасово зруйнована система оподаткування.

85 Державний архів Волинської області м. Луцька. Ф. 36. Оп. 16. Спр. 261. 
Распоряжение воеводы и старосты, донесение гминных управлений о кустар-
ном производстве и списки ремесленников, не имеющих свидетельств. 1936. 
Арк. 10.
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Пожвавлення гончарного промислу тривало до 1950-х років, 
коли була нав’язана податкова політика із руйнуванням горнів та 
виселенням майстрів з рідних осередків. 

Незважаючи на сувору податкову політику держави, у 1950–
1970-х роках гончарство західноукраїнських земель розвивалося 
завдяки творчості окремих талановитих майстрів. 

Високо оцінено мистецтво українських гончарів і на бага-
тьох закордонних виставках, зокрема у Варшаві (1955), Брюсселі 
(1958), Остенде (1959), Празі (1963), Будапешті (1965). 

Незважаючи на роз’єднання, впливи сусідніх держав і регіо-
нів, народну кераміку в цілому характеризує спільність техноло-
гічних, термінологічних та художніх ознак.

Художня виразність гончарних виробів досягається шляхом 
бездоганного знання матеріалу (глини), відшліфованого віками 
володіння засобами формотворення, інтуїтивного компози-
ційного чуття гончарів. З покоління в покоління передавалися 
народним гончарам відчуття ритму, композиційної цілісності, 
симетрії, статики й динаміки. Важлива роль у досягненні ком-
позиційної рівноваги відводиться кольору.

Гармонійні співвідношення пропорцій орнаментів та форм 
творів народного мистецтва кераміки вишукувалися майстра-
ми впродовж багатьох століть. Вивірені поколіннями естетичні 
норми гончарного посуду на сьогоднішній день залишаються 
взірцем для подальшого їх відтворення.

Локальні різновиди орнаментального оздоблення, пропорції 
форм гончарних виробів є джерелом для наступних мистецтвоз-
навчих досліджень.

Твори мистецтва народної кераміки впродовж століть збере-
гли прадавню стильову чистоту та високу пластичну культуру, 
завдяки колективній творчості багатьох династій гончарів краю.

Технологія виготовлення гуцульської народної кераміки 
упродовж ХХ ст. зберегла всі традиції ХІХ ст. Для майстрів про-
відними залишилися техніки ріжкування, фляндрування та ри-
тування з підсиленням ритованих малюнків кольоровими міне-
ральними фарбами та прозорою поливою. 

Асортимент гончарних виробів Гуцульсько-Покутського ре-
гіону в ХХ ст. збагатився декоративними тарелями, свічниками 
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для трьох і п’яти свічок, пластикою дрібних форм, великими ва-
зами та ін.

У першій половині ХХ ст. найбільший внесок у розвиток ко-
сівської кераміки зробили гончарі трьох династій: Волощуків, 
Тутурушів і Совіздранюків 86.

У ХХ ст. художні вироби з м. Косова були популярними як 
у всьому гуцульському краї, так і далеко за його межами. Тра-
диційний широкий діапазон декоративних мотивів (від гео-
метричних, фітоморфних, зооморфних до сюжетних сцен) був 
притаманний народній кераміці Косова упродовж всього ХХ ст. 
Варто зазначити, що деякі способи нанесення декору були визна-
чальними в утворенні окремих елементів, мотивів і композицій. 
Орнамент, поряд з формою, несе велике навантаження в компо-
зиційному вирішенні гончарних виробів.

Технологія є невіддільною від художніх особливостей народ-
ної кераміки, тому що вони формуються вже на ранніх етапах 
виготовлення. Естетичне враження від творів народної керамі-
ки створюється, передусім, обігруванням природного кольору й 
фактури матеріалу, відблисків поливи.

Наявність молодих фахівців, яких готувала місцева худож-
ньо-промислова школа, була запорукою дальших творчих успі-
хів цього великого осередку народного мистецтва.

Вагоме місце у продовженні та розвитку традицій народної ке-
раміки Косова займає творчість Ганни та Михайла Рощиб’юків, 
послідовниками яких стали Михайло Кікоть, Василь Аронець, 
Марія Онисим’юк.

Багата й різноманітна творчість відомої майстрині Павлини 
Йосипівни Цвілик (до заміжжя Совіздранюк, 1891–1964), удо-
стоєної звання «Заслужений майстер народної творчості УРСР». 
Вона разом з чоловіком  – Григорієм Васильовичем (родом з 
Коломиї, 1899–1952  рр.) виготовляла посуд  – глечики, двійня-
та, миски, тарілки. Творчість Цвіликів була широко відомою. 
У 1929–1934-х роках вироби подружжя були відзначені нагоро-

86 Кушнір О. В. Косівська кераміка другої половини ХХ ст. : автореф. дис. ... 
канд. мистецтв. 17.00.06. Львівська академ. мист. Львів, 2011. С. 9.
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дами на багатьох виставках у Львові, Ворохті, Кутах тощо. У цей 
період Павлина Цвілик почала виготовляти дитячі іграшки, на-
стільні жанрові композиції і скульптурки, переважно зображен-
ня гуцулів і гуцулок. 

Традиційної форми горщик із покришкою майстриня так ряс-
но оздоблювала «соняшниками», розетами з листочків та вигад-
ливими квітами, що він з ужиткового предмету перетворювався 
на твір декоративно-прикладного мистецтва (інв. № КН-6738).

У першій третині XX ст. гончарні вироби з м. Косова виріз-
нялися значними розмірами та різноманітністю асортименту 
(полив’яний і димлений декоративно-побутовий посуд, скуль-
птурки, кахлі). У середині ХХ ст. у Косові кахлів, як і мисок ве-
ликих розмірів, уже не виготовляли. 

Гончарство в Косові прославляли Катерина Іванівна Волощук 
(1902–1976), Михайлівна Тим’як (1889–1970), Марія Казимирівна 
Совіздранюк (1922–?), Вікторія Казимирівна Волощук (1932 р. н.), 
Ганна Казимирівна Волощук (1929  р.  н.), та багато інших май-
стрів, які працювали в майстернях Художнього фонду й на фаб-
риці художніх виробів ім. Т. Г. Шевченка. Вони – члени Спілки 
художників, учасники художніх виставок. 

У розвитку гончарства Гуцульщини ХХ  ст. вагоме місце за-
ймає творчість Ганни та Михайла Рощиб’юків. Відомий майстер 
художньої кераміки Михайло Іванович Рощиб’юк (1903–1972) 
народився в Коломиї. Одружившись із сестрою Павлини Цві-
лик  – Ганною Йосипівною Совіздранюк, він довгі роки жив і 
творив у Косові, але на схилі літ разом з дружиною знову повер-
нувся до Коломиї. Твори Рощиб’юків зберігаються не тільки в 
Коломийському музеї, їх вироби прикрашають музейні експози-
ції України.

Ганна навчилася гончарного ремесла в батьковій майстерні в 
м.  Косів, Михайло  – у майстра Йосипа Патковського, а  згодом 
у коломийській гончарній школі (яку не закінчив через нестачу 
коштів), в молоді роки переймав досвід, виготовляючи вироби в 
майстернях коломийських гончарів. 

Асортимент виробів подружжя Рощиб’юків складався із ко-
лачів, ваз, декоративних тарілок, вазонів, дзбанків, розписаних 
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рослинними та геометричними орнаментами  87. Роботи відзна-
чалися оригінальними знахідками в орнаментиці, що надава-
ли формам особливого святкового вигляду. Народний майстер 
ніколи не може наперед знати, як буде виглядати його гончар-
ний виріб після всіх технологічних операцій. Особливо, під час 
випалу, вносить свої корективи вогонь, оскільки саме від його 
властивостей, насамперед, рівномірності залежить кінцевий ре-
зультат насиченості керамічних фарб, блиску поливи, кольору 
черепка, а також його міцності та дзвінкості.

Г.  Й.  Рощиб’юк віртуозно володіла технікою розпису гон-
чарних виробів.Особливого декоративного звучання надавали 
виробам кольорові поливи, які активно використовувалися в 
гончарному виробництві ХХ ст. Вивіреністю ліній та вдалим за-
стосуванням кольорових полив відзначається ваза майстрині. 
Використовуючи традиційні зооморфні (пара оленів) та фіто-
морфні (квіти, гілочки) та геометричні мотиви (зубці), з великим 
почуттям міри Г. Й. Рощиб’юк наносила їх на вазу (НМУНДМ, 
інв. № К- 6615).

У 1957 році М. І. Рощиб’юк та Г. Й. Рощиб’юк організували ке-
рамічний цех (артіль) при Косівській фабриці художніх виробів 
ім. Т. Г. Шевченка. У 1967 році ця артіль була реорганізована у 
Виробничо-художнє об’єднання «Гуцульщина», вироби якого 
вирізнялися невибагливим декором, порівняно з творами Косів-
ського художньо-виробничого комбінату. 

З 50-хроків ХХ  ст. вироби подружжя Рощиб’юків експону-
ються на обласних, республіканських, всесоюзних та міжнарод-
них виставках. Багато з них були відзначені нагородами.

М.  І.  Рощиб’юк у 1959  році вступив до Спілки художників 
СРСР, а Г. Й. Рощиб’юк – у 1962.

Ганна та Михайло Рощиб’юки, досконало володіючи секрета-
ми гончарства, зберегли та розвинули давні традиції косівсько-
го осередку, збагатили асортимент орнаментальних мотивів та 
сюжетних композицій художньої кераміки. Крім побутових ви-

87 Виставка керамічних виробів родини Рощиб’юків / упоряд. М. І. Бадан. 
Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1986. С. 3. 
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робів, майстри виготовляли дитячі іграшки-свищики, вазони-
баранці, зозульки, великі декоративні вази та дзбанки. 

Секрети гончарства Рощиб’юки передали дочкам – з часом ві-
домим майстриням – Стефанії Волощук, Розалії Ілюк та Орисі 
Козак. Продовжуючи традицію спадкового гончарного ремесла, 
вони працювали разом зі своїми чоловіками.

Стефанія Волощук (Рощиб’юк)працювала спільно з Францом 
Альбіновичем Волощуком. Подружжя постійно шукало нових 
форм гончарних виробів, нових цікавих композиційних вирі-
шень. Вази, дзбанки, тарілочки (улюблені вироби Волощуків) 
розписані ріжком на білому та коричневому тлі. У  своїх робо-
тах С. М. Волощук використовувала традиційні орнаментальні 
мотиви, замальовки стилізованих квітів та листочків. Творчий 
доробок подружжя Волощуків був показаний на персональних 
виставках у Коломийському музеї народного мистецтва Гуцуль-
щини в 1981 та 1983 роках і дістав загальне схвалення фахівців.

Розалія Ілюк (Рощиб’юк) та її чоловік Юрій Олексійович Ілюк, 
спадкоємний гончар із Старих Кутів, працювали над невелики-
ми гончарними виробами: дзбаночками, горнятками, колача-
ми, плесканцями, вазочками. Подружжя створювало протягом 
усього творчого шляху дитячі іграшки-зозульки.

Крім того, Ю.  О.  Ілюк  – єдиний у Косові майстер, який по-
стійно виготовляв димлену кераміку. Його вироби невели-
кі за формою, переважно сувенірного характеру, прикрашені 
гравіюванням. 

Виготовляла гончарні вироби, декорувавши їх традиційними 
орнаментальними мотивами, Орися Козак (Рощиб’юк). Серед 
робіт О.  М.  Козак найбільше творів монументального характе-
ру – великих декоративних ваз, тарілок для оздоблення інтер’єру. 
Найчастіше вони розписані фляндруванням на темно-коричне-
вому тлі. Майстриня досконало прикрашала вироби композиція-
ми квітів, геометричними орнаментами. Її декоративні тарілки 
багаті за розписом, святкові. Автор використовує різноманітні 
орнаментальні мотиви, якими заповнює майже всю поверхню 
виробів. Рослинний та геометричний орнаменти переплітають-
ся на площині із зображеннями оленів та птахів, рідше людей.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



335

2.1. Гончарство ІХ – початку ХХІ століття як визначне явище...

О.  М.  Козак  – член Спілки художників СРСР з 1970  року, 
учасник багатьох виставок як у нашій країні, так і за її межами.

Майстри залишалися глибоко індивідуальними митцями 
з власним творчим почерком, застосовуючи однакові способи 
формоутворення та художнього оздоблення гончарних виробів, 

У 1960–1970-х роках гончарство процвітало завдяки творчій 
праці таких майстрів, як Михайло Кікоть (1931  р.  н.), Василь 
Аронець (1936 р. н.), Ганна Аронець, Ганна Хром’як, Марія Терьо-
хіна, Микола Скорецький, Надія Баранюк, Василь Стрипко.

У 1960–1970-х роках значно розвинулося виробництво суве-
нірів – декоративних тарілок, ваз для квітів, дзбанків, статуеток, 
барилець тощо. Їх оздоблення характеризується рясними смуга-
ми зубців-копитець, великими квітами, казковою рослинністю, 
серед якої знаходимо звірків, птахів, інколи фігурки гуцулів. 
Ці твори експонуються на художніх виставках, експортуються 
за кордон. 

У 1970–1980-х  роках до народних майстрів активно долуча-
лися професійні керамісти. Наявність молодих фахівців, яких 
готувало Косівське училище прикладного мистецтва (згодом  – 
Косівський технікум народних художніх промислів), була запо-
рукою подальших творчих успіхів цього гончарного осередку.

Заслужений майстер народної творчості України, член НСХУ 
Надія Василівна Вербівська (1929  р.  н.) секрети своєї майстер-
ності успадкувала від бабусі П. Й. Цвілик. Основні її твори ви-
конані в русі традиційної гуцульської кераміки. Напрестольний 
хрест майстрині оздоблений рослинним орнаментом, розписа-
ний зеленим і коричневим кольорами з невеликим вкрапленням 
жовтого (інв. № КН-6871).

Сюжетну сцену із зображенням гуцула і гуцулки на декора-
тивній тарілці Н. Вербівська створила за допомогою лише двох 
кольорів: коричневого й зеленого (інв. № КН-17353).

Н. Вербівська – учасниця багатьох всеукраїнських і міжнарод-
них художніх виставок. До гончарної справи майстриня залучила 
дочку Оксану Кабин-Вербівську та сина Олександра Вербівського. 

Окрім гончарських родин Волощуків, Рощиб’юків, Цвіликів 
серед інших майстрів працювали І. Рйопка (1944 р. н.), М. Рйопка 
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(1947 р. н.), В. Швець (1943 р. н.), Г. Біленська (1938 р. н.), І. Софій-
чук (1935 р. н.).

У 1990-х роках у зв’язку із зруйнуванням матеріальної бази у 
керамічних цехах відбувається певний занепад гончарства. Про-
те, воно збереглося завдяки приватному виробництву.

З 1988 року традиції косівської кераміки продовжують май-
стри з с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської облас-
ті Радиш Ігор Васильович та Слижук Василь Володимирович 
(з 2003 р. члени Спілки народних майстрів України). Вони творчо 
унаслідують великі досягнення Олекси Бахматюка у мистецтві 
кераміки, зокрема у технології виготовлення та декорування 
гончарних виробів. Поряд з копіями кахель відомого майстра, 
у доробку І. В. Радиша та В. В. Слижука – кахлі з сюжетними сце-
нами й орнаментами, миски, горщики, іграшки.

Формоутворення та декорування косівських керамічних ви-
робів другої половини ХХ ст. базується на способах, усталених 
попередніми поколіннями майстрів. Проте, окрім класичного 
гравірування по білому тлі і ріжкування по коричневому тлі з ви-
користанням коричневого, жовтого, зеленого та інколи блакит-
ного кольорів, лощіння та гравірування по димленому черепку, 
з’явилися інші техніки. Наприклад, Василь Стрипко з 90-х років 
почав застосовувати техніку ритування та штампування, після 
чого теракотовий виріб піддавав тонуванню для чіткішого про-
явлення рельєфу. 

Євгенія Зарицька використовувала поєднання технік рельєф-
ної наліпки з ріжкуванням. Вікторія Хром’як у 1990-х роках роз-
писувала вироби кольоровими ангобами традиційних кольорів, 
інколи в поєднанні з ритуванням по білому та коричневому тлі.

На спадщині народної кераміки Косова вчаться нові поколін-
ня сучасних митців-керамістів, які примножують та розвивають 
традиції своїх попередників: Оксана Бейсюк Валентина Джура-
нюк, Людмила Бурмич, Іванна Козак-Ділетта, Ірина Цвілик-Се-
рьогіна, Роман Мицкан, родина Якібчуків, Трушиків, Ігор та 
Христина Троці, Василь Швець, Уляна Шкром’юк.

Заслужений майстер народної творчості України Ірина Ва-
силівна Цвілик-Серьогіна (1950 р. н.) секретам розпису та виго-
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товлення керамічних виробів навчилася у своєї бабусі Павлини 
Цвілик. Серед асортименту майстрині – свічники, тарелі, вази, 
кахлі, куманці. 

Михайло Вікторович Трушик очолює Косівський осередок 
Національної спілки майстрів народного мистецтва України. За-
служений майстер народної творчості України працює разом із 
дружиною Галиною Трушик. В  їх асортименті виробів виділя-
ються тарелі, баклаги, дзбанки.

Точністю та вивіреністю ліній відзначаються розписи заслу-
женого майстра народної творчості О.  Бейсюк. Вдале поєднан-
ня зооморфного та фітоморфного орнаментів простежується в 
оздобленні напольної вази. В центральній частині корпуса вази 
розташований орнамент, утворений із чергування зображення 
півника й великої квітки (інв. № КН-6295).

Традиційний діапазон декоративних мотивів (від геометрич-
них, фітоморфних, зооморфних до сюжетних сцен) та колорит 
був притаманний народній кераміці Косова упродовж всього 
ХХ ст. Кольорова гама косівської кераміки на початку ХХ ст., як 
і раніше, складалася із зеленого, коричневого, жовтого на білому 
тлі, проте в цей період домінували коричневі та жовті відтінки 88.

Відомим центром гончарства на Гуцульщині впродовж ХХ ст. 
було м. Коломия.

Високий технологічний рівень виготовлення та декорування 
виробів, а також зростаючий авторитет галицького мистецтва за 
кордоном дозволили репрезентувати місцеву кераміку на Всес-
вітній виставці 1900 року в Парижі в окремому експозиційному 
залі мистецтва Галичини. Ця виставка відіграла велику роль у 
поширенні українських народних традицій на професійне мис-
тецтво Галичини.

Коломийські майстри виставили майолікову вазу-амфору, 
миску й тарелі із зображенням гуцула та гуцулки. Золотою ме-
даллю і почесним дипломом було нагороджено Коломийську 
гончарну школу на Всесвітній виставці в Парижі. Ці нагороди 

88 Слободян О. Пістинська кераміка ХІХ – першої половини ХХ ст. Косів ; 
Чернівці : Колір-друк, 2004. С. 56.
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зберігаються у фондах Коломийського музею народного мис-
тецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.

У 20–30-х роках XX ст. у Коломиї з’явилося декілька гончар-
них майстерень, зокрема майстерні братів Сьом’яків, які виго-
товляли кахлеві печі.

У 1940  році гончарі Коломиї були об’єднані в артіль «Кера-
мік». Організаторами створення артілі були гончарі: Кароль 
Санойца, Михайло Санойца, Іван Марійчук, Михайло Білоскур-
ський, Антон Патковський.

Коломия була відомим осередком з виготовлення мисок.
У середині ХІХ – другій половині ХХ ст. коломийські майстри 

робили миски з прямими стінками та з високими, чітко вигну-
тими до середини вінцями. Гончарі часто орнаментували миски 
ритмічними хвилястими лініями. Улюбленими мотивами в оздо-
бленні були великі плями, що заповнювалися червоною глиною на 
білому тлі або білим ангобом на темно-вишневому. Вони трапля-
ються також на гончарних виробах Поділля, Полтавщини, Над-
дніпрянщини, але коломийські майстри виробили свої способи 
укладання декоративних композицій. Повторюючись по декілька 
разів з іншими елементами, вони утворюють оригінальні візерун-
ки, що заповнюють усю площу дна і нижню поверхню стінок.

У родині спадкоємних гончарів народився Кароль санойца 
(1911–1945). Він виготовляв різний декоративний посуд, який 
розписував жовтою, зеленою, коричневою, рідше синьою фарба-
ми. Часто майстер любив зображувати півників, оленів, рибок, 
пташок, оточуючи їх квітами, листочками, що надавало виробам 
особливого народного звучання. Твори К. Санойци зберігають-
ся у фондах місцевого музею 89.

Доробок відомої династії гончарів Кахнікевичів є прикмет-
ним явищем у коломийській кераміці. 

Василь Федорович Кахнікевич (1917–2001) народився у відо-
мій гончарській родині Марії Білоскурської та Федора Кахніке-

89 Баран Р. Коломия  – центр гончарства. Українське гончарство: Націо-
нальний культурологічний щорічник. Науковий збірник за минулі літа / упо-
ряд. О.  Пошивайла. Київ  ; Опішне  : Молодь  – Українське Народознавство, 
1993. Кн. 1. С. 290.
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вича. Серед коломийських гончарів Білоскурські та Кахнікевичі 
відзначалися високою майстерністю випалювання виробів. З се-
кретами гончарства у їхніх майстернях знайомилися відомі гон-
чарі Григорій Цвілик і Михайло Рощиб’юк.

Кахнікевичі гончарювали за часів панування Польщі. Вироби 
дешево продавалися на базарах – ледве вистачало на прожиття.

Василь Федорович десятирічним хлопчиком став за гончар-
ний круг.

У 1939 році був призваний до лав армії, і тільки в 1948 році 
повернувся з Сибіру в Коломию та продовжив займатися гон-
чарством, випалюючи вироби в печі власної конструкції.

Дочки В. Кахнікевича успадкували секрети гончарного ремес-
ла. Одна з них – заслужений майстер народної творчості України 
Надія Василівна Никорович (1947 р. н.) самостійно гончарством 
почала займатися з 1983 року. Барвисті тарелі, горнята та глечи-
ки Н.  Никорович виділяються вишуканістю візерунків. Твори 
майстрині експонувалися на виставках кераміки у Словаччині, 
Угорщині, Австрії, Польщі, Молдові.

Друга дочка – Марія Василівна Кахнікевич (1951 р. н.) також 
зберегла не тільки традиційний для коломийської кераміки де-
кор, процес виробництва, а й асортимент, який здавна існував у 
Коломиї. Це – різноманітних розмірів миски, баньки, друшляки, 
бабники, кулешники, макітри, тарілки, горнята.

Упродовж десятиліть Кахнікевичі створювали свої вироби, 
зберігаючи традиційну технологію, яка починалася від власно-
ручного приготування матеріалу. Після першого випалу вироби 
покривали поливою і знову випалювали з метою отримання зо-
лотаво-коричневого кольору з багатьма відтінками: від темно-
коричневого до червоного. Різниця в тонах залежала не від по-
ливи, а від часу перебування виробів у печі.

З перших днів існування (1981) Коломийського філіалу Іва-
но-Франківських художньо-виробничих майстерень Спілки 
художників України гончарні вироби Кахнікевичів репрезенту-
вали Коломию як осередок гончарства на республіканській ви-
ставці в Києві. В 1983 році Кахнікевичам були присвоєні звання 
«Народних майстрів».
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З 1988  року майстри працювали у художньо-виробничих 
майстернях агрофірми «Прут».

Всі твори Кахнікевичів були ужиткового призначення. Вони 
зберігаються в Коломийському музеї народного мистецтва Гу-
цульщини, Львівському та Київському музеях народної архітек-
тури та побуту, Музеї гончарства в Опішному.

На межі ХХ–ХХІ ст. давні традиції коломийського гончарства 
продовжила Лариса Цибульська (1949 р. н.). В асортименті май-
стрині – тарелі, колачі, столові набори, свистунці, прикраси.

Серед молодих майстрів традиційну кераміку виготовляє 
член національної спілки майстрів народного мистецтва Украї-
ни Сергій Никонович

У перші десятиріччя XX ст. у гончарних виробах пістинських 
майстрів відчувалися впливи модерну, які виявилися у тяжінні 
до асиметричності мотивів декорування посуду.

З початку XX ст. наступає період згасання пістинського гон-
чарного промислу внаслідок конкуренції промислової продукції 
та високого оподаткування ремесел. Причини занепаду вироб-
ництва – конкуренція промислової продукції, непосильні подат-
ки, І і ІІ світова війни. На початку 1950-х років осередок перестає 
існувати. Спадкоємні гончарі на початку ХХ ст. прославили Піс-
тинь своїми мисками, тарілками, свічниками, дзбанками, роз-
виваючи прадавні форми і прийоми декорування.

Казимир Возняк займався гончарством у Пістині у 1930-х ро-
ках. Творчість майстра формувалася під впливом Петра Коша-
ка. Окремі його вироби свідчать про високу майстерність в ово-
лодінні гончарством. Зокрема, корпус для годинника майстер 
оздоблює вишуканим традиційним фітоморфним орнаментом у 
який органічно вплітаються зображення птахів (КМНМГ, відділ 
у м. Косів, інв. № 337). 

На початку ХХ ст. у Пістині працювали Микола Стадниченко 
(кін. ХІХ – перша третина XX ст.), Павло Волощук (1856–1938), 
Кароль Гайталович (1876–1943), Розалія Спольніцька (бл.  1860–
1940), Антоній Зондюк (бл.  1878/79–1943/44), Микола Зондюк 
(1879–1939), Домінелла Романовська (1886–1942), Петро Сітар-
ський (1887–1932), Йосип Табахорнюк (1891–1958), Петро Лаза-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



341

2.1. Гончарство ІХ – початку ХХІ століття як визначне явище...

рович (кін. ХІХ – перша пол. ХХ ст.), Францішек Марковський 
(бл.  1862–1940), Петро Кошак (1864–1941(0)?), Петро Тимчук 
(1873–1924), Микола Тимчук (1860–1911).

Традиційно народні майстри застосовували техніку рито-
ваного розпису по облитому білим ангобом тлі. Поряд з геоме-
тричними, рослинними та зооморфними мотивами, у декорі піс-
тинської кераміки є сюжетні композиції. 

Пістинські орнаменти в творах Миколи Стадниченка відзна-
чаються оригінальною мініатюрністю.

У кераміці Пістиня поширеними були сцени, де на кахлях і 
мисках гончарі зображали музик у корчмі та «водіння ведмедя».

Розглядаючи композиційні та стилістичні особливості піс-
тинських виробів, слід відзначити, що майстри заповнювали 
площу дна та боки миски не лише постатями ведмедя та чолові-
ка, а й зображенням атрибутів корчми. Краї пістинської миски 
здебільшого прикрашались геометричним орнаментом: смугами 
у найрізноманітніших комбінаціях, гачками, трикутниками. 

Значне поширення у пістинських мискарів мали зображення 
двох чоловіків (із решітком, шпагою), пари (чоловіка і жінки), які 
цілуються або танцюють. Окремі композиції на мисках не міс-
тять елементів корчми (вікна, крісла чи столу), а самі постаті зо-
бражені поміж симетричними гілочками.

Пістинські миски відзначалися варіативністю образів верш-
ників, більшість з яких «рухається» справа наліво, в руках у них 
пістолі та шпаги. 

Відомий дослідник української народної кераміки Юрій Ла-
щук вважав пістинську миску своєрідним і неповторним твором 
декоративного мистецтва, що «своїми золотисто-зеленими бар-
вами та фантастично легкими, водночас довершеними розписа-
ми дуже полюбився підгірянам та верховинцям» 90.

Гончар Петро Кошак (1864–1941(0)?) народився у Москалівці 
(нині Косів), проте творчість майстра припадає на період життя у 
Пістині, куди він переїхав у 1890 році. Від батька (Григорія), який 
був сусідом О. Бахматюка, П. Кошак успадкував традиції виготов-
лення гончарних виробів, засвоїв технологію роботи з глиною. 

90 Лащук Ю. Українські гончарі. Київ: Товариство культурних зв’язків з 
українцями за кордоном, 1968. С. 34. 
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На початковому етапі діяльності П. Кошак, як і його батько, 
створював простий неполив’яний посуд, на наступному етапі 
позначився вплив творчості О. Бахматюка. 

Після закінчення у 1897 році Коломийської гончарної школи, 
у своїй творчості майстер продовжував опиратися на традиційні 
естетичні норми і художні принципи О.  Бахматюка, створюю-
чи, переважно, декоративну кераміку. П. Кошак відкрив власну 
майстерню у Пістині. Виготовляв вази, щедро оздоблені сюжет-
но-орнаментальними композиціями кахлі та посуд  – тарілки, 
миски, колачі, плесканки, дзбанки. Його вироби користувалися 
попитом у покупців і неодноразово відзначалися нагородами 
на виставках. Гончар брав участь у виставках у Львові (1894), 
у  Косові (1904), в  Коломиї (1912). Нагороджений двома золоти-
ми медалями. Вироби П. Кошака вирізняються спокійною врів-
новаженістю у розміщенні мотивів, детальним трактуванням 
елементів. Поступаючись у сюжетних розписах О.  Бахматюку, 
в орнаментально-рослинному оздобленні виробів П. Кошак до-
сягнув такого ж високого рівня, як і його славетний попередник. 
У виробах майстра знайшли втілення та розвиток кращі гончар-
ські традиції Косова та Пістиня.

Давніми традиціями відзначається кераміка Кут, але лише з 
1920-х років вона стає пишно мальованою.

На початку ХХ ст. у містечку Кути і селі старі Кути виготов-
ляли гончарні вироби, які за пропорціями нагадували кераміку 
Косова – горщики, горнята, двійнята, макітри, вази. 

У Кутах на зламі ХІХ–ХХ  ст. працювали Антон Влос, Яків 
Влос, Петро Заріцький 91 та інші майстри.

Для народної кераміки Кутів характерні як прості геометрич-
ні та рослинні, так і майстерно виконані складні композиції, ін-
коли з перенасиченими елементами декору. 

Кожен майстер кутської кераміки умів виготовляти усі види 
посуду, окремі гончарі робили кахлі. Вироби кожного гончаря 
вирізнялися індивідуальними особливостями формотворення і 
декорування, художньо-технологічними прийомами.

91 Лащук Ю. Покутська кераміка. Опішне  : Українське народознавство, 
1998. С. 35. 
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Для оздоблення виробів, крім традиційних кольорів (зелено-
го, жовтого, коричневого), у ХХ ст. почали використовувати ще 
й синій колір.

Форми гончарних виробів Кут можна поділити на дві групи: 
традиційні (дзбанки, куманці, барильця, калачі, близнюки тощо) 
і форми, на яких виразно позначилися новаційні впливи (виро-
би, що мають розширену основу на високій ніжці, зубчасті або 
хвилясті вигадливо вигнуті вінця та деякі фігури тощо). 

До середини ХХ ст. в асортименті гончарного посуду трапля-
лися зразки з перенасиченими елементами декору.

Спосіб розміщення рослинного орнаменту – гірлянд квіток з 
листками  – переважно горизонтальний. На плесканках зустрі-
чаються анімалістичні мотиви  – птиці в облямуванні квітки з 
листками. Орнамент гравірований і розмальований традицій-
ними кольорами фарб (жовтою, зеленою, коричневою) і довільно 
розміщений на формах виробів.

Олекса Ілюк (1865–1940), Іван Бойчук (1891–1933), Федір Угри-
нюк (1884–1944) виготовляли чорнолощені вироби. 

Горщики декорували ритованими смугами рисок, крапок, 
кривульок. Елементи декору на вінця глеків, мисок, макітер на-
носили пальцевими (паличковими) вдавленнями, часто у поєд-
нанні з обертовим рухом гончарного круга

У місцевому музеї зберігаються зразки чорнодимленої ке-
раміки  – миски, дротовані горщики для варіння страв у печі, 
дзбанки для молока, друшляки, макітри та горнятка. 

У 1907 році в Старих Кутах поселився і працював пістинський 
гончар Яків Волощук (1863–1915). Він продовжив гончарські тра-
диції свого села, тим самим вплинувши на розвиток орнаментики. 

Серед відомих майстрів у Кутах був спадкоємний гончар 
Брошкевич Степан Іванович (1907–1946), який перейняв досвід у 
свого батька. С. Брошкевич уводив не завжди вдалі новації, роз-
писуючи вироби геометричним орнаментом та використовуючи 
багато синього кольору.

Знаним гончарем у Кутах був Радомський Михайло Войтеко-
вич (1893–1961), який передав секрети своєї майстерності сину 
Володимиру (1928 р. н.).
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Кращі традиції гончарства Кутів віддзеркалені в творчості 
Івана Волощука (1889–1931). В музеях можна побачити свічники 
цього майстра. За формою вони близькі до давніх свічників із 
Пістиня, але мають своєрідний розпис і деяку новизну у формі – 
вінець для воску винесений наверх, бильце і основа прикрашені 
перснями, вінцями, перегинами.

Відомим майстром у Кутах був Михайло Якович Волощук 
(1906–1958), який вчився гончарного ремесла у Петра Кошака, ви-
готовляв як декоративні, тау і ужиткові предмети, вкриті вільни-
ми барвистими малюнками, переважно геометричного характеру. 
На виставці 1938 року за свої вироби отримав медаль. Самобут-
ністю визначаються миски майстра з орнаментованим дзеркалом 
і смугами зубців, копитець, кіл, еліпсів, кучерів на краях. Гончар 
виготовляв також глечики, вази, куманці, свічники. 

У 1956  році артіль «Килимарка» відкрила керамічний цех у 
Кутах, і одним із видатних майстрів там був М. Я. Волощук. Про-
дукція артілі невелика, але багата різноманітністю форм виро-
бів. Основною продукцією цеху були вази на квіти, куманці, ба-
рильця, близнюки, тарілки, маслянки, орнаментовані вазони на 
квіти, вази-кошички, вази-кльоші на ніжці, низькі овальні вази з 
профільованими зубчастими вінцями, а також іграшки – свист-
ки у вигляді птахів.

У Кутському краєзнавчому музеї, Коломийському музеї на-
родного мистецтва Гуцульщини та Покуття зберігаються робо-
ти Михайла Угринюка (1907–1982).

Керамічні осередки північно-східного Покуття у кінці XIX – 
першій половині XX  ст. були невеликі за кількістю майстрів: 
Ганусівка, Тисмениця, Пасічна, Ступків, Гончарівка, Тлумач, 
Угорники та ін. Виготовляли побутовий посуд, однак у деяких 
центрах застосовували нескладний розпис білим ангобом (стріч-
ки, хвильки), «мармуруванням» та лискуванням по димленому 
черепку. Димлений посуд виготовляли у Снятині й Тисмениці.

Специфіка творчості гончарів Закарпаття кінця ХІХ–ХХ ст. 
полягала в збереженні локальних традицій гончарства, втілених 
у простих ужиткових речах із традиційно сталими формами і 
елементами декору.
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Основою для розвитку гончарства були значні поклади глин, 
розкидані по всьому Закарпатському підгір’ї... 92

Визначними гончарними осередками Закарпаття у ХХ ст. були 
Вільхівка Іршавського району, Драгово Хустського району, Ду-
бовинка Виноградівського району, Ужгород, мукачево, Хуст.

На початку ХХ ст. керамічне виробництво Закарпаття в ціло-
му переживало період піднесення. Асортимент промислової ху-
дожньої керамічної продукції був досить різноманітним і вжи-
вався, переважно, для оздоблення інтер’єрів. 

Гончарне виробництво традиційного домашнього посуду по-
ступово згорталося. Припиняли роботу відомі осередки, змен-
шувалось число гончарів. Якщо у 1960 році в Дубовинці працю-
вало 12 гончарів, Драгові – 10, Вільхівці – 8, Хусті – 4, Великих 
Ком’ятах та Ужгороді по  3, в  Мирчі, Мідяниці, Гуді, Велятині, 
Тячеві по 1–2, то на кінець 1988 року в області працювали май-
стри в гончарних осередках, що базувалися на традиційному 
виробництві глиняного посуду, в селах Великі Ком’яти – 2, Ко-
ролевому, Дубовинці (нині вул.  Кірова, смт.  Королеве), Текові 
Виноградівського та Вільхівці Іршавського районів. 

Упродовж ХХ  ст. на Закарпатті основними видами декору-
вання гончарних виробів залишалися: орнаментальний розпис, 
поєднання гравірування («урізу») з розписом, декоративне по-
криття поливами і ліпне декорування.

Підгірське село Драгове відоме великими тонкостінними 
горщиками, мисками, макітрами, глечиками та тиквами, які тут 
мають ще стародавню назву «корчага». Вони – неполив’яні, роз-
писані смугами геометричного червоного орнаменту або ж від-
тисками орнаментального валика чи коліщатка. Цього типу ви-
роби відомі і в інших гончарських осередках Закарпаття.

Визначним центром виробництва кераміки на Закарпатті 
було м. Хуст. У 1947 році при хустівській артілі ім. Хрущова орга-
нізовано керамічний цех, в якому працювали визначні майстри 
Михайло та Микола Лемко і М. Мілер. Найважливішими вида-

92 Лащук Ю. Закарпатська народна кераміка. Ужгород : Закарпатське об-
ласне книжково-газетне видавництво, 1960. С. 6. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



346

Олена Клименко, Людмила Сержант, Галина Істоміна 

ми їх продукції є «товкани» – глечики на молоко. Виготовляли 
вони блюда, миски на їжу, «тандзірі» – тарілки, «пивники» – гор-
нята на воду.

Упродовж ХХ  ст. гончарство Закарпаття прославляли май-
стри із невеликого села Вільхівка, яке розкинулося на шляху 
з Хуста до Мукачева. На гончарних виробах переважав розпис, 
що виконувався в техніці урізу – сграфіто по чорному (точніше, 
темно-рудому) тлі опуклих предметів. Майстри не забували про 
природну красу чистого черепка, вони намагалися показати його 
фактуру, не вкриваючи її ані обливкою, ані прозорою поливою. 
Це й підкреслювало силу чорного тла, на якому яскраво виділя-
лися рожеві прорізи, а також вільні мазки білої чи зеленої фарби.

Високу художню цінність мають гончарні вироби, створе-
ні відомими спадкоємними майстрами Вільхівки  – Михайлом 
(1921–1993) та Іваном Галасом, а також заслуженим майстром на-
родного мистецтва України Василем Газдиком, Іваном Ребриком 
та іншими. Вони постійно брали участь в обласних та республі-
канських художніх виставках.

михайло іванович Галас  – один з найбільш талановитих і 
відомих закарпатських майстрів. Твори М.  І.  Галаса позначені 
власним творчим почерком, деталізацією образів і мотивів, що 
підкреслює їх самобутність та неординарність. Розписи розмі-
щені контрастними плямами, логічно підкреслюють доверше-
ність форми. На виробах майстра зустрічаються характерні для 
народного мистецтва Закарпаття мотиви: «косичка», «прутик», 
«жолудь», «деревце» та інші.

У художньому оформленні виробів майстер найчастіше за-
стосовує поєднання червоного, зеленого, білого та чорного ко-
льорів, що властиве народній кераміці Закарпаття. 

На основі давніх традицій гончарства, при збереженні про-
стоти і доцільності, М. І. Галас створив струнку і завершену деко-
ративну систему, яка є новим явищем у мистецтві української ке-
раміки, що склалась у самостійну школу закарпатського розпису. 

На відміну від Вільхівки, де надавали перевагу чорному тлу 
виробів, гончарі с. Дубовинки (біля Королева) створювали ті ж 
предмети в яскраво-червоних барвах. Цьому сприяли родовища 
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місцевих червоних глин. Витягнений на крузі предмет не обли-
вали жодною кольоровою глиною, а  відразу по сирих стінках 
широкими мазками пензлика створювали квіти, гілки, листки, 
а  також «перетики», схожі на пальці, рисочки, які в Дибинцях 
звали «зубцями». 

З геометричних мотивів на Закарпатті найчастіше вживали-
ся прямі та хвилясті лінії, укладені вертикально на поверхні по-
суду («паски», «шнурки»). Такий прийом декорування зустріча-
ється ще на виробах Київської Русі. Відмінний він лише тим, що 
орнамент посуду Київської Русі був виконаний гравіюванням, 
а ужгородський майстер наносив його ріжком («горгулею»). Ви-
значними майстрами в Ужгороді були Я. Петровчик, с. Грив-
няк, Г. Бембовик, Я. Бендик, Байда та ін.

В Ужгороді була організована артіль «Визволення», в  якій 
працювала родина Бендиків та кілька учнів. Головним майстром 
цієї артілі був К.  Бендик. Гончарі виготовляли простий непо-
ливаний і розписний посуд. Серед його видів слід відзначити: 
дзбанки, «гарчки» з двома вухами, «сильки», горнята, миски, 
«тарілі», «каструлі», ринки і вазони. 

Посуд в ужгородській артілі розписували геометричним та 
рослинним орнаментом. Листки, квіти, виноград, «ружа» були 
основними мотивами фітоморфного орнаменту. 

У Виноградові й іршаві було створено керамічні цехи із 
сучасним технічним устаткуванням при райпромкомбінатах, 
у  Хусті  – гончарний цех на керамічному заводі, Берегові  – фа-
брику майолікових виробів, Ужгороді – керамічний цех фабрики 
художніх виробів.

В колекції Закарпатського музею народної архітектури та 
побуту представлений найхарактерніший посуд різного при-
значення і розмірів, виготовлений на гончарному крузі в кінці 
XIX – на початку XX ст.

Майстер Гіді Андре Ференцович (1944) з с. Великої Доброні 
виготовляє речі сувенірного характеру. Уміло поєднавши плас-
тичні знахідки і роботу всього з трьома кольоровими полива-
ми (брунатною, зеленою та чорною) гончар створив оригінальну 
композицію з двох ваз у вигляді чоловіка та жінки (УЦНК «МІГ», 
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інв.  №  16430/1-2). Лаконічність у кольоровому та пластичному 
вирішенні лише посилює виразність образів.

Найбільш відомими осередками гончарства на Буковині з 
давніх-давен були с. Коболчин Сокирянського, с. малинці Хо-
тинського, с.  Вашківці Вижницького району Чернівецької об-
ласті та садгора (за адм. поділом на кінець ХХ ст. – Садгірський 
район міста). 

У Чернівцях на початку ХХ  ст. працював керамічний за-
вод, який, крім черепиці, виготовляв гончарний посуд та кахлі. 
У орнаментиці виробів переважали медальйонні композиції та 
рослинні мотиви. 

Мистецтво народної кераміки Буковини з незрозумілих 
причин є найбільш малодослідженим порівняно з іншими ет-
нографічними районами України. Напевно, яскравіша кераміка 
сусідньої Гуцульщини більше привертала увагу поціновувачів 
народного мистецтва. Вплив Гуцульщини помітний в орнамен-
тації виробів с.  Вашківці Вижницького району Чернівецької 
області. 

Традиційний асортимент виробів с.  Коболчин  – дзбанки, 
глечики, баньки, макітри, миски, наприкінці ХХ  ст. поповнив-
ся вазами, келихами, тарелями, сільничками. Досконалі форми 
гончарного посуду орнаментувалися, переважно, геометрични-
ми мотивами, які розміщувалися вертикально по всій поверхні 
виробу.

У формах і орнаментиці чорнодимленої кераміки ХХ ст. зна-
йшли своє віддзеркалення давні гончарські традиції. 

Серед відомих коболчинських гончарів імена І.  Мазура, 
В. Гончара, В. Мамавки, І. Миколайчука, Ф. Мудрика, С. Горча-
на та ін. 

Роботи коболчинських гончарів неодноразово експонували-
ся на виставках у Києві, Кишиневі, Монреалі. 

Сокирянський район Чернівецької області межує з Молдо-
вою. На початку 80-х років для майстрів з с. Коболчин Молдо-
ва стала основним ринком збуту гончарного посуду. У 1983 році 
виробничо-художні майстерні Чернівецького відділення худож-
нього фонду України уклали угоду з чотирма коболчинськими 
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майстрами. Чорнолощена і червона кераміка з’явилась у худож-
ньому салоні, і люди дістали змогу ознайомитись з роботами бу-
ковинських гончарів.

Гончарний посуд садгори зберігся в колекції І. Н. Снігура – 
відомого чернівецького колекціонера. Виробам цього осередку 
притаманна традиційна кольорова гама  – поєднання синього, 
блакитного, коричневого й зеленого кольорів. Вони орнаменто-
вані рослинними композиціями (квіти, листки, букети) на біло-
му ангобованому тлі. Характерно, що рослинними мотивами 
розписували не тільки миски, а й глечики, дзбанки, баньки.

У Садгорі на базі гончарного осередку була створена промис-
лова артіль, діяльність якої була перервана ІІ світовою війною. 
Відновила свою роботу в 1946 році артіль під назвою «Червоний 
керамік». Увійшло до неї шість гончарів: Е. Гулінський, М. Лах-
нюк, О. Заборонюк, Д. Ткачук, О. Гулінський та Г. Коржовий 93.

У 1940-х роках ХХ ст. в Садгорі асортимент мисок, дзбанків, 
глечиків, горщиків значно зменшився, поступившись місцем де-
коративним вазам, які оздоблювалися різнобарвними поливами.

Артіль «Червоний керамік» була закрита, а  декілька старих 
садгірських гончарів перейшли працювати на Чернівецький ке-
рамічний завод, де в гончарному цеху виготовляли стандартні, 
переважно неорнаментовані миски і глеки. В 1986 році пішов із 
заводу останній садгірський гончар. Фактично ж промисел пе-
рестав існувати ще в 40-х роках. 

У с.  малинці Хотинського району була вулиця Гончарів, 
де в кожній хаті займалися виробництвом гончарного посу-
ду та димарів. Знаними гончарями були І.  Поштар, Д.  Буштап, 
В. Поладійчук. 

Упродовж ХХ  ст. малинецькі гончарі зберігали традиційно 
сталий асортимент: горщики, двійнята, трійнята, макітри, гле-
чики, дзбанки, баньки. Найбільш поширеним способом оздо-
блення було фляндрування. 

93 Бордіян В. Проблеми буковинського гончарства. Українське гончарство: 
Національний культурологічний щорічник. Науковий збірник за минулі літа / 
упоряд. О. Пошивайла. Київ ; Опішне : Молодь – Українське Народознавство, 
1993. Кн. 1. С. 286.
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У ХХ ст. на Львівщині гончарством займалися в таких осеред-
ках як Шпиколоси, Глинське, Миколаїв, Дрогобич, Гавареччина, 
Лагодів, Червоноград, Стара Сіль, Судова Вишня, Комарне, Ли-
совичі, Болехів, Галич та ін.

Відомим осередком чорнодимленої кераміки на Львівщині 
впродовж ХХ ст. було с. Гавареччина, яке розкинулось на Воро-
нецькому узгір’ї біля підніжжя Святої гори між селищем Олесь-
ко та селом Білий Камінь. На межі ХІХ–ХХ ст. у цьому селі пра-
цювало більше 60 майстрів  94. Як і в попередні епохи, гончарні 
вироби задимлювалися з метою ущільнення черепка та надання 
їм сірого або синьо-чорного кольору. Димлені вироби майстри 
створювали при наявності безкисневого середовища під час ви-
палу. Димлення, поєднане з лощенням, надавало виробам мета-
левого полиску. Лощення часто поєднувалося з ритуванням.

Давній промисел збережений завдяки приверненню ува-
ги широкої громадськості до проблем гончарства Гавареччи-
ни та новому втіленню гончарських традицій дипломованими 
художниками. 

Стараннями львівських ентузіастів, серед яких і письмен-
ник Роман Іваничук, мистецтвознавець Борис Возницький і 
скульптори Ярослава та Ярослав Мотики, традиції гаварецької 
кераміки здобувають нове життя у творчості таких професій-
них мистців, як Ольга Винниченко зі Львова та Еріка Комоні з 
Ужгорода. 

У 1970  році у Гавареччину приїздили львівські художники 
Ярослав та Ярослава Мотики. Вони проживали в селі поруч з се-
лянами і працювали разом з ними. 

На початку ХХІ ст. працювало лише три майстри: Євген Ба-
кусевич (1962 р. н.), Богдан Бакусевич (1974 р. н.) та Володимир 
Гарбузинський (1964 р. н.). Усі троє перейняли секрети гончар-
ського ремесла у своїх батьків  – Мар’яна Бакусевичата Романа 
Гарбузинського. Вироби цих майстрів дещо відрізняються від 
давніх гаварецьких  – при збереженні технології виготовлення 

94 Кравченко Я. Щоб не зупинився гончарний круг. Український керамоло-
гічний журнал. Опішне : Українське народознавство, 2002. № 4 (6). С. 71.
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формотворення зазнало певного спрощення. Попит на димлену 
кераміку з боку сільського населення невеликий  – жителі Га-
вареччини та навколишніх сіл мало цікавляться оригінальним 
промислом, купуючи посуд в магазинах. Під впливом смаку за-
мовника, народна кераміка Гавареччини почала втрачати утилі-
тарні функції.

На базарах у Львові, Тернополі, Бродах в господарчому ряду 
серед ужиткових речей важко було не помітити чорнодимле-
ну кераміку з Гавареччини: вазони, макітри, глечики, горнята, 
друшляки, миски, дитячі свистунці...

Прадавні традиції димленої кераміки зберігали знані гончарі 
Гавареччини: Яків Домарицький, Андрій Вердиба, Павло Ліс-
ковський, Василь Пньовський, Дмитро, Мирон та Євген Веслин-
ські, Володимир Архимович, Роман Гарбузинський, Володимир 
і Мар’ян Бакусевичі. Завдяки праці цих майстрів, Гавареччи-
на стала відомим центром виробництва димленої кераміки на 
Львівщині, а продаж її продукції на ярмарках у Золочеві й Бро-
дах сприяв поширенню виробів далеко за межі осередку.

Зберігаючи органічну традицію виготовлення гаварецької 
димленої кераміки, не одну тисячу виробів випалив за своє жит-
тя гончар В. Архимович. Доробок майстра міг би стати справж-
ньою школою для молодих початківців. 

Один з найвідоміших гаварецьких майстрів  – Дмитро Вес-
линський, вироби якого на міжнародній виставці кераміки в 
італійському місті Фаєнца в 1984 році були удостоєні золотої ме-
далі, а фоторепродукцію одного з вазонів поміщено в каталозі 
найкращих керамічних витворів народів Європи.

Традиційним центром гончарства Дрогобиччини (згодом 
Львівщини) був Миколаїв, який славився випалом чорнодимле-
ного посуду. 

На початку ХХ ст. у гончарстві Миколаєва зародилися стри-
мані ріжковані розписи з пануючими смугами, рисками, а також 
мотивами листків, з яких складали специфічну «квітку» 95.

95 Лащук Ю. Дещо про українську кераміку. Українське гончарство: На-
ціональний культурологічний щорічник  : Науковий збірник за минулі літа  / 
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У західних областях України однією з кращих була промар-
тіль «Червона зоря» в Миколаєві, при якій у 1944 році було орга-
нізовано гончарський цех, де спочатку працювало 7 гончарів, а в 
1950 році – 26. Гончарі цеху удосконалили виробництво посуду. 
Сирі вироби сушили у газовій печі, що значно прискорювало ви-
робничі процеси.

Серед виробів цеху великим попитом користувалися дзбан-
ки, баньки, миски, вази на квіти. 

Застосування гончарями відновного випалу зумовило побу-
тування в Миколаєві димленої кераміки, окислювального – світ-
логлиняних виробів. Широке використання поливи з середини 
ХХ ст., яка виконувала захисну функцію і сприяла декоративно-
му вирішенню виробів, викликало скорочення кількості димле-
ного начиння.

Миски, виготовлені у Миколаєві, були як чорні, так і з під-
поливним розписом, нанесеним ріжкуванням на білий фон. Но-
винкою серед виробів гончарського цеху були великі вази, якими 
декорували клуби, бібліотеки, будинки народної творчості тощо. 
На деяких старих формах посуду з новими архітектонічними де-
талями і на нових формах виробів характерним був керамічний 
розпис і орнамент. Якщо до 1939  року в Миколаєві виробляли 
переважно чорний посуд, то згодом переважав полив’яний світ-
ло-червоного колориту. 

Однією з найуживаніших гончарами кольорових полив була 
червоно-коричнева, якою охоче декорували глечики в першій 
половині ХХ ст.

Залежно від розміщення джерела вогню під час випалу, вона 
давала плавні тональні та кольорові переходи від світлішого чер-
воно-помаранчевого через червоно-коричневий до темного ко-
ричневого та зеленкувато-коричневого.

Декорували цей посуд найчастіше технічним орнаментом, 
який складався з прямих, ламаних, перерваних, зигзагоподібних 
ліній. Дзбанки і горщики декорували переважно стилізованими 

упоряд. О. Пошивайла. Київ ; Опішне : Молодь – Українське Народознавство, 
1993. Кн. 1. С. 72.
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елементами рослинного орнаменту (деталі квітки, листки тощо). 
На світло-червоному тлі виробів контрастно виступав орнамент, 
нанесений білою глиною. 

Вироби миколаївських гончарів збувалися в Комарні, Стрию. 
Ходорові, Дрогобичі, Львові, Болехові, Самборі, Сколі.

Стара Сіль у першій половині ХХ  ст. відома виробництвом 
іграшок-брязкалець, свищиків та «файок» – керамічних люльок. 
Микола Лікун – останній майстер із цього осередку, який робив 
«файки» у 1950-х роках 96.

У м. Червонограді традиційне гончарство намагався відроди-
ти І. В. Братко (1968 р. н.).

Упродовж ХХ  ст. на тернопільщині (як свідчать численні 
надходження народної кераміки в Тернопільський краєзнав-
чий музей) не було такого району, де майстри не займалися б 
гончарством. У  кожному осередку гончарство мало локальні 
особливості, що залежали від природних властивостей глини, 
технології виготовлення та декорування виробів, місцевих тра-
дицій. Народна кераміка Тернопільщини розділена вираженими 
регіональними особливостями гончарства Волині, Західного і 
Східного Поділля. Майже кожен осередок представлений тала-
новитими майстрами. Їхні вироби – глечики, горнята, миски, по-
лумиски, макітри, куманці, довжанки тощо – слугували окрасою 
українського народного житла. Для народної кераміки Терно-
пільщини властиві традиційні техніки та способи декорування – 
розпис, гравірування, лискування, заливання, мармурування. 

На межі XIX–ХХ ст. гончарство найбільше розвивалося в Бу-
данові Теребовлянського району. Виробляли теракотовий і чор-
нодимлений посуд  – горнята, гладущики, горщики, покришки, 
баньки, миски, макітри, скарбнички, ринки. На замовлення філь-
варків-дворів гончарі виробляли величезні гладуни на 30–40 л.

Буданів славився посудом з підполивними розписами. Гор-
щики орнаментувалися на плечиках, нижче лінії, до якої доходи-
ли рогачі. Слід відзначити чорнодимлений посуд буданівського 

96 Лащук Ю. П. Мистецтво бойківської кераміки. Народна творчість та 
етнографія. 1989. № 1. С. 37.
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майстра Теофіла Земського, прикрашений рослинним орнамен-
том, що виконаний технікою лискування. На горщики конусопо-
дібної форми гончар наносив рослинні мотиви, що складалися з 
дубових і каштанових листків. 

Димлений посуд здавна виготовляли в микулинцях, Залі-
щиках, струсові, скалаті, Устечку, торському.

Високими мистецькими якостями відзначалася кераміка Бе-
режан, Підгайців, Копичинців. Майстри з Бережан надавали 
посудові оригінальних форм та прикрашали його своєрідними 
композиціями, фляндрованим розписом на білому та черво-
ному тлі.

Серед надходжень у Тернопільський краєзнавчий музей зна-
ходимо фляндровані прикраси на дзбанках, баньках і мисках, 
виконаних майстрами Підгайців на початку ХХІ ст. 

У Кременецькому повіті, що етнографічно тяжіє до Волині, 
гончарний промисел у 1900-х  роках був не централізованим, 
а  розкиданим по всій території повіту. Дохід гончарного про-
мислу визначався ремісниками 50–75 % від загальної вартості 97.

Своєрідним мистецьким оформленням відзначаються виро-
би з м. Кременець на Тернопільщині.

На початку ХХ ст. миски Кременеччини оздоблювали техні-
кою «фляндрівки». На миску, що оберталася на гончарному кру-
зі, ріжком наносили різнокольорові кола. Потім на найбільше 
коло, на довільній відстані одна від одної, видушували масивні 
краплі ангобів. Кожну краплю гострою паличкою зміщували до 
середини миски. Разом з краплями зміщувалися й шари ангобів, 
утворивши візерунок з «гребінців».

Кременець прославився мисками, які нерідко оздоблювалися 
вільними набризками зеленої, фіолетово-рудої, коричневої по-
ливи. Іноді набризки зеленої поливи, які створювали акварель-
ний ефект, виконувалися по прозорій, що покривала розпис. 
Одна з таких мисок знаходиться у фондах Державного історико-
культурного заповідника м. Дубна. Виріб має червоно-коричне-

97 Городецький  М.  Д. Кустарная промышленность Волынской губернии. 
Ее настоящее и возможное будущее. Житомир: типография З. Я. Вольфман. 
1901. С. 32. 
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ве забарвлення тла, на якому білим ангобом виконаний розпис у 
вигляді семикутної зірки на денці, та десяти концентричних кіл 
і косих ліній навколо вінець. Миска суцільно полита прозорою, 
а зверху по ній вільно побризкана зеленою поливою. 

У 30-х роках ХХ ст. в Кременці працював народний майстер 
Микола Марченко, який виготовляв форми малої місткості 
(дзбанки, миски, горнятка тощо). Розписував він свої вироби 
ріжкуванням і фляндруванням на червонувато-коричневому 
фоні білою і зеленою фарбами вертикальними і горизонталь-
ними лініями, розміщеними по всій поверхні посуду. За своїм 
характером орнамент М. Марченка наближається до архаїчного 
орнаменту так званої шнурової кераміки.

Цінна колекція мисок була передана 1956 року Кременецьким 
краєзнавчим музеєм у фонди музею м. Дубна. Всі зібрані миски – 
конусовидної форми з розхиленими стінками, виконані на гон-
чарному крузі, розписані та полив’яні. Цим творам гончарства 
притаманний біло-червоний архаїчний колорит з поодиноким 
вкрапленням зеленого та коричневого. Вінця найменшої посу-
дини, діаметром 16,2 см, оздоблені хвилястою лінією між двома 
концентричними колами. Виконана миска з червоної глини, роз-
писана білим ангобом та місцями вкрита коричневою поливою. 
Денце виробу повністю заповнене спіралеподібним мотивом  – 
«околечком» (за номінацією, відшуканою М. Р. Селівачовим). 

У другій половині ХХ  ст. гончарство Тернопільщини збага-
тилось виробами майстрів гончарних осередків Вишнівець, 
Залісці та Великий Кунинець Збаразького, сураж Шумського, 
Гончарівка Монастириського, товсте Гусятинського районів і 
м. Борщів.

Чорнодимленою лискучою та теракотовою неполиваною ке-
рамікою відомі микулинці, струсів, Буданів, Гончарівка, Ве-
ликий Кунинець та малі садки.

Місцеві традиції Бережан, Копиченець, Підгайців. Анто-
нівців, Золотого Потоку, товстого (Заліщицького р-ну) втілені 
у творчому доробку гончарів кінця ХІХ–ХХ ст. Вироби оздоблю-
вали ріжкуванням та фляндруванням, що спричинило форму-
вання яскравих локальних відмінностей і визначило своєрідне 
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художнє обличчя цих гончарних центрів. Різноманітністю ко-
льорів та багатством орнаментальних мотивів відзначається бе-
режанський посуд.

Характер розпису народної кераміки Бережан, Підгайців, 
Товстого за технікою виконання і, частково, стильовими озна-
ками споріднений з розписами Василькова Київської області та 
Косова Івано-Франківської області.

Найвизначнішим осередком розписної кераміки кінця ХІХ – 
початку ХХ  ст. було місто товсте (нині с.  Товсте Гусятинсько-
го  р-ну), де працював визначний народний майстер Яків При-
карський. Його вироби декоровані підглазурними барвниками 
зеленого, жовтого, коричневого кольорів. Миски Я. Прикарсько-
го декоровані гравіруванням на білому тлі. Майстер наносив 
орнаменти технікою ритування, подібно до майстрів Косова, 
Коломиї, Пістиня. У своїй творчості Я. Прикарський охоче ви-
користовував зооморфні мотиви: риби, олені та інше. Важливим 
мотивом на мисках були розетки, що мали в центрі квітку, від 
якої відходили галузки, а  простір між ними заповнювався зо-
браженнями риб. Часто зооморфні мотиви (птахи, олені) по-
єднані з рослинними і виконані лінійно, силуетно. Центральну 
композицію нерідко обрамляли другорядними мотивами, що 
складалися з елементів рослинного і геометричного орнаментів. 
Основні риси цих зображень  – лаконізм композицій, чітка ви-
разність та єдність мотивів. 

У творчості невідомих гончарів Товстого виразно виявилися 
зображення тварин, риб та птахів. Вони зустрічалися в різних 
групах посуду, однак найпоширенішими були в мискарстві. 

Відродити і продовжити традиції гончарів з Товстого вирі-
шив випускник Косівського училища прикладного мистецтва 
Василь Степанович Бардачевський, який у 1989  році заснував 
гончарську школу. До гончарної справи залучив учнів місцевої 
школи. 

Тарелі, горнятка, макітри, підсвічники, глечики, миски, кух-
лі, горщики, вази, виготовлені В.  Бардачевським в гончарному 
осередку Товсте-Кут в 1993 році, можна побачити в Тернопіль-
ському краєзнавчому музеї. Його розписи на мисках і тарілках, 
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незважаючи на мінімальне використання кольору, дуже виразні. 
Орнаментальними мотивами є квітка, хрест у квітці, хрест з га-
лузками, декоративними поясами.

Відомим центром мальованої кераміки на Західному Поділлі 
були Копиченці. Гончарі цього осередку прикрашали свої виро-
би геометричним орнаментом, виконаним ріжкуванням білою 
і зеленою фарбою на коричневому тлі. Стрункі дзбанки з роз-
ширеною шиєю оздоблювали, переважно, декількома горизон-
тальними поясами геометричного орнаменту або «під мармур». 
Тут до 1931  року працювало 20  гончарів. Майстри виготовля-
ли столовий посуд: горщики, глечики, макітри, баньки, миски. 
Найбільше  – простого теракотового та чорного посуду і мен-
ше – полив’яного; його форми упродовж кількох століть майже 
не змінювалися, хоча мали закономірні для народного мистецтва 
варіанти. У плавних, геометрично правильних вигинах силуету 
помітні тектонічні поділи форми. Полив’яні вироби декоровані 
гравіруванням, ріжкуванням білою фарбою по коричневому тлу, 
а всі елементи декору розміщені різними завширшки смугами. 
Посуд декорований «сосонками», «конюшинками», «хвилька-
ми», «триквітом».

У Копиченцях виготовляли миски суцільно покриті зеленою 
поливою та декоративні миски з розеткоподібними композиці-
ями мотивів: в основному це квітка, що трактується як тради-
ційний образ розетки. Виробництвом таких мисок на початку 
XX  ст. (1920-ті  рр.) славився гончарний осередок с.  товсте За-
ліщицького району. Центральними мотивами розпису на дні 
мисок є вазоноподібні композиції, а  бережкові мотиви мають 
усталений декоративний набір елементів, що притаманний тіль-
ки цьому осередку: «хвилька», смужки, косі рисочки. Вони роз-
поділяють усю внутрішню поверхню миски на окремі частини і 
ритмічно повторюються навколо центрального мотиву. Тут рос-
линні форми зазнали стильових змін і перейшли в геометричні, 
що не заважає прочитанню рослинного орнаменту. За колори-
том ці вироби наближені до кераміки Покуття і Гуцульщини.

У інших гончарних осередках Заліщицького району (Бедри-
ківці, Кошилівці, Устечку) виготовляли у великій кількості 
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чорнодимлений посуд та в незначній кількості неполив’яний те-
ракотовий, який розписували ангобами. 

Загалом (за дослідженнями Олени Дяків), на початок ХХ ст. 
нараховували 35 центрів західноподільської народної кераміки. 
Наприкінці ХХ ст. гончарний промисел згасає у Товстому Гуся-
тинського району, в Заліщицькому районі, в Копиченцях, Під-
гайцях, Бережанах, Струсові, Теребовлі. 

У західній частині Подільської височини, в  межиріччі Зо-
лотої Липи та Коропця розташоване с.  Гончарівка Монастир-
ського району, яке з давніх-давен славилось як чорнодимле-
ною, так і теракотовою керамікою. Давня назва села – Вичулка 
(Вичілки). Назви урочищ  – Копанка, Глинки  – отримані від їх 
використання. 

На межі ХХ–ХХІ ст. з усіх осередків тільки в Гончарівці збе-
рігся гончарний промисел, яким у 80-х роках XX ст. займалося 
15 родин, а на зламі століть – лише 4 родини (Удовинів Віктора 
та івана, Вдовина івана та Бойка івана михайловича). Розви-
ток промислу зумовлений існуванням тут якісних покладів гли-
ни. На місцевій сировині на краю села донині працює кахлевий 
завод. У 20–30-ті роки ХХ ст. в Гончарівці почали виготовляти 
полив’яний посуд.

Віктору Удовину (1962 р. н.) залишилась від батька Івана Ми-
хайловича (1926–1996) гончарна піч та вміння робити макітри, 
вазони, горщики з покришками, свічники, миски, мисочки, 
скарбнички. Для посуду Гончарівки характерна певна консерва-
ція форм – він не набув із часом істотних змін, доповнень. 

На виробах Віктора Удовина переважає геометричний орна-
мент, а  твори його брата Івана прикрашені рослинним орна-
ментом. Декор традиційно для цього осередку наносять за до-
помогою різних штампиків. Основою геометричного орнаменту 
є ромб.

Родина Вдовинів займалась гончарством з діда-прадіда, пе-
редаючи з покоління в покоління секрети виготовлення виробів 
з глини. Гончарювали дід Іван Миколайович (1892–1976), батько 
Василь Іванович (1928–1996), відмінно володів таємницею май-
стерності та мистецтва кераміки й син Іван.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



359

2.1. Гончарство ІХ – початку ХХІ століття як визначне явище...

На відміну від інших майстрів у Гончарівці, тільки у Івана 
Вдовина змурована сучасна вертикальна піч із великою каме-
рою. Його макітри, горщики, вазони, мисочки, а  також форми 
напільних ваз, свічників вирізняються від виробів інших гонча-
рів осередку тонкими стінками черепка, темнішим теракотовим 
кольором. 

Гончарівка породила багато майстрів гончарної справи, чиї 
імена відомі не лише на Тернопільщині. Майстри старшого по-
коління (зокрема Бойко Іван Михайлович (1932)  – народний 
майстер, член Спілки майстрів народного мистецтва України), 
зберігали мистецьку традицію Гончарівки, яка стала своєрідною 
системою естетичних, художньо-технічних і формотворчо-деко-
ративних компонентів, передавали секрети виготовлення кера-
міки дітям та внукам. 

У творчому доробку І.  М.  Бойка знаходимо не тільки тра-
диційний для осередку набір вжиткового посуду, але й глиня-
ну скульптуру малих форм, дитячу іграшку. Типологія виробів 
вжиткового посуду досить велика: двійнята, дзбанки, горщики 
з покришками, горщики великих розмірів, миски, мисочки, ма-
кітри, вазони, кружки, сільнички, великі вази, свічники, в яких 
формотворчий елемент доповнювався орнаментальним декором. 

І.  М.  Бойко щоразу створював нову гончарну конструкцію 
виробу заповнював її декором, методом «описки» наносив білі, 
коричневі смуги. цятки, гачки, хвильки. Декор у майстра завжди 
підкреслював основні площини форми, створював ритмічні 
смуги. Майстер до цього часу виготовляв димлений посуд.

Упродовж ХХ ст. в Гончарівці був збережений традиційний 
асортимент виробів: макітри, вазони, горщики з покришками, 
двійнята, трійнята, миски. Традицію не перервало впроваджен-
ня культури соціалістичного села. Для деяких виробів характер-
ні візерунчасті ритми, які гончар наносив штампиком (власно-
руч вирізаним орнаментом на дерев’яному коліщатку). 

Ще донедавна чимало гончарів працювало в селі Залісці Зба-
разького району, виготовляючи традиційні вироби. 

Особливої уваги заслуговує чордодимлена кераміка в краєз-
навчому музеї Кременця на Тернопільщині.
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Рельєфний декор посилював просторову виразність форми 
баклаг з с. Велика Іловиця. Зокрема, прикладом може бути ба-
клага (або «плесканка»), прикрашена рельєфним фітоморфним 
орнаментом у вигляді листочків, розміщених у два ряди концен-
тричними колами. Виріб виготовлений у 1962  році невідомим 
автором у с. Велика Іловиця. Аналогічно виконана та декорована 
полив’яна коричнево-зеленого кольору «плесканка» (на Млинів-
щині ми зафіксували ще одну назву – «плескач»), яка зберігаєть-
ся у фондах краєзнавчого музею м. Млинова Рівненської області. 
Баклага оздоблена фітоморфним орнаментом з лицьового боку 
та геометричним зі зворотного. 

Майстри, які залишились, виготовляють нині (на початку 
ХХІ ст.) здебільшого неполиваний теракотовий посуд. 

На зламі ХХ–ХХІ  ст. виготовлення чорнолощеної керамі-
ки, якою донедавна славилась Тернопільщина, перебувало на 
грані зникнення. Цим промислом на початку ХХІ  ст. володіли 
лише І.  Бойко з Гончарівки Монастириського району, С.  Дя-
ків з Голгоче Бережанського району, С. Романюк з Духова Кре-
менецького району, та окремі майстри з с.  Залісці Збаразького  
району.

Для народної кераміки Волині ХХ ст. притаманний стрима-
ний лаконічний декор: чим південніше розташовувалися гон-
чарні осередки краю, тим більше збагачувалися орнаментальні 
композиції кольоровими та графічними елементами.

Сформовані сирі глиняні вироби волинські гончарі називали 
«сирівкою». 

Художній аналіз творів дав можливість визначити регіональ-
ні особливості форм: високе розташування пука (найширшої 
частини тулова), конусовидність нижньої частини, видовже-
ність, стрункість, тулова. У результаті аналізу орнаментики гон-
чарних виробів Волині доведено, що домінуючими мотивами 
були геометричні, меншою мірою – рослинні, й лише у окремих 
випадках – зооморфні.

Серед технік декорування народної кераміки Волині найпо-
ширенішими були гравіювання (рифлення, орнаментальне про-
дряпування) та витискування, доліплювання деталей, набризки 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



361

2.1. Гончарство ІХ – початку ХХІ століття як визначне явище...

кольоровими поливами, розписи ангобами, підполивний розпис 
(малювання), ріжкування (контурний розпис), фляндрівка. Суто 
графічною технікою можна вважати досить поширене на Волині 
лощення (суцільне й орнаментальне).

На відкритих формах посуду переважають композиції з цен-
тральними мотивами (квіти, зірки), що виділяють денце, ство-
рюючи ефект більшої глибини. Вінця таких виробів, як прави-
ло, оздоблюють допоміжні елементи хвилясті або прямі лінії. 
Волинські миски глибокі, з  злегка опуклими конусоподібними 
стінками і високими профільованими вінцями, що рельєфно ви-
ступають назовні. 

В Острозькому повіті найбільший гончарний промисел у 
1900-х  роках зафіксований у с.  Вілія. Гончарні вироби селяни 
возили на ярмарки до Острога, Рівного, Луцька, Кременця, ви-
мінювали на хліб, крупу та інші продукти харчування. 

Гончарний промисел процвітав у м. Острог. В 1929 році у цьо-
му місті було зареєстровано близько 18 гончарів, які отримали 
так звані ремісничі картки, тобто мали статус ремісників. 

Традиції розпису мисок у 60-х роках ХХ ст. підтримували май-
стри Острозького промкомбінату, організованого у 1944 році. Їх 
роботи представлені у фондах місцевого музею колекцією по-
судин, які виготовлялися як із білої, так і з червоної гончарних 
глин. Горщики-підвазонники, виготовлені в Острозі майстром 
Булімським відзначаються легкою скругленістю конусоподібних 
боків виробів та декоративним покриттям прозорою та зеленою 
поливами. Нерідко вироби цього осередку завдяки прозорій по-
ливі отримували глибокий жовтий колір. Одна з таких мисок 
оздоблена орнаментом, що комбінує прямолінійні та хвилясті 
елементи зелено-коричневого кольору. 

Після ІІ світової війни гончарство на Рівненщині відроджу-
валося через нестачу посуду. 

До наших днів традиції гончарства частково збереглися в се-
лах, розташованих вздовж берегів річки Вілії – притоки Горині: 
Вілії, Карпилівці, Загреблі, Заріччі. В цих осередках, за свідчен-
ням старожилів, в повоєнні роки працювали десятки гончарів. 
Серед них знаними були: Антон Бондарчук, Володимир Само-
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йлович, Сергій Попович, Павло Остапчук, Андрій Москалюк, 
Михайло Наконечний та інші.

У с.  Загребля вправно гончарював Володимир Самойлович 
(1936  р.  н.), який з 10  років вчився ремеслу у батька  – Семена 
Гнатовича Самойловича . Майстер декорував свої вироби тради-
ційним для даного осередку орнаментом у вигляді горизонталь-
них ліній та кривульок («листочків» або «качечок») на плічках 
та діагональних рисочок – на вінцях. Г. М. Івашків зазначає, що 
в 1994 році майстер подарував для МЕХП дві неполив’яні деко-
ровані традиційною опискою макітри, горщик з покришкою, не-
великий дзбанок (сметанник), покритий коричневою поливою. 

За свідченнями майстра, в селі займалися гончарством: його 
брат Микола Самойлович (1928–1982), Леонід Трохимович Они-
щук (1930 р. н.), Степан Наумович Онищук, Володимир Андрі-
йович Степанець, Андрій Володимирович Степанець, Микола 
Миколайович Лучин (1929 р. н.).

Незважаючи на лихоліття ІІ світової війни, старовинний гон-
чарний осередок с. Вілія Острозького району залишався діючим. 
Таку думку маємо право висловити, спираючись на спогади 
спадкоємного гончаря Андрія Сергійовича Ліщенка (1929 р. н.), 
який саме у роки війни остаточно перейняв секрети гончарства 
у свого діда Якима Семенюка (1878–1946). Виготовляв Яким Се-
менюк різноманітний посуд: горщики, глечики, баньки, миски, 
макітри; всі вироби прикрашав «опискою» (ПМА).

Вироби А. С. Ліщенка зберігаються в ЛММВ ім. М. Остров-
ського, підпорядкованому Державному історико – культурному 
заповіднику м. Острог. 

Гончарював у с. Вілія П. П. Остапчук (1938 р. н.), допомагала 
йому дружина Є. А. Остапчук (1939 р. н.). За спогадами Є. Остап-
чук, у тяжкі повоєнні роки, коли гончарі, які не мали можливості 
транспортувати свої вироби до районного центру, загортали по-
суду в рядна і носили на базар в Острог. 

Поклади гончарної глини, ринки збуту, розвинене гончар-
ство в с. Вілії до початку 20-х років ХХ ст. сприяли розквіту про-
мислу в сусідньому селі Карпилівці, де майже в кожній оселі  
був гончар. 
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В 1901  році у с.  Велика Клецька (нині Корецького  р-ну Рів-
ненської обл.) займалося гончарством 7 сімей. У роки ІІ світової 
війни не зникло гончарство у с. Велика Клецька. 

У 1950-х  роках с.  Велика Клецька славилося гончарством. 
Найчастіше виготовлялися макітри, горщики, миски, ринки, 
глечики, барильця, які продавалися в Корці. Збереглися імена 
гончарів з Великої Клецьки: Лашта Василь Іванович, Лашта Ме-
фодій Іванович (1934–2001), Лашта Федір Іванович, Лашта Гри-
горій Іванович .

Не лише в с. Велика Клецька, але й у Рівненській області від-
значалися вишуканістю силуету вироби Мефодія Івановича Ла-
шти. У  сина гончара  – Лашти Івана Мефодійовича (1972  р.  н.) 
зберігся посуд, виготовлений його батьком: макітри різних роз-
мірів. М. І. Лашта помер 17 січня 2001 року. Вже не залишилось 
слідів від горна поблизу лісу та вишукані вироби не дозволять 
забути справжнього майстра.

Вже непрацюючий гончар із цього села Михайло Іванович 
Коваль (1932  р.  н.) згадував, що продавав посуд у Березне, Ко-
рець, Гощу, Соснівку разом з гончарем Іваном Лаштою (ПМА). 
Нині його вироби можна побачити у фондах Корецького крає-
знавчого музею, а також у місцевій школі. Виготовляв М. І. Ко-
валь горщики, миски, полумиски, глечики, макітри, гладишки, 
баньки, двійнята, слоїки, маснички.

Вироби Мефодія Івановича Лашти славилися колоритом, 
притаманним Волинському Поліссю, та вишуканістю силуету не 
лише в с. Велика Клецька, але й у Рівненській області.

У Дубенському повіті в Будеразькій волості, станом на 
1901 рік, гончарством займалися в с. Залібівка (13 сімей), Моща-
ниця (21 сім’я), Ступно (22 сім’ї). У 1901 році гончарний проми-
сел існував також у с. Держань Мізоцької волості 98.

У с. Залібівка Мусій Микитович Панащук (1878–1952) працював 
до Другої світової війни, а також у повоєнні роки. Особливо май-
стерно виготовляв «сиві» димлені вузькогорлі посудини – баньки. 

98 Городецький  М.  Д. Кустарная промышленность Волынской губернии. 
Ее настоящее и возможное будущее. Житомир: типография З. Я. Вольфман. 
1901. С. 30.
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У  цьому ж селі у повоєнні роки працювали гончарі: Іван Пана-
щук, Степан Тихончук, Петро Тихончук, Лукаш Повар та інші. 

Передача досвіду гончарства з покоління у покоління нині 
спостерігається лише в окремих гончарних осередках Волині. 
Гончар А. С. Ліщенко з с. Вілія Острозького району свій досвід 
та вміння передав дочці  – Г.  А.  Палій, 1970  р.  н., яка, на жаль, 
не може повністю присвятити себе гончарству, оскільки сільське 
господарство вимагає щоденної уваги. Та, головне, що секрети 
майстерності старовинного гончарного осередку с. Вілія не втра-
чені. А. С. Ліщенко може стверджувати, що «дочка вміє робити, 
в неї не гірше виходить». Така ситуація є унікальною на теренах 
Волині, оскільки жінки тут, крім важких воєнних та повоєнних 
років, гончарством не займалися.

У спадкоємності мистецтва гончарства Волині спостеріга-
ється тенденція переходу від народного до професійного мис-
тецтва. Про це свідчить ряд прикладів, коли діти гончарів, за-
кінчивши спеціалізовані вищі навчальні заклади, розпочинали 
працювати як професійні художники-керамісти. Зокрема, онука 
І.  М.  Панащука, гончара з с.  Залібівка Здолбунівського району 
Рівненської області, А. Панащук навчалася в Рівненському дер-
жавному гуманітарному університеті за напрямком «кераміка». 
Син М. І. Лашти, гончара з с. Велика Клецька Корецького району 
Рівненської області, за свідченням його брата І. М. Лашти, про-
фесійно займається керамікою у Львові.

У м. Березне на межі ХХ–ХХІ ст. працює єдиний на Рівненщи-
ні майстер димленої кераміки Віктор Андрощук. Навчався він у 
Гавареччині в Мар’яна Бакусевича. У асортименті майстра бага-
то як традиційних, так й інноваційних виробів. Речі побутового 
вжитку, скульптури та іграшки В. Андрощука експонувалися на 
виставках в Березному, Рівному, Львові, Києві.

У м. Березне на межі ХХ–ХХІ ст. активно працює єдиний на 
Рівненщині майстер димленої кераміки Віктор Андрощук. Гон-
чарні вироби В. Андрощука експонувалися на виставках в Берез-
ному, Рівному, Львові, Києві.

В гончарних осередках Рівненщини на межі ХХ–ХХІ ст. май-
стри працюють одноосібно. Переважно займаються цим ремес-
лом один-два гончарі на селі. 
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У кінці ХІХ  – на початку ХХ  ст. на Західному Поліссі були 
відомі гончарні осередки Рокита, Згорани, Нудижи (Волин-
ська обл. за адміністративним поділом на кінець ХХ ст.), Дубро-
виця, Кривиця, Літвиця (Рівненська обл.).

На умовній межі етнографічної Волині та Західного Полісся 
розкинулось с. Кульчин (Волинська обл.), де цим промислом на 
зламі ХІХ – ХХ ст. займалося біля 150 сімей. Гончарі цього села 
на той час змушені були орендувати ділянки землі з покладами 
пластичної глини у відомства державного майна за досить висо-
кою ціною. 

В оздобленні посуду Кульчина традиційно домінують крап-
кові, лінійні та лінійно-хвилясті композиції, виконані техніками 
ритування, витискування і малювання.

У 1940 році десять кульчинських гончарів об’єдналися в ар-
тіль ім. С. К. Тимошенка, яка ставила своїм завданням організу-
вати і розвинути гончарне ремесло та інші пов’язані з ним допо-
міжні промисли.

У кінці 1940-х – на початку 1950-х років, у зв’язку з утверджен-
ням колгоспної системи, основним заняттям кульчинців стало 
сільське господарство. Гончарі могли виготовляли вироби лише 
після роботи в колгоспі. Були введені великі податки й забороне-
ний продаж виробів на ринках.

У 1947 році в Кульчині знову відновила діяльність гончарна 
артіль на чолі з Касіяном Никаноровичем Вінцюком. Майстри 
мали відкривати черепичний цех, вже купили станок, спробува-
ли працювати, але не вистачило кваліфікації. Вироби не знахо-
дили збуту, і діяльність артілі припинилася. Гончарі продовжу-
вали виготовляти посуд вдома та здавати в колгосп. 

У 80-х роках ХХ ст. в Кульчині залишилось лише три пра цюючих 
майстри – А. М. Васильчук, П. Л. Черешнюк, В. Ю. Ковальчук. 

Родина Ковальчуків займалась гончарством з діда-прадіда. 
Гончарювали прадід, дід Олександр, батько Юхим Олександро-
вич (1896–1950), відмінно володів таємницею майстерності та 
мистецтва кераміки й син Володимир. У кінці ХІХ – на початку 
ХХ  ст. розквітнув гончарний промисел у Рокиті Старовижів-
ського району. 
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У Рокиті майстри виробляли димлений посуд. На початку 
ХХ ст. форму виробів гончарі іван та Григорій Грищуки, Йо-
сип Гаврилюк, Григорій Палінка підкреслювали лискуванням.

У 1940–1944  роках була створена гончарна артіль у Рокиті, 
що, в значній мірі, дозволяло уникнути вивезення місцевих жи-
телів до Німеччини.

Нову силу у 1950–1960-х роках відчуло рокитнянське гончар-
ство – димлена кераміка з притаманним їй лискованим декором 
за своєю довершеністю та витонченим смаком не поступалася 
перед виробами майстрів таких значних осередків як Шпиколо-
си, Гавареччина, Залісці.

У 1970-х  роках рокитянський гончарний цех був важливим 
підприємством системи народних художніх промислів Волин-
ської області. Визначальні прикмети його виробів – продовжен-
ня і розвиток місцевих особливостей гончарства, нові вимоги до 
формотворення і декорування народної кераміки.

З метою підвищення якості виробів інтенсивно вводилось 
машинне виробництво, що згодом призвело до втрати народних 
традицій.

У 1990-х роках у Волинській області з’явилося нове покоління 
керамістів: стали відомими на Україні імена Валерія Ленартови-
ча, Володимира Кусика, Дмитра Каганюка. З 1997 року у с. Гараз-
джа під Луцьком самостійно працює Валерій Анатолійович Ле-
нартович  – колишній професійний музикант групи «Рандеву». 
В. А. Ленартович – майстер димленої кераміки. Димлений посуд 
періоду 1997–1999  років представлений чайно-кавовими набо-
рами, чашечками, мисками, вазами, які користуються попитом 
у кафе.

Аналіз гончарних виробів західноукраїнських осередків 
дозволяє зробити висновок про високий рівень розвитку мис-
тецтва народної кераміки, її самобутності, яка утверджувалася 
з давніх часів і розквітла на початку XX ст. Майстри з покоління 
в покоління передавали багатий мистецький досвід. Народна ке-
раміка гончарних осередків, розташованих на порубіжжі етно-
графічних зон накопичувала у собі художні особливості двох чи 
й більше регіонів.
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Традиції відігравали важливу роль у формуванні художніх 
особливостей народної західноукраїнської кераміки. Першо-
основою створення гончарних виробів були традиційні тех-
нологічні прийоми, способи декорування, особливості фор-
моутворення, орнаментальні схеми, мотиви, які засвоювалися 
спадкоємними майстрами. Гончарі творчо засвоювали традиції, 
вносячи індивідуальні риси та формуючи власний почерк.

Гончарне мистецтво як західних регіонів України, так і цен-
тральних та східних є цілісним, хоча й багатоманітним, мистець-
ким явищем в історії вітчизняної художньої культури.
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2.2. ХУДоЖньо-ПРомИСлоВА 
КеРАмІКА ПеРшої ПолоВИнИ 

ХХ СТолІТТя:  
ІСТоРІя, нАПРямИ, шКолИ

Вектори розвитку української кераміки визначалися професій-
ною майстерністю, а також новими творчими завданнями, які по-
ставали перед художниками-керамістами з початком ХХ ст. Аналіз 
творчого доробку підприємств та незалежних художників-кера-
містів свідчить про те, що роботи кожного об’єднання й окремих 
творчих особистостей несуть у собі індивідуальні художні риси.

Архітектурно-декоративна кераміка України першої полови-
ни ХХ  ст. розвивалася у містах. Тривало активне будівництво 
житлових приміщень, великих громадських будівель, вокзалів, 
банків, торгових пасажів, народних домів, готелів, театрів тощо. 
Воно посприяло тому, що застосування кераміки в архітектур-
ному декорі набуло масового характеру 1.

Початок ХХ  ст. ознаменований розквітом українського ху-
дожньо-промислового кахлярства, якому допомогла низка істо-
ричних, соціальних, економічних та інших факторів. 

Особливого значення набула архітектурно-декоративна кера-
міка, яка являла собою насамперед керамічні вироби облицю-
вального й декоративно-конструктивного призначення.

Відсутність загальноприйнятих формальних принципів ро-
била архітектурний керамічний декор доволі чутливим до змін 
епохи. Складні події зламу століть зумовили різноплановість 

1 Чегусова З. Художнє скло і художня кераміка («мистецтво вогню») 
Украї ни другої половини ХХ – початку ХХІ ст. в аспекті впливу стилю модерн. 
Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Збірник на-
укових праць. Київ, 2010. С. 45.
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шляхів розвитку архітектурного оздоблення. Принаймні тут до-
слідники виділяють кілька стилістичних напрямів, які іноді при-
ходили на зміну один одному, а найчастіше існували одночасно. 
Перший з них розвивав традиції історизму, другий – еклектизму, 
а третій – національні традиції у поєднанні із стилем модерн. 

Архітектори початку ХХ ст., будуючи нову споруду, намага-
лися органічно вписати її в давню міську забудову. Відтак, орі-
єнтуючись на національну архітектурну спадщину, запозичали 
конструктивні та декоративні елементи в ренесансній і бароко-
вій архітектурі, при цьому значно модернізуючи форму. В Укра-
їні та за її межами відбувалося ознайомлення художників-кера-
містів з найкращими творчими здобутками колег на виставках. 
Це сприяло тому, що мистці масово обмінювалися мистецьким 
і технологічним досвідом. Багато професійних керамістів, які 
виготовляли художньо довершену кераміку, мігрували з одного 
закладу в інший. Цей процес взаємного обміну досвідом сприяв 
утворенню єдиної стилістики української професійної кераміки 
на основі синтезу традиційних форм, колориту, мотивів орна-
ментики різних регіонів України. 

Українська художня кераміка в першій половині ХХ ст. розви-
валась у складних, несприятливих умовах. За півстоліття Украї-
на пережила дві світові війни, існування у складі різних держав, 
устрій і ідеологія яких ставилися вороже до національних куль-
турних процесів, колективізацію, Голодомор 1931–1933 років, що 
забрав життя тисяч гончарів, політичні репресії. Утім, незважа-
ючи на лихоліття, розвиток цього виду художньої творчості не 
припинявся. 

На зламі ХІХ–ХХ ст. у мистецтві кераміки поширеними були 
різні неостилі історизму, що було показовим для консерватив-
них українських споживачів тих часів, які замовляли вироби зі 
звичними формами та декором.

На становлення професійної кераміки у цей час активно 
вплинуло розширення творчих зв’язків на теренах існуючої в 
складі різних держав України. 

Основними елементами декорування архітектурно-декора-
тивної кераміки України першої половини ХХ  ст. найчастіше 
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були мотиви, запозичені з народного мистецтва. Cтилізація ба-
зувалася на особливому трактуванні виражальних особливостей 
орнаменту облицювальної кераміки, його синтезуючої ролі у до-
сягненні цільності пластичної системи образів. Художники ста-
ранно студіювали архітектурний орнамент, знали його історич-
ну еволюцію, підкреслювали в ньому національну своєрідність. 
Серед мотивів керамічних оздоб, які найчастіше виготовляли у 
вигляді фризів та прямокутних панно під віконними проймами, 
поширені були елементи українських народних орнаментів, за-
позичені з різьблення, вишивки, писанкарства тощо Вони скла-
далися з ромбів, хрестів, стилізованих рослинних елементів 2.

Становлення та розвиток архітектурно-декоративної керамі-
ки базувалися на вивченні й інтерпретації особливостей укра-
їнського гончарства, яке створило основу для формування на-
ціонального стилю. В Україні упродовж першої половини ХХ ст. 
традиції гончарства стали підґрунтям для творчих пошуків у 
царині кераміки, на які безперечно впливали авангардистські 
мистецькі течії. 

У добу модерну найчастіше майолікою облицьовували фаса-
ди будинків. Дуже часто на фасадах будівель архітектори вико-
ристовували орнаментальні поліхромні кахлеві вставки, які не 
претендуючи на самостійну роль монументального мистецтва, 
були невід’ємним компонентом загального задуму.

Витончені за колоритом керамічні панно добре поєднувалися 
з пластикою та кольором фасаду, тонкою орнаментальною ліпни-
ною, графічним рисунком перил балконів. Однак, нерідко складні 
живописні композиції не сприймаються здалеку, перетворюю-
чись на яскраву вишукану пляму. Тобто декоративний кераміч-
ний живопис доби модерну в даному випадку не набув якостей 
монументального мистецтва з глибиною змістового навантажен-
ня. Тому найчастіше майстри застосовували орнаментальні майо-
лікові вставки на фасадах як поліхромний декоративний акцент, 
що був невід’ємним компонентом загального ансамблю. 

2 Чегусова  З. Художнє скло і художня кераміка («мистецтво вогню») 
Украї ни другої половини ХХ – початку ХХІ століття в аспекті впливу стилю 
модерн... С. 45.
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Одним із досягнень цього періоду було те, що художники та 
архітектори, які проектували кахлі, наглядали за реалізацією 
своїх задумів безпосередньо на виробництві в керамічній май-
стерні. Безумовно, що активна участь автора проекту в реаліза-
ції свого задуму позитивно впливала на якість виробів. 

Завод архітектурної майоліки й цегли працював у с. Воронь-
ках Ново-Басанського району, яким керував у 80–90-х  роках 
ХІХ ст. український архітектор А. Ягн. Цей завод виготовив за 
проектом Ягна майолікове облицювання в одному з будинків у 
с. Білорічиці на Чернігівщині. 

На початку ХХ  ст. Миргородська школа (під керівництвом 
В.  Г.  Кричевського) за допомогою майстрів з Опішного вико-
нала майолікове облицювання для облицювання фасадів та 
інтер’єру Губернського земства у Полтаві (тепер – Полтавський 
краєзнавчий музей). Споруда була запроектована 1902 року ви-
датним українським архітектором-художником В. Кричевським 
і зведена впродовж 1902–1907  років. Фасад будівлі оздоблений 
вишуканою поліхромною майолікою з стилізованими народни-
ми орнаментами. Стіни облицьовані кольоровою майоліковою 
плиткою світло-вохристого кольору, на тлі якої виразно чита-
ються поліхромні деталі: герби міст – адміністративних центрів, 
що входили до складу Полтавської губернії на початку ХХ  ст., 
розетки, композиції на основі традиційного мотиву вазона та 
дерева життя. Значною мірою, завдяки керамічному декору спо-
руда Полтавського губернського земства стала втіленням націо-
нального стилю в українському мистецтві початку ХХ ст. Кожна 
деталь інтер’єру – колони, перила сходів, стовпи арок, балюстра-
да вестибюлю другого поверху – все вкрито майолікою із зобра-
женнями стилізованих рослинних орнаментів, запозичених із 
народного мистецтва.

Стиль модерн знайшов широке відображення в архітектурній 
кераміці. Керамічне оздоблення споруд першого етапу розвитку 
стилю модерн (1897–1908) відзначалося орнаментальністю, яка 
концентрувалася на фасадній поверхні. Застосування кераміч-
ного, зокрема, кахляного декору розглядалося як один із виявів 
національного в архітектурі.
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Важливу роль у підготовці художників-професіоналів для 
керамічного виробництва відіграла Миргородська художньо-
промислова школа ім.  М.  Гоголя (сьогодні  – Миргородський 
керамічний технікум ім.  М.  Гоголя), відкриття якої відбулося 
1  листопада 1896  року. Діяльність школи була спрямована на 
формування майстерності, розвиток художніх смаків кустарних 
виробників, які працювали одноосібно, тобто школа поставила 
за мету готувати кваліфікованих фахівців керамічної справи. 
Учні Миргородської керамічної школи багато і плідно працюва-
ли, як в галузі монументально-декоративної кераміки, так і ство-
рюючи зразки ужиткових виробів, призначених для оздоблення 
інтер’єру.

У Миргородській художньо-промисловій школі імені Мико-
ли Гоголя (нині – Миргородський державний керамічний техні-
кум імені Миколи Гоголя) на початку ХХ ст. навчальний процес 
скеровували визначні митці того часу: Опанас Сластьон, Іван 
Падалка, Іван Українець, Василь Кричевський, Федір Балавен-
ський, Юхим Михайлів, Микола та Осип Білоскурські, Станіс-
лав Патковський, Микола Касперович, Фотій Красицький, Со-
фія Налепінська-Бойчук, Петро Ваулін, Іван Назаров та ін. 

Впроваджена з 1903 року нова учбова програма школи скла-
далась на підставі досвіду кращих керамічних шкіл Східної Єв-
ропи, зокрема Австрії та Чехії 3.

Миргородська керамічна художньо-промислова школа імені 
М. В. Гоголя спрямовувала свою діяльність на створення орна-
менту керамічних виробів, який мав прямі аналогії з гаптами 
XVІII ст. 4

У музеї Миргородського керамічного технікуму зберігається 
колекція учнівських робіт – декоративні вази, традиційні глечи-
ки, куманці, плесканці, виготовляли тут й анімалістичний по-

3 Шмагало  Р. Гончарні промисли і керамічні школи України. Вісник 
ЛДІПДМ Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: історія, тео-
рія, практика. Львів, 1992. Вип. 3. С. 73.

4 Клименко О. Народна кераміка Опішні на зламі XIX – поч. XX століть. 
Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ  – початку XX  cт. Київ, 
2000. С. 155.
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суд. У декоруванні застосовували кольорові поливи, ангоби, ри-
тування. У формотворенні і декорі відчутні впливи українського 
модерну, що проявилось у стилізації форми та декору, запозиче-
ного з народного декоративного мистецтва – текстилю, писанок 
тощо. В орнаменті переважали рослинні мотиви, які на поверхні 
виробу утворювали пишні декоративні композиції, проте не за-
вжди пов’язані з формою виробу. Учні обмежувались створен-
ням «нового стилю» розписів шляхом перенесення на глиняні 
вироби не притаманних матеріалові орнаментів з давніх виши-
вок та гаптів Полтавщини, що призводило до псевдонародності.

У 20-х – на початку 30-х митці застосовували досвід різнома-
нітних європейських течій і напрямів, сміливо експериментува-
ли з кольором, фактурою, об’ємами, пластикою.

Прогресивною була творчість Ю. Лебіщака – випускника ко-
ломийської гончарної школи, який працював у Полтаві, Мирго-
роді, Опішні, Хомутцях на Полтавщині, а також у Ростмістрівці 
на Черкащині, у Проскурові на Поділлі, в Кам’янець-Подільській 
художньо-промисловій школі.

У Опішному діяв гончарний навчально-показовий пункт 
Полтавського губернського земства (1912–1924) під керівни-
цтвом художника-кераміста Ю. Лебіщака з Коломиї. Взаємовп-
лив творчих традицій різних осередків України суттєво вплинув 
на подальший розвиток як, професійної, так і народної кераміки 
та сприяв формуванню єдиного національного стилю 5. Ю. Лебі-
щак широко користувався мотивами шитва, на їх основі створю-
вав декор гончарних виробів. 

У 1927 році Опішненський гончарний навчально-показовий 
пункт було реорганізовано в Опішненську керамічну промисло-
ву школу. Її очолив технолог-кераміст І. Ф. Бойченко (1888–1959), 
який здобув фахову освіту в Миргородській художньо-промис-
ловій школі імені Миколи Гоголя. Під керівництвом І.  Ф.  Бой-
ченка проводилися експериментальні роботи з поливами, гли-
нами, налагоджувалося масове виробництво майоліки. У  цей 

5 Кара-Васильєва Т. В. Формування національного стилю (10–20-ті роки). 
Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». 
Київ : Либідь, 2005. С. 55.
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тут час працював П. Шумейко, який отримав професійну освіту 
у Миргородській художньо-промисловій школі. 

У 1929 році з ініціативи І. Бойченка була створена гончарна 
артіль «Художній керамік».

В Опішному у цей час працював П.  Шумейко. Він отримав 
професійну освіту у Миргородській художньо-промисловій 
школі. Його орнаменти відзначались великою старанністю вико-
нання, хоч і не завжди були самобутніми, а часто запозиченими 
з орнаментів вишивок або килимів.

Упродовж 1936–1941  років у приміщенні навчально-показо-
вого пункту функціонувала Опішнянська школа майстрів ху-
дожньої кераміки.

Суспільно-політичне та мистецьке життя країни 1920–30-х, та 
й повоєнних, 1940–50-х  років вносило у розвиток опішненської 
кераміки свої корективи. Впродовж цього періоду у розписах по-
бутово-декоративних виробів набувають поширення мотиви, за-
позичені з станкового малярства, що було притаманне не лише 
кераміці, а  й іншим видам декоративно-ужиткового мистецтва. 
В  прикладному мистецтві насаджувалися і реалізовувалися ка-
нони соцреалізму, не рахуючись з його специфічною художньою 
природою, обумовленою утилітарною функцією. Яскравим при-
кладом цього можуть бути вироби Петра Кононенка, учителя ма-
лювання Опішнянської керамічної кустарно-промислової школи. 
Він здобув освіту в Москві, у  Строганівському училищі техніч-
ного малювання, працював як живописець та іконописець. Його 
розписи на плесканцях, вазах – це українські сільські краєвиди, за 
своєю природою станкові пейзажі з перспективою, світлотінню. 

У галузі кераміки професійна освіта була досить розгалуженою. 
З кінця ХІХ ст. в Україні діяли спеціальні установи з широкою про-
грамою вивчення мистецьких дисциплін та учбові заклади з вузь-
копрофесійною спрямованістю навчального процесу. Навчальні 
заклади створювались у давніх осередках народної кераміки, що 
сприяло поширенню технологічних знань та вмінь, а також збере-
женню народних традицій у формотворенні та декоруванні.

Важливим осередком була Коломийська гончарна школа, 
яка орієнтувалася на гуцульські орнаментальні традиції.
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Глибокі знання технології кераміки могли забезпечити уні-
версальність практичної роботи вихованців Коломийської гон-
чарної школи в умовах будь-якого центру кераміки. 

Випускники Коломийської гончарної школи працювали в 
більшості керамічних шкіл та навчальних майстерень інструк-
торами та викладачами, зокрема, у гончарній школі с. Товсте на 
Тернопільщині, на керамічній Дослідній станції у Львові, на фа-
бриці Івана Левинського, а також у Миргородській та Кам’янець-
Подільській художньо-промислових школах, в Глинській школі 
інструкторів гончарної справи, навчальних гончарних майстер-
нях в Опішному та Умані.

Деякі випускники школи, наприклад, брати Микола та Осип 
(Йосип) Білоскурські, Станіслав Патковський внесли значний 
вклад у розвиток професійної художньої кераміки. Зокрема, 
О.  Білоскурський, як випускник Коломийської гончарної шко-
ли, особливо дієво посприяв своїм досвідом створенню тех-
нологічної бази керамічної майстерні Одеської політехніки. 
Він був одним із перших українських дослідників керамічної  
технології.

Робота О.  Білоскурського була надзвичайно важливою для 
становлення української професійної кераміки, оскільки, її ху-
дожня специфіка великою мірою залежна від технології.

Крім того, художник-кераміст О.  Білоскурський доклав зу-
силля для відродження гончарного промислу у Глинську, Мир-
городі та Дибинцях.

Деякий час О.  Білоскурський був директором коломийської 
гончарної школи, а згодом переїхав до Алма-Ати і там організу-
вав керамічну дослідну станцію. 

Одним із перших в школі, хто використав національний ко-
лорит в орнаментиці облицювальної плитки був Ю. Лебіщак. За 
основу композицій ним взято елементи народних орнаментів – 
ромби, хрести, стилізоване колосся пшениці, соняшник, моти-
ви вишивки, виконані в традиційній кольоровій гамі (зелений, 
жовтий, коричневий).

Для керамістів доби модерну характерна увага до лаконізму 
кулястих форм та особливостей декорування японської керамі-
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ки 6. Ця тенденція відстежується у лампах, вазах, облицюваль-
них плитках, які були виконані за ескізами Ю. Захарієвича при 
Дослідній керамічній станції у Львові, а також у виробах фабри-
ки І. Левинського.

Перші твори львівських архітекторів, у яких уже чітко сфор-
мувалися особливості формальної мови «національного роман-
тизму», датуються 1904–1906 роками. Вже в роботі 1904 року – 
будинку «Колегіону» у Львові (вул.  Пирогова,  2), за проектом 
одного з найвидатніших майстрів львівської архітектури І. Ле-
винського, на досить стриманому, навіть сухуватому за пласти-
кою фасаді, з’являється чудова кольорова поліхромна майоліка у 
вигляді підвіконних вставок і надвіконних «рушничків», в яких 
вплив народної традиції є безсумнівним 7. Ескізи архітектурного 
декору виконав О. Лушпинський. 

У «новому українському стилі» як ні в одному іншому особ ливо 
помітними були формальні пошуки, прагнення до пластичності, 
рафінованості деталей, до вишуканості пропорцій, до бездоган-
ності силуету. Варто відзначити ще одну визначальну рису – тяжін-
ня до пластики в композиційному розміщенні мас, до контрасту 
фактур, до промальованості деталей, на противагу рафінованій 
графічності ар деко або фантастичної орнаменталізації «львівської 
сецесії». Архітектори намагалися максимально відмовлятися від 
засобів стилізаторства, чітко дистанціюватися від історичних про-
тотипів, сприймаючи як натяк на форми й образи минулого. При 
такому підході до вирішення архітектурних завдань, який є про-
тилежним до традицій еклектики, підкреслити регіональну спе-
цифіку творів архітектури складно. Проте львівським майстрам 
«нового українського стилю» це безумовно вдалося, ґрунтуючись 
у першу чергу на органічному синтезі мистецтв. 

Колір в архітектурі «нового українського стилю» – особлива 
тема, взявши до уваги давні традиції української архітектури. 

6 Чегусова З. Художнє скло і художня кераміка («мистецтво вогню») 
Украї ни другої половини ХХ – початку ХХІ століття в аспекті впливу стилю 
модерн… С. 45.

7 Чепелик В. Українськийархітектурний модерн / упоряд. З. В. Мойсенко-
Чепелик. Київ : КНУБА, 2000. С. 243.
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Майстри нерідко апелювали до багатого використання кольору 
у світській та, особливо, сакральній архітектурі середньовічної 
України – від найдавніших церков Києва до урочистих храмів 
Давнього Галича з блиском поливи поліхромних кахлів. Напри-
клад, І.  Левинський, при оздобленні споруд кахлями чи поліх-
ромною черепицею цілком усвідомлено прагнув підкреслити цю 
історичну спадкоємність. 

У добу модерну в київських житлових будівлях особливо-
го значення набули керамічні облицювальні плитки, які вико-
ристовувалися як для декоративного оздоблення фасадів, так 
і для інтер’єрів помешкань. Різнобарвні керамічні плитки ак-
тивно використовувалися київськими архітекторами, зокрема, 
Й. Зекцером, О. Вербицьким, для декорування фасадів будинків 
Створювалися для окраси фасадів також і монументальні кера-
мічні панно. Наприклад, прибутковий будинок по вул. Лютеран-
ській, 15 (архітектор О. Вербицький, 1908) прикрасило керамічне 
панно, виконане за мотивами художника М. Врубеля, а будинок 
на бульварі Т. Шевченка, 23 (1908) був оздоблений майоліковими 
плитками із зображенням берізок 8. 

Стиль модерн проявився в декорі керамічних плиток, при-
значених для приміщень загального користування та ванних 
кімнат. 

У Львові тенденції модерну найпершими перейняли Дослідна 
керамічна станція при Політехніці й фабрика будівельної та ху-
дожньої кераміки І. Левинського. 

У  оздобленні майолікових виробів фабрики І.  Левинського 
нерідко застосовувалася стилізація живої природи, особливо, 
вигадливою була рослинна орнаментика. Проте, визначальною 
рисою асортименту фабрики І. Левинського була орієнтація на 
традиційні українські орнаментальні мотиви: галузки, квіти, 
ромби, зиґзаґи і т. д. 

Нові засоби синтезу мистецтв, властиві для художньої куль-
тури початку ХХ  ст., включали перш за все нові уявлення про 

8 Сердюк О. Модерн в інтер’єрі київського житла в кінці ХІХ – на початку 
ХХ століття. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецен-
зії. Збірник наукових праць. Київ, 2010. С. 96.
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злиття мистецтва з повсякденним життям, про максимальне роз-
ширення художньої сфери за межі виставкових і музейних залів. 
Практично була зруйнована та грань, яка відділяла виставкові 
еталони «нового стилю» від реальних громадських і житлових 
інтер’єрів. На численних художньо-промислових виставках, які 
відбувалися у Галичині, окремі виставкові інтер’єри, витримані в 
одному ключі до найдрібніших деталей, за бажанням можна було 
перенести у реальну споруду. Значною мірою це було пов’язано з 
пошуками І. Левинським нової технології: застосуванням нових 
хімічних сполук у поливах та введення муфельного випалу, який 
відкривав шлях до експериментів. 

На фабриці І.  Левинського велика увага надавалася ручній 
роботі художника, в той же час там не бракувало машин. 

Для оздоблення виробів художники застосовували нові, дещо 
абстраговані від конкретного виду мистецтва орнаменти.

У виготовленні виробів на фабриці І.  Левинського орієнту-
валися на народне гончарство даного регіону. І.  Левинський, 
М.  Лук’янович, О.  Білоскурський, М.  Галібей, О.  Лушпин-
ський, Т. Обмінський прагнули надати виробам національного 
 колориту 9.

У 1910–30-х  роках стилістика керамічних виробів фабрики 
Левинського значною мірою залежала від керівництва та твор-
чості М. Лук’яновича. Він був учнем гончарної школи у с. Тов-
сте (біля Тернополя), пізніше там вчителював. Як стипендіат 
М. Лук’янович вивчав гончарство в Чехії, згодом повернувся як 
першорядний фахівець.

Керамічна фабрика І. Левинського виготовляла крім архітек-
турної, ще й декоративно-ужиткову кераміку.

Широкий асортимент декоративно-ужиткової кераміки 
включав у себе вази, миски, макітри, тарелі, цідильники, гор-
щики, дзбанки, пасківниці, чайні, кавові сервізи, таці, куманці, 
баклаги, чашки, бокали, фігурний посуд, свічники, сувеніри та 
сакральні вироби. 

9 Кара-Васильєва  Т.  В. Формування національного стилю (10–
20-ті роки)… С. 19.
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На початку ХХ ст. особливого значення набула сакральна ке-
раміка. На фабриці І. Левинського розробляються і впроваджу-
ються у виробництво церковні ліхтарі, підсвічники (різної висо-
ти, для різних видів обряду), вази, підноси, підставки та інші речі, 
призначені для релігійних обрядів  10. Ці вироби також зазнали 
впливу українського стилю модерн. Вони відзначалися особли-
во високою якістю та гідно протистояли використанню в укра-
їнських церквах західноєвропейським різностильовим аналогам. 

На початку ХХ ст. керамічні ікони створював Олександр Луш-
пинський. На фабриці І. Левинського були спроби виготовлення 
кіотів з майоліковими вставками. Зокрема, кіот із поєднанням 
дерева і майоліки, виконаний за проектом О. Лушпинського був 
показаний нам Виставці релігійних речей у Львові 1909 року. 

Широкої популярності на західноукраїнських землях набули 
керамічні хрести, які щедро декорувалися орнаментикою, запо-
зиченою з різьблення Гуцульщини і Бойківщини. На фабриці 
І. Левинського був налагоджений випуск керамічних (теракото-
вих і майолікових) церковних хрестів обрядового призначення.

Керамічні писанки на початку ХХ  ст. увійшли у масове ви-
робництво на фабриці І. Левинського. Їх орнаментика являла со-
бою інтерпретацію народних мотивів професійними художни-
ками. Поширювалися такі писанки через крамнички і ярмарки у 
Львові, Коломиї, Тернополі, Перемишлі, Стрию, Дрогобичі, Ста-
ніславі, Ярославі та інших містах Галичини й Польщі, а  також 
постачалися як сувеніри і до Києва 11.

У розташуванні орнаменту простежувалася певна закономір-
ність  – він зазвичай концентрувався на опуклих стінках посу-
дин, біля країв горловини, а  також розгортався в концентрич-
ному русі 12.

10 Нога О. Проект пам’ятника Івану Левинському. Львів, 1997. С. 302.
11 Нога О. Керамічні писанки Галичини початку ХХ століття як продов-

ження давньоукраїнських традицій. Матеріали науково-практичної конфе-
ренції «Писанка – символ України» з міжнародного з’їзду писанкарів. Київ, 
1993. С. 91–92.

12 Кара-Васильєва Т. В. Формування національного стилю (10–20-ті роки. 
Декоративне мистецтво України ХХ  століття. У  пошуках «великого стилю». 
Київ : Либідь, 2005. С. 19. 
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Декор на виробах густішав, набував вигадливості та рафіно-
ваності  13. При цьому стилізовані народні мотиви сполучалися 
з характерними для модерну візерунками. Розпис виконував-
ся зазвичай на білому чи коричневому тлі. У виробах фабрики 
І.  Левинського зберігалися характерні для західноукраїнської 
кераміки традиційні форми, орнамент і основний колорит, який 
складався з зелених, жовтих та коричневих барв. Проте, кольо-
рова гама збагачувалася нетрадиційними синіми, фіолетовими, 
золотистими відтінками. Значною мірою це було пов’язано з по-
шуками І. Левинським нової технології: застосуванням нових хі-
мічних сполук у поливах та введення муфельного випалу, який 
відкривав шлях до експериментів. 

Архітектурно-декоративна кераміка фірми І.  Левинського 
відзначалася професійністю розпису, який віртуозно виконував-
ся на облицювальних плитках. 

Споруди початку ХХ ст. стали яскравою сторінкою міської за-
будови, а  їхня естетика – дуже помітною частиною архітектур-
ного образу вулиць і площ міст Східної Галичини. Стиль споруд 
цього періоду характеризується художньою сміливістю, актив-
ністю (іноді «агресивністю») пластичного образу, чи це вокзал, 
банк, торгова палата або ж чиншовий будинок. Громадські спо-
руди міст Східної Галичини мали не тільки підкреслено індиві-
дуальний характер зовнішнього образу, вражали різноманіттям 
композиційних вирішень і декоративною видовищністю, де-
монструючи своєрідність творчого почерку таких видатних ар-
хітекторів як І. та Л. Левинські, В. та Є. Нагірні, Т. Обмінський, 
К.  Мокловський, Ю.  Захаревич, вони переконують, що навіть 
праці одного майстра радикально відрізняються одна від одної, 
відображаючи складність естетичних концепцій архітектури в 
Україні першої третини ХХ ст. 

Водночас, незважаючи на підкреслену своєрідність кожного 
композиційного вирішення, вони мають спільні риси, які дозво-
ляють узагальнити особливості галицької архітектури початку 

13 Бірюльов  Ю.  О. Мистецтво львівської сецесії. Львів  : Центр Європи, 
2005. С. 116.
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ХХ ст. Об’єднує їх в першу чергу те, що кожна така споруда ще 
на фазі проектування задумувалася як своєрідна естетична де-
кларація, як цільний художній організм з ідеально продуманим 
середовищем, у  якому естетичне начало відігравало вирішаль-
ну роль як у об’ємно-просторовому вирішенні, так і в ужитко-
во-функціональних керамічних деталях. Причому останні були 
невід’ємними композиційними елементами художньої концепції. 

У львівській архітектурі використовували високоякісну мет-
лаську плитку, виготовлену на численних підприємствах Німеч-
чини, Чехії, Австрії. Водночас плитку для підлоги переважно з 
простим геометричним і рослинним орнаментом виготовляла 
також львівська фірма І. Левинського.

Кахлярський відділ фабрики І. Левинського під керівництвом 
Дзбанського у виготовленні кахлів взяв за основу гуцульські сю-
жетно-орнаментальні схеми та зробив спробу продовжити на-
родні традиції з урахуванням масового тиражування. Одним із 
найкращих зразків фабрики І. Левинського була піч, виконана в 
народних традиціях за проектом Е. Ковача для Галицького па-
вільйону на Всесвітній виставці в Парижі у 1900 році. На фабри-
ці у 1904–1905 роках були виготовлені кахляні печі з доміную-
чим мотивом «дерево життя». Одна з них збереглася у Львові в 
будинку № 20 по вул. Руській 14.

У період панування сецесії в архітектурі Львова були розпо-
всюджені екстер’єрні керамічні вставки і панно. Перше широке 
застосування майолікових панно знайшло місце в облицюванні 
сецесійних залів тимчасового вокзалу в 1900 році (І. Левинський). 
За проектами О.  Лушпинського під художнім керівництвом 
О.  Білоскурського на фабриці Левинського у 1904–1906  роках 
було виготовлене керамічне облицювання трьох фасадів будин-
ку страхового товариства «Дністер» (вул. Руська, 20). Майолікові 
вставки в «українському стилі» із коричнево-зеленим стилізова-
ним геометричним малюнком, ритмічно розташовані між вікна-
ми на тлі світло-жовтого облицювання, підкреслюють пластич-
ну виразність і живописність споруди.

14 Нога О. Проект пам’ятника Івану Левинському. Львів  : Українські тех-
нології, 1997. С. 226.
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Окрім геометричного орнаменту за мотивами гуцульського 
народного мистецтва (фризи в будинках, споруджених фірмою 
Левинського), на майолікових вставках виконувалися також жи-
вописні силуетні зображення. 

Фасадні керамічні вставки ромбовидної форми, наділе-
ні властивістю інтерференції світла прикрашають споруди по 
вул. Бандери, 31–33 (раніше вул. Сапіги, архітектор Ю. Піонтков-
ський, 1908) 15.

Також варто згадати виконані в «українському стилі» кахлі 
будинку Академічної громади (вул. Коцюбинського, 21), Народ-
ний дім у Стрию, а також споруди у Судовій Вишні, Кам’янка-
Бузькій. Кольорова гама базувалася на звичному для гуцульської 
кераміки поєднанні зеленої, коричневої, жовтої поливи. 

Вводячи в архітектуру кахлі, львівські майстри модерну ви-
користовували два підходи. Переважно це були виключно орна-
ментальні поліхромні плями, які виблискували гармонійним по-
єднанням яскравих кольорів та контрастували з геометричною 
чіткістю або соковитою пластичністю архітектурних форм. Та-
кий принцип дуже влучно використав, скажімо, І. Левинський у 
вирішенні головного фасаду споруди Бурси Народного дому на 
вул. Лисенка, 14–14а (1907). 

Більш складними були спроби доповнити композицію фаса-
дів монументальними панно – теракотовими або майоліковими. 
Переважали керамічні панно з зображеннями рослинної орна-
ментики, огорненої графічними вигинами «удару батога». Вони 
завжди чітко підпорядковувалися архітектоніці фасадів, на зра-
зок майоліковим панно з великими яскравими стилізованими 
квітами, розташованими між вікнами на фасадах сусідніх бу-
динків на вул. акад. Павлова, 4–6 у Львові. Витончені за колори-
том панно добре поєднувалися з приглушеним зафарбуванням 
фасадів, тонкою ліпниною рельєфів, графічним рисунком пе-
рил балконів. Проте, рисунок примхливих стебел стилізованих 
квітів, графічна чіткість деталей швидше нагадують книжкову 
орнаментику або ж панно призначене для декорування інтер’єру, 
який несподівано винесли на фасад. 

15 Нога О. Проект пам’ятника Івану Левинському... С. 35.
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Нерідко майстри апелювали до мистецтва Близького Сходу. 
Зокрема, асоціації з святковістю та блиском поливи мавритан-
ської архітектури викликає будинок на вул. Л. Курбаса, 5, фасад 
якого повністю облицьований глазурованою цеглою та орнамен-
тальною майолікою (арх. С. Рімер, 1907).

На противагу модерну стиль ар деко характеризує тенденція 
до спрощення форми, акцент на площинність та відсутність три-
вимірності.

Дослідники виділяють ретроспективний та новаторський ар 
деко. Перший з них у пошуках нової пластичної виразності архі-
тектурних форм звернувся до історичних стилів, перш за все – ам-
піру, яскраво представленого у будівництві Львова попереднього 
століття. У наслідуванні ампіру архітектори початку ХХ ст. виді-
ляли зокрема пластику мас та рафінованість деталей, художній 
контраст між цільністю площини стіни та лаконічно-вишуканими 
декоративними елементами. Раціоналістичні ідеали доби Просвіт-
ництва знову стали близькими архітекторам початку ХХ  ст., які 
у своїй творчості прагнули своєрідної раціоналізації естетичних 
форм й естетизації конструктивних елементів архітектури. Май-
стри найчастіше прагнули викликати образні асоціації з ампіром 
за допомогою використання ордеру, стилізованих сюжетних ба-
рельєфів, орнаменту вінків і гірлянд. Керамічне облицювання бу-
дівель стилю ар деко більш лаконічне, підпорядковане тектоніці 
споруди. Так, вертикаль поліхромного керамічного облицювання 
вілли на вул. Вишенського, 12 композиційно виділяє на фасаді схо-
дову шахту. Керамічна пластика на фасаді дому на вул. Бандери, 24 
повністю узгоджується з алегоричними рельєфами фронтонів. 

Питання творчого освоєння традицій гончарства в міській 
архітектурі набуло особливого значення в другій половині трид-
цятих років. У цей час проектувалися різні громадські й окремі 
житлові будинки, в яких робилися спроби синтезу архітектури і 
народного декоративного мистецтва.

На зламі ХІХ–ХХ ст. у мистецтві кераміки поширеними були 
різні неостилі історизму, що було показовим для консерватив-
них українських споживачів тих часів, які замовляли вироби зі 
звичними формами та декором.
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У такому руслі працював Кахельний і майоліковий завод 
Ю. Анджейовського, який за період свого функціонування в Киє-
ві від 1879 до 1918 року еволюціонував від керамічної майстерні 
до одного з найпотужніших керамічних виробництв міста. 

У 1879 році в Києві Й. Анджейовський придбав садибу на розі 
вулиць Кирилівської та Заводської (вул. Кирилівська, 64) і отри-
мав дозвіл на зведення там керамічного заводу.

Асортимент керамічних виробів заводу Й.  Анджейовського 
включав інтер’єрну, екстер’єрну, садово-паркову кераміку. Серед 
типових теракотових і майолікових виробів цього закладу мож-
на умовно виділити такі групи: пічна кераміка (печі в комплекті 
та їхні елементи, каміни, камінні печі, каміни для радіаторів, ан-
глійські кухні), малі архітектурні форми (колони), декоративна 
садово-паркова пластика (фігури для фонтанів, вази, бордюри 
для клумб). На заводі використовували лише місцеву, україн-
ську сировину. 

Окрім архітектурно-декоративної, на заводі Анджейовського 
виготовляли й декоративно-ужиткову кераміку, зокрема терако-
тові вази. Стиль модерн повною мірою був відображений лише 
у одній п’ятій частині виробів загальної продукції заводу. Після 
приходу до влади в Києві більшовиків завод було націоналізова-
но, а устаткування передано до Межигір’я (що поблизу Києва), на 
чому історія виробництва й закінчилася.

У сецесійних інтер’єрах квартир Києва та Львова помітним 
декоративним акцентом нерідко була кахляна піч або камін. 
Пічна кераміка користувалася великим попитом і становила ва-
гомий відсоток від загального виробництва.

Кахляні печі-колонки набули значного поширення на захід-
ноукраїнських землях. Кахлі для таких печей виготовляли на 
підприємствах Львова, Станіслава (нині Івано-Франківська), 
Чернівців, Дрогобича та інших міст. Кахлі мали здебільшого 
рельєфний малюнок і були вкриті поливою різних кольорів. Ху-
дожнє оформлення цих кахлів зазнало відчутного впливу мис-
тецтва Західної Європи початку ХХ ст.

Cтилістика пічної кераміки фабрики Анджейовського від-
биває основні художні тенденції тогочасної архітектури та де-
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коративного мистецтва: історизм і модерн у декоративному 
та раціоналістичному напрямах. Продукцію заводу Й.  А.  Ан-
джейовського було відзначено медалями й дипломами на ви-
ставках у Львові, Варшаві, Києві, Нижньому Новгороді, Санкт-
Петербурзі 16. 

У такому руслі працював Кахельний і майоліковий завод 
Ю.  Анджейовського, який за період свого функціонування в 
Києві від 1879 до 1918 років еволюціонував від керамічної май-
стерні до одного з найпотужніших керамічних виробництв міс-
та. Окрім архітектурно-декоративної, на заводі Анджейовського 
виготовляли й декоративно-ужиткову кераміку, зокрема терако-
тові вази. Стиль модерн повною мірою був відображений лише 
у одній п’ятій частині виробів загальної продукції заводу. Після 
приходу до влади в Києві більшовиків завод було націоналізова-
но, а устаткування передано до Межигір’я (що поблизу Києва), на 
чому історія виробництва й закінчилася.

Становлення та розвиток художньої кераміки межигір’я ба-
зувалися на вивченні й інтерпретації особливостей українського 
гончарства, яке створило основу для формування національного 
стилю. В  Межигір’ї упродовж 1920-х  років традиції гончарства 
стали підґрунтям для творчих пошуків митців-бойчукістів у ца-
рині кераміки. Процес відродження українського мистецтва, який 
був характерний для 1920-х років, потерпів поразку в 1930-х ро-
ках, коли розпочалися масові політичні репресії у середовищі ін-
телігенції. Сталінський тоталітарний режим судив не злочинців і 
контрреволюціонерів, а інтелектуальну, творчу еліту українсько-
го народу – вчених, вузівських викладачів, митців. Серед інших, 
невинно загинули разом зі своїм вчителем М. Бойчуком такі ху-
дожники-універсали, як Василь Теофанович Седляр (12  квітня 
1899  р.  – 13  липня 1937  р., родом зі с.  Христівка Миргородсько-
го пов. на Полтавщині (нині – Шишацького р-ну Полтавської обл.)) 
та Іван Іванович Падалка (15 листопада 1894 р. – 13 липня 1937 р., 

16 Смолій Ю. О. Кахельний і майоліковий завод Йосафата Анджейовсько-
го в Києві: власники, виробництво, каталоги. Студії мистецтвознавчі. 2012. 
С. 99–104.
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родом з с. Жорнокльови Золотоніського пов. на Полтавщині (нині 
Черкаська обл.)). Окрім станкового та монументального живопи-
су, графіки, вони творили ще й художню кераміку та навчали цьо-
му мистецтву своїх талановитих послідовників. 

У 1920  році керамічна школа-майстерня була переведена з 
Глинська до Межигір’я. 

У 1900 році було створено навчально-показову майстерню у 
Глинську (тепер Сумська  обл.), реорганізовану 1908  року у ін-
структорську навчальну школу, яка протягом трьох років готу-
вала інструкторів гончарного виробництва  17. Вироби вихован-
ців цієї школи несли відбиток часу. Декор традиційних мисок, 
полумисків, тикв, глечиків, в  основі якого лежав український 
орнамент, був позначений впливом модерну, що у цілому було 
характерно для декоративного мистецтва початку ХХ ст. З поя-
вою у Глинську викладачів Петербурзького Училища технічного 
малювання барона А. Штігліца народні традиції втрачають свою 
роль і значення творчих орієнтирів. 

Глинська керамічна школа на початку ХХ  ст. наслідувала ні-
мецький модерн. Директором був Альберт Гофман, він же викла-
дав основні технологічні дисципліни з кераміки. Ще працював 
там викладач на прізвище Ульріх, який керував лабораторним на-
вчанням з кераміки. Вчителі, які приїздили з Петербургу навчали 
станковому живопису, а не художній обробці керамічних виробів. 
Лише поодинокі учні Глинської школи інтуїтивно тягнулися до 
української народної кераміки, зокрема, Павло Іванченко 18.

У цій школі працював випускник Коломийської гончарної 
школи Осип Білоскурський, який запровадив техніку гравіру-
вання по побіленому черепку, не ігноруючи місцевих тради-
цій 19. О. Білоскурський теж на той час не особливо насаджував 
традиції української народної кераміки. 

17 Шмагало  Р. Гончарні промисли і керамічні школи України. Вісник 
ЛДІПДМ Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: історія, тео-
рія, практика. Львів, 1992. Вип. 3. С. 124.

18 П.  Іванченко. Прагнучи істини . Народна творчість та етнографія. 
1968. № 1. С. 93.

19 Шмагало Р. Гончарні промисли і керамічні школи України… С. 124.
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Лише у 1919  році, коли Глинську школу очолив Лев Крама-
ренко ситуація змінилася, але в умовах громадянської війни не 
можна було швидко змінити напрямок навчання.

Постановою ІІІ Всеукраїнського з’їзду Рад, прийнятою в бе-
резні 1919  року, у  Межигір’ї було відкрито заклад. Його завід-
уючий Лев Крамаренко та викладач народної керамічної скуль-
птури Яків Манько перевели туди з Глинська 30 учнів. Із групи 
київських художників, а також із десяти учнів Глинської школи 
утворився дружний колектив і розпочалася творча робота з ви-
готовлення художньої кераміки. 

Перевівши з Глинська до Межигір’я керамічну школу-май-
стерню, Лев Крамаренко на початку 1920-х років залишив її в ру-
ках вчорашніх студентів майстерні М. Бойчука. Василь Седляр 
та Оксана Павленко (1896–1991 рр.) вирішили, що стажуватися 
вони будуть у межигірській школі-майстерні. Їх стажування пе-
реросло в самостійну діяльність. Отримавши творчу свободу на 
початку трудового шляху, художники створили особливу робо-
чу атмосферу.

П. Іванченко, навчаючись упродовж 1919–1925 років у Київ-
ському художньому інституті, був інструктором керамічного 
виробництва у Межигірській профшколі і разом з її учнями без-
посередньо брав участь у виробництві. Він виготовляв переваж-
но декоративний посуд з великою вправністю промальований 
ангобом. Він творчо продовжував традиції народного малюван-
ня майоліки Полтавщини.

В. Седляр був директором Межигірської школи, а О. Павлен-
ко завідувала учбовою частиною. Через деякий час у Межигір’я 
приїздять два учні з Уманської керамічної школи (Дмитро Го-
ловко і Микола Півчинський), а  з Глинська  – технік-керамік 
Михайло Косихін. Пізніше у Межигірській школі з’являється 
художник Іван Падалка. Після закінчення Академії у 1920 році 
І.  І. Падалка направляється на стажування до Миргородського 
художньо-керамічного технікуму, де впродовж 1920–1921 років 
викладає живопис. Одночасно завідує майстернею художніх 
іграшок, створеною Софією Налепинською-Бойчук. У  Мирго-
роді художник мав своїх послідовників, які згодом разом з ним 
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переїжджають у Межигір’я під Києвом, де в цей час була органі-
зована художньо-керамічна школа. Праця в Межигір’ї упродовж 
1921–1925 років стала одним з найбільш плідних творчих періо-
дів в житті І. І. Падалки.

Як засвідчував П. Іванченко, у колективі межигірців не було 
розмежування на майстрів глинської школи і майстрів-киян 20. 
Вони спільно вивчали народну кераміку України і на основі її 
традицій намагалися створити нові вироби за своєю формою, 
призначенням та декоративним оздобленням.

У вересні 1922 року колектив Межигірської художньо-кера-
мічної школи відкрив у Києві першу виставку керамічних виро-
бів. Було виставлено більше 1000 експонатів майоліки.. Більшість 
робіт, експонованих на цій виставці, було виконано київськими 
майстрами  – Марією Плесківською, Василем Седляром, Окса-
ною Павленко, Іваном Падалкою та Павлом Іванченком, хоча і 
майстри з Глинська, зокрема, Михайло Косихін, теж створили 
багато нових форм посуду. Після цієї виставки твори цих митців 
стали загальновідомими.

Як справедливо відзначає Т. В. Кара-Васильєва, керамічні ви-
роби межигірців позначалися високим професіоналізмом і разом з 
тим тонким розумінням глибинних основ народного  мистецтва 21.

На Всесоюзній художньо-промисловій виставці в Москві 
(1922) межигірці отримали диплом «за збереження народних мо-
тивів і декорування гончарного посуду» 22.

У січні 1923 року Межигірська школа була реорганізована у 
Межигірський керамічний технікум. 

Художникам і учням Межигірської художньо-керамічної 
школи взірцями слугували твори народного мистецтва. Серед 
асортименту виробів межигірських керамістів були баранці, ку-
манці, коники, леви, ведмедики.

Разом з тим у їх роботах подекуди мала місце й радянська 
символіка та портрети вождів. Тогочасна ідеологія з її вимогами 

20 П. Іванченко. Прагнучи істини... С.94.
21 Кара-Васильєва Т. В. Формування національного стилю (10–20-ті роки)... 

С. 55.
22 П. Іванченко. Прагнучи істини... С. 94. 
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пропаганди «радянської дійсності» знайшла своє відображення 
у низці «агітаційних» виробів з новою символікою. Це були та-
релі, вази та інший декоративний посуд з портретами вождя сві-
тового пролетаріату, радянською емблематикою – п’ятикутними 
зірками, серпом і молотом, агіттекстами. Серед цих творів  – 
ваза О. Павленко і тареля П.Іванченка, присвячені 10-й річниці 
жовтня тощо. Показово, що напис П. Іванченко виконав нарбу-
тівським шрифтом, доповненим рослинним декором, у  якому 
майстерно інтерпретовано мотиви українського рослинного 
орнаменту. Це свідчить про те, що майстер ставив перед собою 
вирішення, не ідеологічних, а насамперед декоративних завдань 
у національному стилі. 

Яскравою індивідуальністю відзначалися роботи керівника 
школи-майстерні художника В.  Т.  Седляра  23. Він проектував 
сервізи, розписував вази і блюда. Його червоноармієць на коні 
перекликається з романтичним зображенням вершника-козака 
у народному мистецтві. Межигірці намагалися зберегти тради-
ційні композиції , використовуючи нові сюжети.

Твори художниці О. Т. Павленко характеризувалися підкрес-
леною декоративністю. Її творчий почерк передбачав утворення 
пензлем відводів фарби. Прості за формою вироби вона збагачу-
вала малюнками пальметок, квітів, листя.

Молоді вихованці Межигірської художньо-керамічної шко-
ли: Василь Циндря, Ілько Заїка, Дмитро Головко робили серії на-
родного святкового посуду.

Межигірці користувалися принципом «Не тільки в декорі 
суть речей, але й у самій формі».

Керамічні вироби межигірців позначалися високим професі-
оналізмом і разом з тим тонким розумінням глибинних основ 
народного мистецтва.

На Всесоюзній художньо-промисловій виставці в Москві 
(1922) межигірці отримали диплом «за збереження народних мо-
тивів і декорування гончарного посуду».

Схвальні відгуки межигірські вироби дістали під час виста-
вок у Празі, Берліні, Венеції і Парижі.

23 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 990. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 5. 
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Колективу Межигірської художньо-керамічної школи було 
надане велике замовлення на виготовлення керамічних виробів 
для експорту.

Особливої уваги заслуговує плесканець П.  Іванченка із зо-
браженням жінки (НМУНДМ, інв. № К-2858). Той факт, що ав-
тор цієї роботи називав його однією з найгірших своїх ранніх 
робіт, а  стилістикою спорідненою з народним примітивом, був 
зумовлений радянською цензурою. Плесканець був виконаний 
за найкращими народними традиціями, які пропагували бойчу-
кісти, а композиція сюжетного розпису на ньому брала початок 
від традицій іконопису.

І. І. Падалка виконав серію блюд і настінних декоративних та-
рілок. Робітників і червоноармійців він малював так, як у давни-
ну зображали козаків-мамаїв. Різні варіанти зображення радян-
ського Мамая з різною атрибутикою: серпом, молотом, книгою, 
шаблею І. І. Падалка майстерно малював на тарілках. Традицій-
ний орнамент на берегах тарілки художник замінює гуморис-
тичним надписом: «Я  пролетарій Мамай, стережись мене бур-
жуй, не займай». У цій композиції малюнок добре пов’язаний з 
текстом. У Межигір’ї зароджувалася форма агітаційної кераміки 
1920-х років.

Народне мистецтво мало вагомий вплив на професійну кера-
міку межигірців. Разом з тим, художники-керамісти зверталися 
й до портретних зображень Т. Г. Шевченка.

Серед керамічних творів художників-межигірців, присвяче-
них Т. Г. Шевченку відомий плесканець (баклага)із портретним 
зображенням Великого кобзаря та декоративна таріль. Ці робо-
ти зберігаються у фондах Національного музею декоративного 
мистецтва у Києві.

Портретне зображення Т. Г. Шевченка на баклазі дуже умов-
не, максимально стилізоване. Погруддя Т.  Г.  закомпоноване в 
коло. Шевченко зображений у кожусі та шапці. В руці він тримає 
книгу. Композиційне вирішення цієї роботи очевидно запози-
чене з іконопису. Погруддя обрамлює коричневий бережок, на 
якому продряпані «безкінечники», які замикаються в коло. Ко-
льорова гама баклаги (плесканця) дуже лаконічна, вона склада-
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ється кількох відтінків вохристого кольору і темно-коричневого. 
Обличчя Шевченка вирішене лише за допомогою гравіювання. 
Його обрамлює коричнева шапка і комір. Привертають увагу дві 
літери «т» та «ш», розташовані з обох боків погруддя. Без сум-
ніву, це початкові літери імені та прізвища Тараса Григоровича. 
Композиція на плесканці намальована ангобами, гравійована, 
а потім покрита прозорою поливою. Шийка плесканця за про-
порціями досить велика відносно корпусу. Плесканець стоїть на 
маленьких ніжках. Маленькими були також вушка з обох боків 
у верхній частині корпусу. Зі звороту плесканець оздоблений зо-
браженням жука, вусики якого утворюють серце.

Інша робота Межигірської керамічної школи – декоративна та-
ріль із портретним зображенням Т. Г. Шевченка. Порівняно з по-
передньою композицією, риси обличчя в цій роботі промальова-
ні ретельніше. Композиція аналогічна попередній – Т. Г. тримає в 
руці розкриту книгу. На берегах тарілі розташовані рядки із Шев-
ченкового «Заповіту»: Поховайте, та вставайте – кайдани порвіте. 
Надпис, закомпонований в колі, замикає у нижній частині «без-
кінечник». Погруддя Т. Г., закомпоноване в синьому колі і слова із 
«Заповіту» розділяє орнамент, який нагадує пуп’янки квітів, розта-
шовані один за одним. Кольорова гама декоративної тарілі склад-
ніша, ніж плесканця. Вона складається з вохристого, синього, чер-
воно-коричневого та брунатного кольорів. Як і в попередньому 
прикладі, з обох боків погруддя вигравіювані літери «т» та «ш».

З 1928 до 1930  років на базі Межигірського художньо-кера-
мічного технікуму функціонував Технологічний інститут кера-
міки і скла. У 1930 році інститут перевели до Києва, а через рік 
закрили. Як зазначає Н.  Крутенко, причину ж закриття Меж-
игірського інституту стало можливим легалізувати лише сьогод-
ні, коли ми пізнаємо справжню нашу історію.

1930-ті  роки стали періодом випробувань для українського 
народу. У  цей час в Радянському Союзі було встановлено ста-
лінський тоталітарний режим. І. Падалка та В. Седляр разом зі 
своїм вчителем М.  Бойчуком були репресовані. 25  листопада 
1936 року органи НКВС заарештували митців. Військова Коле-
гія Верховного суду СРСР засудила їх як учасників націонал-фа-
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шистської терористичної організації, що ставив за мету відтор-
гнення України від СРСР та реставрацію капіталізму» до вищої 
міри покарання. 13  липня 1937  року М.  Бойчук, І.  Падалка та 
В. Седляр були розстріляні.

Упродовж першої половини ХХ ст. народне мистецтво мало 
вагомий вплив на професійну кераміку багатьох художників, 
зокрема, межигірців. 

Традиції межигірського вузу були продовжені його колишні-
ми учнями в експериментальних художніх майстернях при Ки-
ївському музеї українського мистецтва, які, за місцем розташу-
вання, мали ще назву лаврської школи народних майстрів. 

У повоєнні роки в Києві випускники Межигірського інсти-
туту Пантелеймон Мусієнко та Ніна Федорова створили експе-
риментальну керамічну художню майстерню при Академії архі-
тектури УРСР. Колишніми учнями були відтворені, розвинені та 
збережені традиції та ідеї межигірців. 

У 1945  році була заснована Академія Архітектури України 
(ААУ), її очолив видатний архітектор Володимир Гнатович За-
болотний. В цьому ж році в Академії архітектури був створений 
Інститут художньої промисловості, який багато років очолюва-
ла Ніна Давидівна Манучарова. В цьому інституті на території 
Софійського заповідника в маленькому одноповерховому буди-
ночку була організована керамічна майстерня під керівництвом 
Ніни Іванівни Федорової, яка створила новий напрям україн-
ської архітектурної кераміки. Спочатку вона мала назву «Експе-
риментальна майстерня художньої кераміки Інституту архітек-
тури Академії будівництва та архітектури УРСР». Із 1963  року 
майстерня була підпорядкована відділу монументально-декора-
тивного мистецтва Київського зонального науково-дослідного 
інституту експериментального проектування. 

Н. І. Федорова була визначним технологом, нею створена ши-
рока гама кольорових полив – чорна, зелена, червона, відтінки 
сріб лястої, перламутрової, бірюзової; винайдені морозостійки 
поливи. 

У 1947 році творчий колектив майстерні Н. Федорової був не-
великий – О. С. Желєзняк, О. А. Грудзинська, Г. Шарай, Н. Федо-
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рова. Асортимент декоративних виробів Ніни Федорової, Окса-
ни Грудзинської та Ганни Шарай був досить широкий і включав, 
окрім посуду, вази, настінні блюда, кашпо, настінні лампи. 

Професійним художником була лише О. А. Грудзинська. Вона 
закінчила Московський інститут прикладного та декоративного 
мистецтва, її педагогами з фаху були відомі художники Олек-
сандр Дейнека, Роберт Фальк. Свою кераміку О.  Грудзинська 
розписувала за народними мотивами.

У післявоєнний період архітекторами ААУ було поставлене 
питання про широке застосування кераміки при відбудові жит-
лових і громадських споруд. Ідею створення керамічної майстер-
ні при ААУ художника-кераміста і мистецтвознавця П. Мусієн-
ка підтримав Президент Академії В. Заболотний і віце-президент 
ААУ О. Альошин, які усвідомлювали цінність застосування ке-
раміки в архітектурі 24.

Ганна Григорівна Шарай була улюбленою ученицею Н. І. Фе-
дорової. На особливу увагу заслуговують її настінні тарелі. Ав-
торка щедро прикрашала їх квітковими орнаментами. 

Основними принципами діяльності колективу під керівни-
цтвом Н. Федорової були: орієнтація на традиції української на-
родної кераміки, новаторський підхід у їх застосуванні, творча 
співпраця народних майстрів, професійних художників, техно-
логів та архітекторів 25.

Для майстерні Н.  Федорової характерною була постійна ак-
тивна виставкова діяльність, у  якій обов’язково брали участь і 
народні майстри. У 1958 році усі республіки колишнього СРСР 
вперше брали участь у європейській виставці декоративної кера-
міки, що була організована Міжнародною академією в Остенде. 
Україна була представлена творами народного майстра Є.  Же-
лєзняка, що було творчою перемогою всієї майстерні.

24 Чегусова  З.  А. Історія діяльності та внесок у розвиток комплексного 
архітектурно-художнього вирішення інтер’єрів різних типів споруд України 
1970–1990-х років Науково-дослідного центру монументально-декоративного 
мистецтва. Київ : ЗНДІЕП, 2003. С. 210.

25 Бекетова І. Експериментальна майстерня. Творчий осередок. До 100-річ-
чя Ніни Федорової. Київ : НьюТон Продакшн, 2007. С. 1.
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Важливою складовою успіху майстерні була співпраця про-
фесійних художників з народними майстрами, яких запрошу-
вали з Чернігівщини, Сумщини, Київщини та інших областей до 
«Софійської гончарні». Серед носіїв традицій, які працювали в 
майстерні були: заслужений майстер народної творчості Украї-
ни Є.  Желєзняк, народні майстри  – члени Спілки художників 
України Г. Шарай, О. Селюченко, Ф. Олексієнко, О. Пошивайло, 
Р. Батечко, гончарі Я. Падалка, Є. Кацимон, М. Маринченко.

Професійні художники працювали поруч з народними май-
страми. Професіонали органічно сприймали народне мистецтво 
з притаманним йому багатством орнаментики та колориту. На-
родні майстри опановували технологічні новинки керамічного 
виробництва. Для майстерні Н. Федорової впродовж десятиліть 
незмінним творчим кредо був пошук і новаторство поряд із збе-
реженням традицій народного мистецтва.

У 1940–1950-х роках на базі майстерні Н. Федорової регуляр-
но проводилися науково-практичні семінари й заняття з метою 
розповсюдження технічного і художнього досвіду майстерні, 
який згодом був використаний багатьма керамічними виробни-
цтвами України, зокрема, Васильківським майоліковим заводом 
та Опішнянським заводом «Художній керамік» 26. У зазначений 
період керамісти майстерні Н. Федорової брали участь у рестав-
раційних роботах, відновлюючи керамічні деталі культових та 
житлових споруд Києва, Чернігова, Переяслава-Хмельницького, 
Москви.

Ідеї майстерні об’єднувалися концепцією єднання творчості 
архітектора, художника-кераміста й народного майстра-вико-
навця. Архітектор очолював проектування, художник-профе-
сіонал підхоплював ідею і розробляв тему, народний майстер 
додавав задумам національного колориту та втілював їх у мате-
ріалі  27. Ця основна концепція спільної творчості кожного разу 
давала гарні результати. Прикладом може бути керамічне об-
лицювання житлових споруд на Хрещатику.Саме застосування 

26 Чегусова З. А. Історія діяльності та внесок у розвиток комплексного ар-
хітектурно-художнього вирішення інтер’єрів... С. 210.

27 Жоголь Л. Є. Мне глина пахнет… Зеркало недели. 1998. № 20, 15 мая.
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орнаментальної плитки, створеної в майстерні кераміки, дозво-
лило виявити унікальність оздоблених будов. 

Хрещатик був творчою лабораторією, де вирішувалися проб-
леми, важливі для практики будівництва інших міст України.

У 1948  році проект забудови Хрещатика доручили підготу-
вати групі архітекторів А. Добровольському, А. Маліновському, 
С. Єлізарову, Б. Приймаку, А. Заварову, О. Власову. Всі споруди 
на Хрещатику були оздоблені керамічною плиткою, спеціально 
створеною в лабораторії архітектурної кераміки в Академії архі-
тектури УРСР. Це явище ознаменувало початок нового періоду в 
розвитку мистецтва архітектурно-будівельної кераміки. 

Перші після війни житлові будинки були побудовані в 1950–
1951 роках на Хрещатику, 13 і 17 (арх. А. В. Власов, А. В. Добро-
вольський, Б. І. Приймак). Світлі теракотові профільні елементи 
й облицювальні плитки, якими оздоблені верхні поверхи бу-
динків, контрастно сполучалися з гранітним оформленням двох 
нижніх поверхів. 

Розрив між будівлями оформлений величезною аркою, що 
сполучає обидва корпуси. Арка оздоблена поліхромними ре-
льєфними плитками, які утворюють цілісний орнамент. Народ-
ні мотиви квітів, виноградної лози, колосся пшениці органічно 
поєдналися з радянською символікою–п’ятикутною зіркою та 
серпом. Основу композиції, яка упорядковує всі ці мотиви ста-
новить геометричний орнамент. Дрібніші народні та радянські 
мотиви вписані в великі ромби та кола. З обох боків арки розміс-
тилися стилізовані керамічні розети, які нагадують розписані 
українські миски з квіткою посередині.

Різних теракотових оздоб, які прикрашали цю будівлю на-
лічувалося більше 300  28.Це були орнаментальні плитки із зо-
браженням квітки, які у поєднанні із гладенькими утворюва-
ли рапортні композиції, також були плитки-частинки великих 
орнаментальних композицій із рослинними мотивами, геоме-
тричними та радянською символікою. 

28 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф.  990. Оп.  1. Спр.  26. 
Арк. 58.
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Очевидно, житлові споруди на Хрещатику започаткували 
успіх майстерні кераміки Академії архітектури, а  отже, і  успіх 
Ніни Іванівни Федорової.

Пізніше, оздоблення цього архітектурного ансамблю підда-
валося неодноразовій критиці радянських мистецтвознавців та 
архітекторів за «надмірності». Проте, ще в ті часи, всупереч існу-
ючій думці, П. Мусієнко об’єктивно вважав, що застосуванням 
складних за рельєфом керамічних деталей і простіших блоків у 
кладці стін було досягнуто пластичної ясності й стрункості всієї 
будови, завершеної ускладненими формами даху.

«Надмірності» в оздобленні будівель через кілька років були 
не схвалені. Ухвали партії докорінно змінили принципи вико-
ристання кераміки в архітектурі. Насамперед, вимагалося спро-
щувати й збільшувати керамічні оздоби.

Для виявлення художніх можливостей емалей у керамічних 
архітектурних вставках фахівці експериментальної майстерні 
Н. Федорової вивчали історичну спадщину української архітек-
турної кераміки. В процесі розробки різних способів оздоблення 
емалями, художники-керамісти майстерні Н. Федорової освоїли 
розпис по сирій емалі, який полягав у тому, що малюнок нано-
сився за принципом акварельної техніки живопису пензликом 
на шар невипаленої емалі керамічними підполивними фарбами, 
окисами, або розчинними солями кольорових металів. Склад-
ність цієї техніки полягала в тому, що виправлення не допуска-
лися. Такий спосіб не вимагав додаткового третього випалюван-
ня і утворював стійке до пошкоджень кольорове  покриття. 

У майстерні Н. Федорової були виготовлені різноманітні ар-
хітектурні деталі з низьким рельєфом для Дніпро-Інгулецької 
насосної станції, які повністю були декоровані кольоровими 
емалями. Був виготовлений картуш із високим рельєфом для го-
ловного входу в станцію. Керамічні деталі і картуш були оздоб-
лені зеленою, білою, синьою і коричневою емаллю. Спосіб су-
цільного покриття емалями керамічних архітектурних деталей 
робив декор помітним на будь-якій висоті за рахунок виразних 
яскравих кольорів. У такий спосіб майстерня Н. Федорової виго-
товила чотирикутні вставки для софітів карнизу п’ятого поверху 
будинку по вул. Мечникова, буд. 6 у Києві.
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Лабораторія Н.  Федорової доклала зусиль до оформлення 
кімнат готелю Річкового вокзалу в Києві за мотивами «Енеїди» 
І. П. Котляревського 29.

У 1949 році в оздобленні 6-поверхового будинку по вул. Чер-
воноармійській 56–58 в Києві арх. Н. Шило використав білі тера-
котові рельєфні плитки, які нагадували кахлі 30.

У повоєнний час у зв’язку з будівництвом київського ме-
трополітену, розпочатого у серпні 1949  року, виникла потреба 
у оздобленні підземних станцій декоративними керамічними 
панно. Зокрема, зусиллями Експериментальної майстерні ху-
дожньої кераміки Інституту архітектури Академії будівництва 
та архітектури УРСР архітектором Коломієць  М.  С., художни-
цею О.  Грудзинською, виконавцем Г.  Шарай під керівництвом 
художника-технолога Н.  Федорової було створене декоративне 
панно для підземного вестибюлю станції метро «Хрещатик». 
Панно утворене з плиток, які мають безліч варіантів для утво-
рення композицій. Вдало розміщені панно з 12  типів плиток 
утворюють виразні композиції за народними мотивами і нада-
ють інтер’єру національного характеру.

Майстерня Н. Федорової нерідко виконувала керамічні деко-
ративні елементи для оздоблення архітектурних споруд.

Головним завданням та напрямом діяльності майстерні 
Н. Федорової була участь у відбудові зруйнованого війною Киє-
ва, створенні нового архітектурно-художнього образу міста. Для 
цього треба було спрямувати зусилля архітекторів, технологів, 
художників, мистецтвознавців на пошуки нових технологій ке-
рамічного виробництва одночасно з творчими пошуками ху-
дожнього напрямку. Колектив орієнтувався на традиції україн-
ської народної кераміки, новаторський підхід у їх застосуванні, 
творчу співпрацю народних майстрів, професійних художників, 
технологів та архітекторів 31. 

29 Тищенко О. Давньоруська, російська і українська майоліка. Майоліка. 
Київ : Мистецтво, 1966. С. 120.

30 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 990. Оп. 1. Спр. 299. Арк. 56.
31 Бекетова  І. 100-річний ювілей майстра художньої кераміки. Купола. 

Київ, 2006. Вип. 3. С. 76–77.
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Пантелеймон Мусієнко створив не лише низку керамічних 
творів, але й надзвичайно важливі теоретичні праці в галузі ху-
дожньої кераміки. З  1925  року він навчався у Межигірському 
художньо-керамічному технікумі (викладачі В.  Седляр, І.  Па-
далка, П.  Іванченко). Диплом художника кераміки отримав як 
випускник Київського технологічного інституту кераміки і скла. 
НМУНДМ зберігає твори П. Н. Мусієнка, серед них не лише фа-
янсові і порцелянові вироби, але й керамічні набори, декоровані 
фляндрівкою та традиційним рослинним орнаментом. 

У повоєнні роки в Києві П.  Мусієнко створив експеримен-
тальну керамічну художню майстерню при Академії архітектури 
УРСР, яку очолила його соратниця й дружина Ніна Іванівна Фе-
дорова. Н. І. Федорова була визначним технологом, нею створена 
широка гама кольорових полив – чорна, зелена, червона, відтін-
ки сріблястої, перламутрової, бірюзової; винайдені морозостій-
ки поливи та поливи відновного вогню. Відродження втраченої 
рецептури червоної поливи широкого спектру кольорів від сти-
глої вишні, червленого золота до бичачої крові належить саме 
Ніні Іванівні. 

Майстерня була заснована у 1946 році при підтримці та до-
помозі академіка архітектури В.  Г.  Заболотного. Спочатку вона 
мала назву «Експериментальна майстерня художньої керамі-
ки Інституту архітектури Академії будівництва та архітектури 
УРСР». Із 1963 року майстерня була підпорядкована Київському 
зональному науково-дослідному інституту експериментального 
проектування та отримала назву «Лабораторія архітектурно-ху-
дожньої кераміки». Колектив працював у одноповерховому бу-
диночку на території заповідника «Софія Київська», і тому май-
стерню нерідко називали «софійською гончарнею», «софійською 
майстернею» або майстернею Ніни Федорової 32. 

Важливим, напрямком діяльності лабораторії Н.  І.  Федоро-
вої, окрім архітектурно-декоративної кераміки, було створення 
декоративної об’ємної пластики, та ужиткових виробів. У 1950–
1960-ті  роки декоративно-ужиткова кераміка художниці мала 

32 Бекетова І. Експериментальна майстерня... С. 1.
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різноманітний асортимент: вази, глечики, настінні тарілки, ка-
рафи та інше.

О. С. Желєзняк почав працювати в керамічній майстерні від 
початку її заснування. Постійно працюючи з професіоналами, 
він формує власну самобутню творчу манеру.

Робота О. Желєзняка полягала у втіленні в матеріалі найкра-
щих ідей художників, які працювали в майстерні. О. Желєзняк 
створював серед іншого дрібну анімалістичну пластику. Її час-
то оздоблювали кольоровими поливами відновного вогню, які, 
впровадила Н. І. Федорова. Керівник майстерні нерідко сама де-
корувала роботи майстра.

Ганна Григорівна Шарай була ученицею Н. І. Федорової. Твор-
чий доробок Г. Г. Шарай складають декоративні тарілки, миски, 
свічники, вази, декоративна пластика малих форм.

В основі її творів простежується звернення до традиційної 
орнаментики. Його інтерпретації помітні в оздобленні декора-
тивно-ужиткових виробів.

І.  Бекетова виділяє три принципи діяльності колективу під 
керівництвом Н. Федорової: орієнтація на традиції української 
народної кераміки, новаторський підхід у їх застосуванні, твор-
ча співпраця народних майстрів, професійних художників, тех-
нологів та архітекторів 33.Занепад керамічної промисловості піс-
ля Другої світової війни був пов’язаний з повоєнною розрухою, 
зруйнуванням фабрик та заводів. Відомчі заклади не проявляли 
потрібного інтересу до творчих пропозицій архітекторів і худож-
ників. Результати конкурсу 1945 року, оголошеного на нові зраз-
ки архітектурно-художньої кераміки для заводів Міністерства 
промисловості будматеріалів не були впроваджені у виробни-
цтво. Творчі пропозиції акад. В. Г. Заболотного, акад. П. Ф. Альо-
шина та інших були використані лише частково. Окремо варто 
відзначити цікаву пропозицію В. Г. Заболотного, яка дозволила 
створювати нові художні вирішення керамічного облицювання 
шляхом варіювання типових стандартних елементів. Запропо-
нований ним орнамент облицювальних плиток при будь-якому 
їх сполученні утворював цілісний рисунок і давав найрізнома-

33 Там само. С. 1.
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нітніші фактурні поверхні. Таким способом із стандартних еле-
ментів у різноманітних сполученнях складаються все нові й нові 
мотиви. Заводи по інерції продовжували штампувати свій до-
воєнний асортимент й ігнорували нові вимоги до архітектурної 
кераміки. Ще однією причиною занепаду виробництва архітек-
турної кераміки відразу після війни П. Мусієнко називає відсут-
ність випробуваних індустріальних та індивідуальних творчих 
методів художнього оздоблення архітектурної кераміки.

Негативну роль також відіграла відомча розрізненість окре-
мих галузей кераміки, яка, на думку П. Мусієнка, частково при-
звела до недостатнього обміну виробничим досвідом між ху-
дожниками архітектурної і побутової кераміки.

У Науково-дослідному інституті мінеральної сировини в 
Києві була організована керамічна майстерня на чолі з Павлом 
Іванченком, запрошеним із Межигір’я.

Кількість художників, які мали достатній досвід спільної ро-
боти з архітекторами, у 1940-ві роки була дуже незначною. У по-
воєнні роки іноді спостерігалася відсутність контакту в творчій 
роботі між архітекторами й художниками-керамістами. 

У довоєнні роки у Києві кольорові архітектурні вставки з 
майоліки використав архітектор Олександр Смик (1900–1942) у 
житловому будинку на бульварі Т.  Шевченка, побудованому в 
1936–1937  роках. На відстані вони сприймаються як кольорові 
акценти на тлі стіни з рожевої цегли.

Особливого значення архітектурне керамічне оздоблення на-
було після Другої світової війни, коли активно відбудовувалися 
зруйновані споруди.

Промисловість керамічних матеріалів до 1950  року недо-
статньо займалася питаннями розширення асортименту об-
лицювальної та архітектурно-конструктивної кераміки з бага-
токольоровими чи фактурними елементами. Розробка нових 
конструктивно-декоративних типів архітектурної кераміки 
була складною справою, яка потребувала наукових експери-
ментів. Багато архітекторів із надмірною обережністю ставили-
ся до новацій у архітектурній кераміці, вважаючи старе більш 
апробованим. 
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Попри всі складнощі, у  повоєнні роки гостро постало пи-
тання про масове застосування архітектурної художньої кера-
міки для відбудованих споруд в Україні. Кераміка стала найпо-
ширенішим облицювальним матеріалом, замінивши нестійкий 
традиційний розпис і забезпечивши можливість виготовлення 
промисловим способом різних ліпних та фактурних типових де-
талей для потреб масового будівництва.

Науково-дослідні інститути активно працювали над удоско-
наленням українських безсвинцевих полив і емалей для архі-
тектурної майоліки, над розробленням стійких до атмосферних 
впливів теракот, над безшовним облицюваннями та іншими пи-
таннями удосконалення технології і художніх якостей кераміки.

Технологи-керамісти спільно з архітекторами у повоєнні 
роки активно розробляли типові художні деталі міського впо-
рядкування – огорожі різного призначення з виготовлених про-
мисловим способом керамічних елементів, керамічні фонтани. 
Центральним науково-дослідним інститутом будівельних мате-
ріалів, зокрема, художником-керамістом П. М. Іванченком були 
розроблені елементи огорожі для квітників і клумб, які були ви-
готовлені заводом «Червоний керамік». Вони були встановлені 
на площах у Києві.

До республіканської виставки, яка відкрилася у січні 1949 року 
були виготовлені моделі типових керамічних фонтанів. Фонтани 
були запроектовані з окремих невеликих блоків. Їх було запроек-
товано не як унікальні предмети, а як речі, призначені для масово-
го застосування. Значною була робота архітектора Б. Ведернікова 
з декорування керамічних елементів, зокрема, блоків перекриттів, 
що утворювали безпосередньо при монтуванні виконаних про-
мисловим способом деталей багато орнаментовану стелю.

Серед професійних художників-керамістів варто згадати Ед-
варда Ковача, одного з основоположників «закопанського сти-
лю» в Польщі та прихильника народного мистецтва Галичини 34.

Вогнищами професійної кераміки Закарпаття були гончар-
ні та ремісничі школи, учбові майстерні в Ужгороді (1890–1920), 
Хусті (1902–1914 з дворічним, а потім, до 1944 року, з трирічним 

34 Нога О. Проект пам’ятника Івану Левинському... С. 228.
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терміном навчання), Виноградові (1892–1906). Ю.  Лащук зазна-
чає, що існували ремісничі школи у Береговому та Мукачево-
му 35. Відомим майстром був випускник Ужгородської кераміч-
ної школи Василь Бучінчак. Він виготовляв вази, баклаги, миски, 
прикрашаючи їх орнаментами, більше властивими вишивці та 
дереворізьбленню. 

У 1905  році було відкрито Художньо-промислову школу з 
гончарним відділенням у Кам’янець-Подільському. Кам’янець-
Подільська художньо-реміснича навчальна майстерня під керів-
ництвом художника В. М. Гагенмейстера виготовляла керамічні 
вироби, в яких простежувалася народна орнаментика. Курс на-
вчання в майстерні тривав три роки. Майстерня утримувалася 
на кошти Подільського губернського земства. Навчання було 
безкоштовним. Всі учні отримували стипендію. На посаді ди-
ректора В. М. Гагенмейстер досліджував народне мистецтво, ак-
тивно творчо працював, був організатором багатьох художніх 
заходів у місті.

Навчальний заклад у Кам’янець-Подільському неодноразово 
перейменовували, змінювали спрямованість навчального про-
цесу, що завершилося припиненням його діяльності у 1930 році. 
У 1920-х роках школу орієнтували на підготовку кваліфікованих 
майстрів для роботи у заводських умовах. Та все ж, у загальному, 
навчальний процес на керамічному відділенні було спрямовано 
у річище вивчення і застосування на практиці традицій народ-
ного мистецтва, що у першу чергу стосувалось декоративного 
оформлення виробів різного призначення. 

Діяльності школи заважав організаційний безлад, байдуже, 
вірніше, вороже ставлення владних структур до всього україн-
ського, національного. Ці фактори унеможливили нормальний 
розвиток навчального процесу, що і призвело до ліквідації цього 
перспективного закладу. 

Посуд, оздоблений геометричними орнаментами, Олександра 
Саєнка не поступався художніми якостями речам інших май-
стрів. Хоча митець раніше був відомий своїми меблями, інкрус-

35 Лащук Ю. Закарпатська народна кераміка. Ужгород, 1960. С. 12.
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тованими соломкою. Його тарілка із зображенням дівчини, яка 
пасе вівці за композиційним вирішенням має багато спільного 
з творами бойчукістів (НМУНДМ, 1920-ті  рр., інв.  №  К-13366). 
Стримана кольорова гама, яка складається з різних відтінків ко-
ричневого лише підкреслює вишукані лінії малюнку. 

Для підготовки творів народних майстрів з різних областей 
України до виставок народної творчості й художньої промис-
ловості в Києві, Москві, були організовані експериментальні 
майстерні та школа майстрів народного мистецтва (1934–1938) 
при Київському державному музеї українського мистецтва на 
території Києво-Печерської лаври за ініціативою Наркомосу 
УРСР. Серед інших майстерень, була організована й керамічна, 
де майстри, які не мали власної виробничої бази могли готу-
ватися до виставки. Допомагала їм у підготовці, серед інших і 
Н. І. Федорова. 

Для роботи в школі майстрів народного мистецтва залуча-
лися видатні майстри, а також професіонали, зокрема, В. М. Га-
генмейстер, який був у ті роки директором школи. Обмін до-
свідом, взаємозбагачення регіональними традиціями, засвоєння 
нових та відродження давніх технік – все це заслуга співпраці, 
об’єднання зусиль народних і професійних художників. Робота 
цієї школи сприяла пошуку нових напрямків розвитку профе-
сійної художньої кераміки.

Творча спадщина Івана Гончара з Крищенців являє собою 
унікальний симбіоз народного і професійного мистецтва. Хоча 
дослідники вважають його народним майстром, проте його 
творчість, особливо, київського періоду схиляється до профе-
сійного мистецтва.

Республіканська виставка народної творчості й художньої 
промисловості в Києві та виставка українського народного мис-
тецтва в Москві (1936) показала, що до майоліки у громадськості 
виявися великий інтерес. Зокрема,

О. С. Желєзняк показав зразки українського обрядового по-
суду, які засвідчили його талант.

На базі експериментальних майстерень у 1939 році було засно-
ване Київське художньо-промислове училище. Через 10  років 
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воно дістало назву Київського училища прикладного мистецтва. 
Художня кераміка майстерні Київського художньо-промислове 
училища у повоєнні роки активно розвивалася. Та згодом школа 
збилася на шлях станковізму в декоративно-прикладному мис-
тецтві 36. На її тлі вигідно вирізнялася творчість Дмитра Головка, 
яка поєднувала ознаки традиційного гончарства і професіона-
лізм, набутий внаслідок фахової освіти у гончарній майстерні 
Уманської дворічної школи народного мистецтва імені Т. Шев-
ченка (1920–22), а згодом – у Межигірській художньо-керамічній 
школі. Як самобутній художник він заявив про себе на напри-
кінці 1940-х років. Зосередивши увагу на декоративних якостях 
народного гончарства, на пластичній та емоційно-образній ви-
разності фігурних посудин, він створив цілу низку творів, які 
відзначаються оригінальністю композиційного рішення. При 
невеликому тематичному репертуарі художник щоразу знахо-
див оригінальні засоби образотворення. Декоративний посуд 
майстра мав форму тварин: баранців, биків, кіз, левів. Та голо-
вна заслуга художника-кераміста була в тому, що він традиційні 
фігурні зооморфні посудини підніс до рівня монументально-де-
коративних творів. Упродовж першої половини ХХ ст. народне 
мистецтво мало вирішальний вплив на формування творчості 
Дмитра Головка.

Відомим центром художньої кераміка на Київщині був Ва-
сильків. У  1928  році 16  васильківських гончарів об’єдналися в 
артіль «Керамік». Майстри робили прості гончарні вироби – гор-
щики, вази, миски та макітри. У 1931 році тут вдосконалили тех-
нологію виробництва: запровадили розписування посуду анго-
бами з введенням українського національного орнаменту, ввели 
традиційно українські форми виробів. У 1934 році на базі артілі 
«Керамік» засновано Васильківський майоліковий завод. За-
сновниками підприємства були місцеві майстри, які визначили 
його художню спрямованість на традиційне мистецтво. Проте, 
у 1930-х роках іноді керівники заводу зневажливо ставилися до 
надбань минулого, впроваджували у виробництво антихудож-

36 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 990. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 53.
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ні зразки еклектики, які заважали розвиткові художніх якостей 
майоліки 37.

З 1937 року виробництво художньої кераміки було припине-
но і завод випускав простий господарчий посуд.

Васильківський майоліковий завод відновив свою роботу у 
1944  році. Налагодивши діяльність, вдосконаливши обладнан-
ня, з 1948 року тут випускали мальовану декоративну кераміку. 
У 1950 році на завод прийшли скульптори Григорій та Михайло 
Денисенки, випускники Київського училища декоративно-при-
кладного мистецтва Надія та Валерій Протор’єви. 

У перші роки після Другої світової війни серед виробів Василь-
ківського заводу нерідко зустрічалися еклектичні екземпляри. 
Але, поступово, з  приходом на завод керамістів-професіоналів 
завод стає прогресивним центром української майоліки. Тут пра-
цювали відомі художники-керамісти, які творчо переосмислюва-
ли традиції не лише місцевої народної кераміки, але й інтерпре-
тували мотиви Опішні, Бубнівки та інших гончарних осередків. 
Протор’єви у повоєнні роки вчилися в Київському училищі при-
кладного мистецтва (відділення кераміки). Після закінчення на-
вчання вони були направлені на Васильківський майоліковий за-
вод. І вже через два роки керамісти представили на виставках свої 
роботи: скульптури малих форм, сувеніри та набори посуду. Твори 
Михайла та Григорія Денисенків, Надії і Валерія Протор’євих яв-
ляли собою синтез народної кераміки і професійного мистецтва.

Художники-керамісти в своїх роботах повною мірою спи-
ралися на традиції народного мистецтва. Особливо це просте-
жується в творчості керамістів П.  Іванченка. О.  Грядунової, 
З. Охримович, М. Котенка та ін.

У період перед Другою світовою війною загальне захоплення 
станковими творами не обійшло й художню кераміку. На вазах 
розміщували зображення, властиві станковому живопису або 
нагромаджували пишні оздоби, не пов’язані зі змістом, формою 
виробу та матеріалом 38. Така еклектика в оздобленні керамічних 
виробів призводила до зниження художнього рівня творів.

37 Тищенко О. Давньоруська, російська і українська майоліка. Майоліка. 
Київ : Мистецтво, 1966. С. 115.

38 Там само. С. 115.
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Після закриття в Одеському художньому інституті факуль-
тету фарфору, керівництво майстернею кераміки прийняв 
М. Жук 39. У ній він розробляє велику кількість проектів ужит-
кового та декоративного посуду, головним чином спираючись 
на народні взірці, осягаючи їх художню завершеність, створену 
впродовж багатовікової практики народу. М. Жук був певен, що 
відсутність зв’язків професійного мистецтва з мистецтвом на-
родним нівелює художню творчість.

Після визволення у 1944 році Одеси від фашизму М. Жук при-
ступає до роботи в художньому училищі. Разом з учнями він 
відроджує керамічну майстерню: лагодить печі, гончарні круги.

У Науково-дослідному інституті мінеральної сировини в 
Києві була організована керамічна майстерня на чолі з Павлом 
Іванченком, запрошеним із Межигір’я .

У 1945 році на Восьмій українській художній виставці брали 
участь лише 10 художників-керамістів. Найрізноманітніше була 
представлена майоліка заводу «Керамік». У  трьох художниць, 
які на той час працювали на заводі «Керамік» заводу: Олексан-
дри Грядунової, Зінаїди Охримович і Людмили Кияніци була 
помітна спільність стилевого напряму. У  їх роботах творчо ін-
терпретовані найкращі традиції народної майоліки.

Олександра Грядунова представила на повоєнній виставці 
свої майолікові роботи. Київський майстер в своїй творчості ви-
користовувала орнаментальні мотиви гончарства південних ра-
йонів України. Художниця не мала фахової освіти з кераміки, як 
про це писав Бутник-Сіверський, а навчилася декорувати кера-
мічні вироби, коли працювала у керамічній майстерні в Науко-
во-дослідному інституті будівельних матеріалів у Києві (1934–
1935) 40. Різноманітні малюнки гармонійно розташовувалися на 
глечиках, тарілках, тиквах, двійнятах, плесканцях, вазах, гор-
щиках, ринках. Традиційні форми були оздоблені вишуканими 
малюнками. На творчу манеру (підкреслену декоративність та 
пристрасть до різнобарв’я) О. Грядунової вплинула Школа май-

39 Михайло Жук : Альбом / авт.-упоряд. І. І. Козирод, С. С. Шевельов. Київ : 
Мистецтво, 1987. С. 10. 

40 П. Іванченко. Прагнучи істини… С. 96. 
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стрів народної творчості, в якій вона працювала до війни. Екс-
поноване художницею-керамістом на виставці панно з облицю-
вальних плиток являло собою композицію з квітів. В ньому вона 
старанно опрацьовувала деталі, вивіряла кожну лінію.

Користувалася успіхом на виставці майоліка Зінаїди Охрі-
мович. Ця художниця після закінчення Київського художнього 
інституту багато років вивчала гончарні вироби Поділля 41. В її 
роботах залишилася народна основа орнаменту, але вона вільно 
трактована професійним художником.

Людмила Кияніца представила на виставці оригінальні робо-
ти. Від народного мистецтва художниця взяла мотиви, але ком-
понувала їх за принципами античного вазопису. Кожна робота 
художниці виконана з великим почуттям міри. 

У мистецтві архітектурної кераміки першої половини ХХ ст. 
поряд з розвитком нових технологій яскраво виражений вплив 
традицій народного мистецтва. Народне мистецтво упродовж 
першої половини ХХ ст. було невичерпним джерелом натхнення 
для професійних художників-керамістів і мало суттєвий вплив 
на їх творчість. Художники переосмислювали найкращі зразки 
народного мистецтва та створювали під їх впливом нові вироби, 
яким також були притаманні загальні стильові особливості мис-
тецтва даного періоду. 

Полістилізм початку ХХ  ст. сприяв творчому процесу в цій 
галузі, пошуку нових художніх прийомів при одночасному збе-
реженні усталених традиційних засад.

У архітектурно-декоративній кераміці України першої поло-
вини ХХ ст. можна простежити три основні тенденції: традицій-
не трактування професійними художниками декору, поєднання 
традиційного і нового, а також інтерпретація, в якій переважа-
ють новації декору 42.

Декор української архітектурно-декоративної кераміки по-
чатку ХХ ст. розвивався у контексті європейського мистецтва на 
основі традицій українського кахлярства.

41 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 990. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 34.
42 Сакович І. В. Народні традиції в українській художній промисловості. 

Київ : Наукова думка, 1975. С. 10.
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У 1930–1950-х роках в Україні, поряд із наближенням народно-
го мистецтва до професійного, розвивався й зворотний процес – 
освічені митці, намагаючись звільнитися від пресингу тоталітар-
ного режиму, зверталися до народної спадщини та розпочинали 
працювати в сфері декоративно-прикладного мистецтва. 

У 1946 році у Львові було відкрито вищий навчальний заклад – 
ЛДІПДМ (з 1994 – ЛАМ, з 2004 р. – ЛНАМ) з кафедрою худож-
ньої кераміки, випускники якої вклали значний внесок у розвиток 
української професійної кераміки вже з другої половини ХХ ст.

На місці фабрики І.  Левинського виникла Львівська скуль-
птурно-керамічна фабрика, яка розпочала тиражувати перші 
вироби, декоровані переважно поліхромним підполивним роз-
писом ангобами, з 1949 року. Спершу це були речі невисокої ху-
дожньої вартості. Проте, з  допомогою київських та львівських 
митців, зокрема Д. Головка та Ю. Лащука, якість майоліки зна-
чно покращується 43.

З 1953 року на фабриці розпочинають працювати перші ви-
пускники Львівського державного інституту прикладного і де-
коративного мистецтва 44.

Упродовж першої половини ХХ ст. асортимент виробів про-
фесійної кераміки був досить широкий: скульптура малих форм, 
різноманітний ужитковий та декоративний посуд. 

У 1940–50-х  роках художники-керамісти сконцентрували 
увагу на широкому використанні народних традицій, їх поєд-
нанні з вимогами того часу.

Народне мистецтво упродовж першої половини ХХ ст. було 
невичерпним джерелом натхнення для професійних художни-
ків-керамістів і мало суттєвий вплив на їх творчість. Художни-
ки переосмислювали найкращі зразки народного мистецтва та 
створювали під їх впливом нові вироби, яким також були при-
таманні загальні стильові особливості мистецтва даного періоду. 

43 Тищенко О. Давньоруська, російська і українська майоліка. Майоліка. 
Київ : Мистецтво, 1966. С. 124.

44 Голубець О.М. Львівська кераміка. АН УРСР. Львівське відділення Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.  М.Т.  Рильського. 
Київ: Наук. думка, 1991. С. 15.
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2.3. ПРофеСІйнА КеРАмІКА 
ДРУгої ПолоВИнИ ХХ –  
ПочАТКУ ХХІ СТолІТТя:  

еВолюцІя фоРмоТВоРення

У другій половині ХХ ст. еволюція принципів формотворен-
ня в декоративному мистецтві стала неминучою. Це було зумов-
лено змінами в стилістиці архітектури, предметного середови-
ща. «Сталінський» період, який гальмував розвиток мистецтва 
та наніс йому відчутної шкоди, завершився і був ознаменований 
відомою постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів «Про усунення 
надмірностей у проектуванні і будівництві», а  також резолю-
ціями ІІ  Всесоюзного з’їзду архітекторів (1955) та з’їздів Спіл-
ки художників УРСР (1956) і Спілки художників СРСР (1957). 
У  1960-х  роках в період «відлиги», а  згодом у другій половині 
1970-х  років спостерігаємо кардинальні зміни у містобудів-
ництві, прагнення надати художньої виразності громадським 
інтер’єрам нового типу, фасадам новобудов. Твори декоративно-
го мистецтва набувають нових функцій, архітектори і художни-
ки намагаються композиційно поєднати мистецькі твори і архі-
тектурне середовище.

Трансформація мислення художників-керамістів у другій 
половині ХХ ст. відбувалась досить болісно, проте поступально. 
Професійні митці кераміки послідовно пройшли шлях від псев-
докласичних форм тоталітарного мистецтва 1950-х, через утилі-
тарну конструктивність форм початку 1960-х і вплив народного 
мистецтва кінця 1960-х, барокову надмірність скульптурно-зо-
бражальних мотивів 1970-х – до більш органічної для декоратив-
ного мистецтва розкутості кольоропластики і формотворення 
1980–1990-х років. 
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У післявоєнні роки значної потужності набули Київський 
експериментальний кераміко-художній завод (тут починали 
свою творчу діяльність Л. митяєва, О. Рапай, і. Вицько, В. тре-
губова, працювали відомі скульптори Ю. Білостоцький, Г. Пе-
трашевич, Є. молдаван, чиї таланти розквітли у 1970–1980-х рр.) 
та згодом Будянський фаянсовий (перші його художники-про-
фесіонали П. мусієнко та П. іванченко ще в 1930-х роках пра-
цювали тут над художнім оформленням масового фаянсу), Ва-
сильківський майоліковий (тут працювали такі відомі митці, 
як м. Денисенко, Н. та В. Протор’єви, починала творчий шлях 
Н. ісупова). Але розвиток кераміки в цілому ішов по шляху збе-
реження народних традицій, певних канонів в формах і декорі, а, 
з іншого боку, – копіювання старих зразків. 

Проте атмосфера 1960-х вже була сповнена прагненням онов-
лення, що природно викликало народження нової естетики. 
З одного боку, велися пошуки граничного узагальнення декору, 
відпрацювання чистоти форм, пошук нового образотворення. 
Але з іншого  – було прагнення будь що зберегти традиції на-
родного мистецтва, що передавалися із покоління в покоління 
в Україні протягом віків, як основу формотворення і образних 
рішень. Та здебільшого звернення до народного мистецтва вне-
сло тоді живий струмінь у розвиток мистецької культури. «Шіст-
десятники» намагалися аж ніяк не імітувати роботи народних 
майстрів. Це було суб’єктивне осмислення і переосмислення ра-
зом із усвідомленням своєї національної автентичності. 

Хвилю фольклоризму можна було б ототожнити з ренесансом 
в українському декоративному мистецтві, якби не постійний дик-
тат з боку керівних органів. Адже від митців-прикладників по-
стійно вимагали включення в композиції радянської емблемати-
ки, ідейно-тематичних сюжетів, які були не тільки не властивими 
для декоративного мистецтва, а й порушували закони творення 
художнього образу, руйнували форму. Тому саме звернення до 
народного мистецтва з його знаково-символічною мовою орна-
менту і пластики давало митцям змогу якоюсь мірою розривати 
ланцюги ідеологічного тиску, виявляти свою творчу особистість 
засобами художньої виразності саме декоративного мистецтва.
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Це був бурхливий і короткотривалий як сполох період націо-
нального відродження – час «шістдесятників». Після досить ас-
кетичного утилітарного конструктивізму початку 1960-х років 
спостерігаємо впродовж усього десятиліття активне звернення 
до надбань народного мистецтва, тяжіння до якого відчутне 
було і раніше. Іще в 1946  році на території історико-архітек-
турного заповідника «Софія Київська» почала діяти експери-
ментальна майстерня архітектурно-художньої кераміки при 
Академії архітектури УРСР. Фундатором і керівником її більше 
30 років (1946–1979) була художник і технолог Ніна Федорова. 
Кілька десятиліть ця керамічна майстерня, яку в колах київської 
інтелігенції прозвали «Софіївська гончарня», утримувала гучну 
славу експериментального центру країни, де вперше була засто-
сована кераміка для оздоблення громадських споруд. В  осно-
ву роботи був покладений принцип єднання творчих устрем-
лінь професійних і народних митців, який прослідковується 
у багатьох творах, виконаних цим колективом для оздоблення 
громадських споруд. Згадаймо керамічні орнаментальні пан-
но у вестибюлі станції київського метрополітену «Хрещатик» 
(арх.  м.  Коломієць, технолог Н.  Федорова, художник О.  Гру-
дзинська, виконавець Г.  Шарай), декоративну стіну-мисник з 
600 тарелей у залі ресторану готелю «Дніпро» в Києві (арх. Чму-
тіна, художник-технолог Н.  Федорова, художники Г.  Шарай, 
с. Отрощенко, Г. Зубченко, О. Грудзинська, гончар Ф. Олексі-
єнко), декоративну кераміку в залі ресторану «Метро» в Києві 
(арх. О. Добровольський, художники Н. Федорова, Г. Шарай), 
виконані у 1960-х роках.

У цій майстерні (від 1963  – лабораторія архітектурно-ху-
дожньої кераміки, а  з 1995  – Науково-дослідний центр мону-
ментально-декоративного мистецтва Українського зонального 
науково-дослідного і проектного інституту з цивільного будів-
ництва  – КиївЗНДІЕП) у  різні роки спільно працювали про-
фесійні художники – П. мусієнко, О. Грудзинська, Г. севрук, 
Л.  мєшкова та народні майстри  – Г.  Шарай, О.  Железняк, 
О. селюченко, Ф. Олексієнко, Я. Падалка, Р. Батечко, м. ма-
ринченко, виставкові роботи яких зберігаються у колекції На-
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ціонального музею українського народного декоративного мис-
тецтва (НМУНДМ) та фондах інших музеїв України. 

Спираючись на естетичні можливості матеріалу  – глини, 
шамоту, кам’яної маси, фарфору, фаянсу – українські митці по-
ступово значною мірою розширили образну палітру кераміки, 
збагатили її метафоричною мовою з метою розкриття свого сві-
товідчуття і світогляду. В  умовах тодішньої «відлиги» особли-
ву роль відіграла львівська кераміка, яка реально сприяла збе-
реженню засад вільної незаангажованої творчості, об’єднавши 
значний творчий потенціал, який розкрився гроном непересіч-
них індивідуальностей 1. В цей час розвивається новий напрям 
у кераміці, який зумовив докорінний перегляд ставлення про-
фесійних художників до народних традицій. У  1970-х  – серед-
ині 1980-х років він охопив Київ, Харків, Одесу. Проте лідером 
у цьому русі виступав Львів. Саме тут, незважаючи на загальну 
досить консервативну атмосферу, митці професійної кераміки 
долають колишні стереотипи, починають творити нову образ-
ну систему, яка ламає колишні уявлення про виражальні мож-
ливості декоративного мистецтва, переосмислюють творчість 
народних майстрів. Саме тут складається могутній творчий ко-
лектив яскравих індивідуальностей. Сміливі новаторські кроки 
т.  Драгана, З.  Флінти, т.  Левківа, Р.  Петрука, м.  савки-Кач-
мар, Н. Федчун, м. Курочки-Пінас, Я. мотики, і. туманової-
Єршової, О. Безпалків, Г. Ошуркевич, У. Ярошевич проклали 
дорогу митцям молодшого покоління.

«На початок 70-х  років львівська професійна кераміка стала 
помітним явищем <...> Проведені виставки [“Львівська кераміка”, 
“Від Трипілля до сучасності”. – З. Ч.] вочевидь продемонструва-
ли, що в цій сфері творчості можна “безкарно” здійснювати оригі-
нальні експерименти <...> Творчість керамістів активно сприяла 
появі й утвердженню у Львові специфічного для умов радянсько-
го тоталітарного мистецтва і рятівного для багатьох художників 
поняття “декоративності”. Завдяки йому було <...> розширено не-

1 Голубець О. Відчуття безперервної традиції. Образотворче мистецтво. 
2000. № 3–4. С. 52.
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ймовірно звужений “офіційний” спектр формального пошуку і 
неповторного індивідуального мистецького  виразу...» 2.

Приховують свої формально-стилістичні пошуки за поняттям 
«декоративність» і київські керамісти. На відміну від львів’ян, 
вони тісніше пов’язані з народним мистецтвом. Яскравим при-
кладом єднання професійного і народного мистецтва була твор-
чість Ольги Рапай, що всією своєю сутністю залишалась «рідною 
сестрою» народним майстрам, дарувала свій світлоносний і жар-
тівливий життєдайний талант. В  її численних настінних рельє-
фах і тарелях, вазах і плакетках, виконаних в авторському – «ра-
паєвському» стилі, орієнтованому на народний примітив, завжди 
відчувалася зачарованість народним мистецтвом – його оптиміз-
мом, цнотливістю, суворим добором мотивів, які переходять із 
покоління в покоління. Рапай захоплювалась скульптурою на-
родних майстрів – і. Гончара, Ф. Олексієнка, О. Желєзняка, пев-
ний час перебуваючи під їхнім впливом. Ставлення цих видатних 
українських майстрів до природи та тваринного світу в цілому, 
міра узагальнення форми – ці риси стали органічними й для неї 
самої. Її дивовижна кераміка, як і народна скульптура, була не-
змінно пронизана тим самим гумором і щедрістю почуттів.

Зберігала ці зв’язки і грайлива кераміка Н.  ісупової, гумо-
ристична – О. Олійника, сповнена поваги до народних надбань 
П. Печорного. 

Яскравим національним забарвленням вирізнялась в той пе-
ріод творчість відомого київського майстра декоративної і мону-
ментальної кераміки Галини севрук, чия мистецька і громадська 
діяльність в «застійні часи» була переслідуваною. Інтелектуал, 
тонкий знавець слов’янської дохристиянської міфології, історії 
Київської Русі та Козаччини, спадкоємиця шляхетного укра-
їнського роду Григоровичів-Барських (по материнській лінії) у 
своїй творчій діяльності віддавала перевагу історичному жанру, 
незмінно створюючи у його межах тематичні з розгорнутим сю-
жетом фігуративні панно.

2 Голубець  О. Між свободою і тоталітаризмом. Мистецьке середовище 
Львова другої половини ХХ століття. Львів, 2001. С. 87, 151.
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Багатолітня співробітниця так званої «Софійської гончар-
ні»  – лабораторії архітектурно-художньої кераміки КиївЗНДІ-
ЕП, член Клубу творчої молоді, що діяв у Києві в «період відли-
ги» (його членами були такі яскраві представники української 
творчої інтелігенції як і.  світличний, і.  Дзюба, Є.  сверстюк, 
В.  Зарецький, А.  Горська, Л.  семикіна, м.  Вінграновський, 
В. симоненко, В. сильвестров, Л. танюк та ін.), Г. Севрук нале-
жала до «когорти тих мистців, чиї імена або замовчувались, або 
вимовлялись одними пошепки, іншими  – з певним забарвлен-
ням» 3. Спільно зі своїми однодумцями-творцями вона виступа-
ла у 1960-х проти політизації українського мистецтва, обстоюю-
чи підвищення історичного і національного самоусвідомлення, 
збереження культурної спадкоємності, чому і обрала, як справу 
свого творчого життя, царину декоративного мистецтва, зокре-
ма такий його різновид як архітектурно-художня кераміка. 

У своїх панно і пластах ручного ліплення Г. Севрук завжди 
тяжіла до скульптурної пластики і віддавала перевагу декора-
тивній кераміці з розгорнутим сюжетом, самобутньо трактую-
чи людські образи в історичному часі. Так історико-культурну 
функцію були покликані виконувати її монументально-деко-
ративні керамічні рельєфи у готелях «Градецький» в Чернігові 
(кін. 1970-х), «Русь» (1980–1983), «Турист» (1984–1987) у Києві, 
що мають витоки з давньоруських скульптурних рельєфів і жи-
вопису. Натхненна культурою Київської Русі, Г.  Севрук черпає 
в них нескінченне багатство сюжетів і образних рішень. Зокре-
ма багатофігурне панно Г. Севрук у вестибюлі готелю «Турист» 
(шамот, рельєф) включає уявні, проте гостро характерні образи 
видатних культурних діячів Русі домонгольського періоду, чиї 
імена відомі нам з літописів: зодчого Милонєга, лікаря Агапіта, 
живописця Аліпія, просвітителя Михайла-Сіріна, письменника 
Іларіона, поета Бояна, вченого-ботаніка Клима Смолятича, кня-
гині Ольги, князя Ярослава Мудрого з доньками.

Багато унікальних композицій для архітектурного простору 
(назвемо лише кілька) створювали також і такі художники, як 

3 Придатко Т. Вірність обраному шляху. Образотворче мистецтво. 1992. 
№ 1. С. 34.
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О. Рапай (готель «Братислава», Інститут ботаніки НАН України, 
Інститут фізіології ім. Богомольця, Республіканська дитяча біблі-
отека в Києві та ін), О. міловзоров (оздоблення дитячих майдан-
чиків на Виноградарі в Києві), О. Олійник (кафе «Молодіжне» в 
Києві, Будинок творчості вчених у Феофанії), В.  Оврах (Центр 
культури і дозвілля у Немирові), Л. Богинський (Будинок вчите-
ля в Києві), М. Савка-Качмар (пансіонат «Південний» та санато-
рій у Трускавці), З. Флінта (пансіонат «Південний» у Трускавці, 
Музично-драматичний театр у Хмельницькому), Ж. соловйова 
(станція метро «Пушкінська», Палац одруження «Центральний» 
у Харкові), Г. Чернова (станції метро в Харкові) та ін.

Зазначимо, що працюючи у різних видах декоративної ке-
раміки, художники у 1980-х роках, як ніколи раніше, прагнули 
творити свій індивідуальний стиль. Вони радикально змінюва-
ли сприйняття кераміки як матеріалу, придатного для творен-
ня лише утилітарних речей та сувенірної продукції (остання, до 
речі, завдяки Н.  Федоровій одержала в «Софійській гончарні» 
розвиток у новому, історико-символічному спрямуванні), від-
мовлялись від хибного шляху імітації прийомів народних май-
стрів, демонструючи при цьому повагу до надбань минулого, 
спираючись на національні традиції, але не слідуючи сліпо від-
жилим канонам, хоча ідеологами мистецтва соцреалізму «про-
фесійному декоративно-ужитковому мистецтву відводилась мі-
сія копіювання і вдосконалення народних традицій» 4. 

Уже в середині 1980-х років професійний кераміст заявив про 
себе як про митця широкого діапазону, стверджуючи, що він – 
творець не лише корисних речей для побуту, а,  передусім, ху-
дожник-мислитель, художник-філософ, який прагне утвердити 
свої погляди і почуття. Його образність веде у світ драматичних 
життєвих колізій і переживань, де пластика нерідко далека від 
красивості, і, навіть, часом сприймається як естетична «варвари-
зація». Незважаючи на те, що «вершителі доль» з офіційних кіл 
на художніх радах і виставкомах вимагали обов’язкової тради-
ційності, майже не пропускаючи новаторських творів на міські 

4 Голубець О. Відчуття безперервної традиції... С. 53.
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та республіканські виставки, художники відстоювали свої есте-
тичні принципи на міжнародних симпозіумах і виставках, на 
традиційних конкурсах керамістів у Фаенці та Вальорисі. Серед 
їх учасників у різні роки були: т. Левків, З. Флінта, Н. Федчун, 
Я. мотика, Р. Петрук, З. Береза, і. туманова-Єршова, У. Яро-
шевич, Л.  та і.  Ковалевичі, О.  Безпалків (Львів), О.  міловзо-
ров, Л. Богинський, Н. ісупова, Л. Красюк (Київ), с. Пасічна 
(Полтава), А. Бородкін (Сімферополь). 

Своєрідним викликом сприймалися деякі твори О.  мілов-
зорова, Л. Богинського, В. ісупова, Л. Красюк, А. ільїнського, 
м. Хусід, які ламали стереотипи, доводили своїми творами, що 
мовою кераміки можна говорити і про історію, і про збереження 
навколишнього середовища, і про таємні порухи людської душі. 
Саме таке мистецтво професійної кераміки, нетрадиційне за 
своєю образністю і формотворенням, стало своєрідним середо-
вищем свободи в контексті тоталітарного мистецтва соцреаліз-
му, розкриваючи незвичні для кераміки теми єдності Людини і 
Природи, боротьби Добра і Зла, перемоги Розуму і Краси.

Значний вплив на динаміку і стилістику розвитку декора-
тивного мистецтва з середини 1980-х  років мали спеціалізова-
ні творчі групи митців з різних міст України, що працювали у 
Будинку творчості Спілки художників України (СХУ) у Седневі 
під керівництвом О. міловзорова, Н. ісупової, Л. Богинського, 
Віт.  Хоменка, О.  Бородая та  ін. Спілкування, обмін досвідом, 
творче змагання і взаємозбагачення, а  головне  – пробуджен-
ня нового пластичного мислення – ось що одержали учасники 
цих груп.

Десятиліття 1980-х було часом надзвичайно цікавих пошуків 
у керамо-пластиці в напрямку «ретрофольклоризму», коли про-
фесійні керамісти знов звернулись до спадщини народних мит-
ців. У композиціях багатьох з них – У. Ярошевич, Я. мотики, 
О. Безпалків, і. туманової-Єршової, т. Берези, П. Печорного, 
О. Олійника, А. скорого, Л. Красюк, А. ільїнського, Л. Богин-
ського, Ж. соловйової, В. Шаповалова – винахідливо викорис-
тана та чи інша народна посудна форма як першооснова чи скла-
дова частина твору, образно-пластичного задуму. 
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Першим до найпростіших форм народної кераміки як еле-
менту складної образної композиції звернувся т. Левків. Він же 
сказав перше слово і в асоціативно-змістовних новаторських за 
художньо-стилістичним ладом творах. Традиційну форму мис-
ки використали О. Безпалків – для асоціативного відтворення 
пейзажу, Р. Петрук – для передачі ємкого образу античної аре-
ни. Цікавою є зміна поняття «посудина», що розповсюджується 
тепер на численні пластичні форми  – від текучих, хвилеподіб-
них до геометризованих, а  часом і цілком атектонічних, кон-
структивно ніби й не логічних. У подібних предметах, які мають 
станково-виставковий характер, передусім, вирішуються фор-
мообразні завдання. Функція посудини стає в них залишко-
вою, ніби несуттєвим спомином про колишнє призначення. Такі 
твори т.  Левківа, і.  Ковалевича, Л.  Ковалевич, О.  Безпалків,  
Н. ісупової та ін.

З’являються декоративні композиції, в  яких багатопланове 
поєднання різних предметів набуває звучання і гармонійного, 
і дисонансного, що підсилює гостроту їхнього емоційного впли-
ву. Так багатоголосні композиції О. міловзорова – митця, який 
ще у 1970-х роках став одним із засновників нонконформістсько-
го руху в декоративному мистецтві, очолив у Києві «рух протес-
ту» проти естетичного консерватизму попереднього покоління, 
послідовно демонструючи своїми творами неупередженість по-
глядів і заохочення до вільного пошуку, – ламають звичне уяв-
лення про межі простору, нерідко несуть в собі біль і гнів, поро-
джені нашим шаленим світом. 

Лише на кінець 1980-х років приходить усвідомлення істини, 
яка сьогодні вбачається простою і очевидною: професійне деко-
ративне мистецтво не є вищим чи нижчим за рангом від народ-
ного, воно просто інше за своєю природою, і ці сфери мистецтва 
не можуть розвиватися за єдиними законами. Звісно, що у народ-
ному мистецтві визначальним є слідування традиціям і певним 
канонам, які формувалися впродовж віків, і завдяки чому народ 
України у кожному новому поколінні ніби відроджує свою ду-
ховну культуру, психологію світосприйняття. Проте у професій-
ному мистецтві, передусім, цінується новаційність, неповторна 
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авторська індивідуальність митця, його неординарне ставлення 
до матеріалу, вміння віднайти в ньому нові естетичні якості 5. 

Про ясне усвідомлення відмінностей між стильовими рисами 
та образністю професійного і народного мистецтва свідчить роз-
виток керамопластики. На кінець 1980-х – початок 1990-х вона 
самовизначилась і обрала основною темою не життя побуту, 
а стан душі, людську духовність. Ця тема ніби розчинила в собі 
усі інші, вимагаючи піднесеного ставлення до пластики форми, 
яка б відповідала схвильованій напрузі емоцій її творця.

Все більше посилюється станково-декоративний ухил. Це по-
значається у поглибленні інтелектуального чинника, що вимірю-
ється культурою творчого мислення, яка, в свою чергу, виявля-
ється у відчутті гармонії. В кераміці з’являється тема, яка раніше 
не звучала на такому драматичному рівні у декоративному мис-
тецтві, – тема людини з її сумними роздумами, журбою, тугою. 
Твори Л.  Красюк, Л.  Черешкевич, Л.  Богинського, О.  мілов-
зорова, Б.  Данилова, Р.  Петрука, О.  Безпалків, Г.-О.  Липи, 
і. Франка, м. теліженка, і. Фізера, В. Овраха та ін. вражають 
«красою страждань» у гострометафоричних образах, де відчу-
вається прагнення проникнути в надра тривожної, схильної до 
рефлексій, бентежної в тенетах своєї самотності людини.

Керамічна пластика Л. Черешкевич, здається, пронизана не-
вгамовним болем. Драматизм її образності змушує глядача пе-
реживати глибокий катарсис. І скульптура малих форм, і мону-
ментальні урочисто-суворі речі викликають почуття смутку або 
тривожного захоплення. В її художніх образах постає духовний 
світ людини-філософа, відчуженої від усього ницого, скороми-
нучого, дрібного. Драматичне звучання мають і твори Л. Богин-
ського, де гранично умовний, майже абстрактний розпис теж 
сповнений трагізму.

Така сумна настроєвість якоюсь мірою пояснюється захоп-
ленням митців у кінці століття (згадаємо кінець ХІХ ст.) вічни-
ми філософськими темами: роллю фатуму і швидкоплинністю 

5 Сучасні проблеми декоративного мистецтва. Круглий стіл. Образотвор-
че мистецтво. 1987. № 5. С. 17–19.
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життя. Проте на завершенні ХХ ст. така тенденція у більшій мірі 
з’являється під впливом на українське мистецтво ідей мистецтва 
класичного модернізму, «непережитого» вітчизняною культу-
рою разом з усією Європою в першій половині ХХ ст. через ідео-
логічний пресинг «нормативного соцреалізму», і які продовжу-
вали хвилювати наших митців уже на зламі ХХ–ХХІ ст. (мабуть, 
слід погодитися, що французьке визначення кінця століття «fin 
de siècle» поступається точністю німецькому «jahrhundertwende», 
яке трактує цей переламний період як «поворот століть») 6. 

Модернізм, що виник в Європі на початку ХХ ст., став ствер-
дженням віри в «традицію нового». Починаючи з імпресіоністів 
і до сюрреалістів художники шукали нові способи творення зо-
рових еквівалентів сучасного життя і мислення. Цей же принцип 
визначає розвиток українського мистецтва кінця ХХ ст. В ньому 
відбувається переоцінка естетичних цінностей, пов’язана з масш-
табними змінами в художній свідомості на фоні кардинального 
перегляду сприйняття природи і розуміння сутності мистецтва. 
Повертається і утверджується ідея, що виникла у першій трети-
ні ХХ ст.: «мистецтво не відтворює дійсності, ані її не перетво-
рює <...>, а лише створює окрему дійсність <...>. Мистецькі закони 
аж ніяк не тотожні із законами реальної дійсності...» 7.

Через століття – у період розпочатої доби незалежності Украї-
ни  – професійна кераміка яскраво ілюструє цю ідею. Першо-
рядною стала концепція авторської ідеї, індивідуальний спосіб 
подання матеріалу. Основною метою українських професійних 
керамістів, як і авангардистів початку століття, стає самовираз і 
утвердження своєї творчої особистості в мистецтві.

У 1990-х роках остаточно відбувся процес розмежування ху-
дожньої промисловості, народного мистецтва і, творчості, так би 
мовити, «вільних» художників-професіоналів, що розпочався у 
попередні два десятиліття. Це дозволило більш чітко визначити 
критерії оцінки творів кожного з напрямів. У  90-і  роки відбу-

6 Русакова  А. На повороте столетий. Искусство Ленинграда. 1991. №  3. 
С. 49.

7 Антонич  Б-І. Національне мистецтво: спроба ідеалістичної системи 
мистецтва. Образотворче мистецтво.1993. № 3–4. С. 52.
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вається осмислення художніх ідей 70–80-х років, а також збли-
ження різних видів і жанрів мистецтва, взаємообмін художніми 
засобами. Образотворчість у декоративному мистецтві зазнає 
ще більшої трансформації. Митці, яких за інерцією ще продо-
вжують іноді називати «прикладниками», насправді відійшли 
далеко від ужитковості. Їхні образно-пластичні шукання з не-
традиційним підходом до керамічного матеріалу відбуваються в 
сфері засобів виразності скульптури, живопису, графіки.

Феноменальна мистецька панорама відкрилась в декоратив-
ному мистецтві України, зокрема в царині професійної худож-
ньої кераміки, на початку 1990-х років по розвалі державно-кому-
ністичної системи разом з безповоротним відходом пануючого у 
радянській культурі одіозного методу соціалістичного реалізму. 
Художня кераміка періоду 1990–2010-х років видається вельми 
яскравою в розмаїтості новаторських шукань у стилях класич-
ного модернізму та постмодернізму. Багатоманітність індивіду-
альних пошуків та знахідок разом з відкритим протистоянням 
різних течій на тлі здорового творчого змагання митців на від-
міну від тоталітарних часів визнається нормою у сучасному де-
коративному мистецтві. Особливістю мистецької ситуації в цей 
період – співіснування різнонаправлених стильових тенденцій: 
традиційного і новітнього, вжиткового і не функціонального, 
що у рівній мірі знаходить місце у загальному спектрі художньої 
культури, міцно утверджуючись і у сфері пластичних мистецтв. 

Пройшовши славний віковий шлях у мистецькому просторі 
України ХХ  ст., наприкінці його кераміка виходить далеко за 
межі утилітарності і перетворюється у своєрідний синтетичний 
різновид творчості, що об’єднує в собі засоби художньої вираз-
ності разом з технічними прийомами скульптури, живопису, 
графіки, ведучи перед у формотворчому експериментуванні се-
ред інших видів декоративного мистецтва. Вона виразно виявляє 
багатоманітність образних, конструктивних, фактурних власти-
востей таких керамічних матеріалів як глина, шамот, кам’яна 
маса, фаянс, порцеляна. Тому здавалося б відносно кріхка, проте 
художньо невичерпна, нескінченна за багатогранними якостями 
керамічної маси та кольором, за фантастичними перетворення-
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ми, що відбуваються у печі під час випалу, кераміка залишається 
особливо причетною до вічності.

Стан професійної кераміки, у  першу чергу, зумовлений по-
дальшим еволюційним розвитком професійної кераміки попе-
реднього періоду, коли поступово розширялась амплітуда ак-
туальних тем сучасності, з’явилась багатоплановість інтересів 
художників, різноманітність у формотворенні; коли генерація 
майстрів «сімдесятих» – «вісімдесятих» прямувала до посилен-
ня домінуючого значення творчої індивідуальності. Завдячуючи 
таким видатним творцям того покоління, як Н. Федчун, З. Флін-
та, т. Левків, Р. Петрук, і. туманова, У. Ярошевич, О. Безпал-
ків, Г. Ошуркевич, і. та Л. Ковалевичі, З. Береза, м. Кравченко, 
О. міловзоров, Н. ісупова, які скеровували свої пошуки в руслі 
новітніх образів чи побудови творів на доволі традиційних, про-
те значно трансформованих формах, зокрема посудин (мисок, 
глеків, горщиків), кераміка почала поступово переходити у ранг 
станково-декоративної скульптурної пластики, що яскраво ви-
являла риси образотворення, які отримали продовження у по-
дальших творчих прагненнях керамістів 1990–2010-х років.

На початку ХХІ ст. професійна кераміка віддзеркалює бага-
тоголосну систему естетичних поглядів, уявлень, критеріїв, де 
панує широкий спектр стильових імпровізацій. Між тим стає 
очевидним, що одним з найбільш перспективних шляхів роз-
витку сучасної української образотворчості залишається син-
тез стильових рис та образності професіонального і народного 
мистецтва. 

У 1990-2010-х  роках в царині професійної кераміки про-
довжують активно працювати такі видатні київські майстри 
старшого покоління як О.  Рапай, О.  Грудзинська, Г.  севрук, 
П.  Печорний, Н.  ісупова, О.  міловзоров; уславлені львівські 
митці т.  Левків, З.  Береза, Р.  Петрук, У.  Ярошевич, Я.  моти-
ка, О. Безпалків, Г. Ошуркевич; талановиті художники серед-
ньої генерації з Києва Л. Богинський, А. скорий, м. Галенко, 
Н.  та с.  Козаки, В.  томашевська, Л.  Красюк, А.  ільїнський, 
Г. семенко, Б. Данилов, Г. міміношвілі, О. Бланк, м. Лампека, 
В.  Онищенко; неординарні мистецькі особистості зі Львова  – 
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і.  та Л.  Ковалевичи, с.  Андрусів, Г.-О.  Липа, Г.  Лисик, т.  Бе-
реза, і. Береза, Г. Друль, т. Павлишин-святун, В. Боднарчук; 
провідні керамісти з Полтави – с. Пасічна, з Харкова – П. мось, 
із Сум – В. Єрмоленко, Г. Протасов; з Черкас – м. теліженко, 
і. Фізер, Л. Шилімова-Ганзенко; з Ужгорода – м. Росул, В. Вінь-
ковський, Я. Борецький, Н. Грабар-Борецька; з Одеси – Н. Фе-
дорова, О.  Дмитрієв; з  Вінниці  – В.  Оврах; з  Луцька  – В.  Хи-
жинський, з Донецьку – Г. та і. Васильєви, Г. та В. Беро. Уже 
на початку своєї творчої діяльності кожний з них неповторно 
здійснював рух до першооснов і джерел національної культури, 
народного мистецтва, яке, тим не менш, ніколи не було для них 
предметом імітації чи копіювання. Усі вони незмінно з повагою 
ставляться до творчості народних майстрів, що гостро відчу-
вається в їхніх творах, які нагадують невимушений «діалог» зі 
своїми мистецькими попередниками. Саме таким чином вони 
демонструють свою приналежність до української національної 
художньої школи, і  водночас кожний вражає своїми філософ-
ськими узагальненнями, власним індивідуальним напрямом 
пошуку, стверджуючи значення творчого начала у ставленні до 
традиційних мотивів і форм керамічної пластики народних май-
стрів, відбираючи найсуттєвіше, що складає традицію. 

Професійна кераміка останніх десятиліть, яка дає можли-
вість перетину творів з глини, шамоту, кам’яної маси з живо-
писом, графікою, скульптурою, ламає стереотипи уявлень і 
стандарт мислення про керамічні матеріали, з  якими людство 
працює впродовж тисячоліть. Колір, який є беззаперечною до-
мінантою,  – перше, що вражає в емоційній, темпераментній, 
енергетичній кераміці Н. ісупової, Н. Козак, В. томашевської, 
Г.  семенко, В.  Боднарчука, яких об’єднує захоплення космо-
гонічними ідеями життя і розвитку природи разом з пошука-
ми образного тлумачення Всесвіту, це колір  – з мальовничи-
ми контрастами і несподіваними зіставленнями, що не зовсім 
співвідноситься зі звичним сприйняттям монохромних за сво-
єю суттю глиною і шамотом. Нерідко складно визначити, що є 
творчість цих авторів: малярство-графіка із застосуванням ке-
рамічних матеріалів, чи декоративний керамічно-скульптурний 
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живопис – асоціативний, настроєвий за образною побудовою із 
коректно узагальненою формою.

Нескінченною різноманітністю форм реального та ірреально-
го світів з дивовижним сполученням справжнього і фантазій-
ного, живого і умовного вражають оригінальні просторові ком-
позиції кінця ХХ  – початку ХХІ  ст. Неллі ісупової  – учасниці 
численних всеукраїнських та міжнародних виставок-конкурсів, 
зокрема бієнале у Фаенца в Італії (1983, 1984, 1986), керівника 
творчих груп художників-прикладників у Будинку творчос-
ті НСХУ в Седневі на Чернігівщині (1987, 1988), співзасновниці 
славетної галереї сучасного декоративного мистецтва «Триптих» 
у Києві (від 1988), яка відіграла доленосну роль у розвитку про-
фесійного декоративного мистецтва незалежної України. 

Уся керамічна пластика цієї високопрофесійної кераміст-
ки, яка працює у сучасному графічно-малярському напряму, 
пом’якшена ліричною інтонацією українського народного мис-
тецтва, що пов’язане з її досвідом роботи на Васильківському ма-
йоліковому заводі (1961–1975), де в межах промислового вироб-
ництва сформувалася її творча манера, заснована на традиціях 
народної кераміки.

Керамічні скульптури Ісупової позначено виразною автор-
ською індивідуальністю і національною своєрідністю. У імпро-
візаційних зоо- та антропоморфних художніх виробах, поєдна-
них з виразним графічно-малярським декором, нею створено у 
навмисно спрощених зображальних формах, близьких до народ-
ного примітиву, оригінальні фігурні посудини у вигляді жартів-
ливих риб, птахів, рослин, дерев, квітів, у  яких незмінно роз-
кривається головна ідея народного мистецтва непогамовності 
життя і вічності природи 8. 

Творчість художниці, яка досягла вершин майстерності в ке-
раміці вже у 1970–1980-х, виростає у 1990-х роках з глибин укра-
їнської національної культури на тлі відчутного захоплення нею 
екзотичним мистецтвом давніх цивілізацій. Головне враження 

8 Чегусова З. Ісупова Неллі Миколаївна. Енциклопедія сучасної України / 
заг. ред. Железняка М. Г. Інститут енциклопедичних досліджень НАН Украї-
ни. Київ, 2011. Т. 11. Зор-Как. С. 584.
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від жартівливих і примхливих творів Ісупової  – невичерпність 
імпровізаторського обдарування мисткині, що у повній мірі де-
монструє цикл декоративної пластики художниці під назвою 
«Увійди в мій сад» (1998–2014), де утилітарність відходить на 
дальній план, поступаючись мистецьким фантазіям у пластиці та 
життєрадісному поліхромному графічно-малярському  декору 9. 

Учасниця всеукраїнських та міжнародних виставок, лауреат 
Гран-Прі Міжнародного фестивалю скульптури, кераміки, гон-
чарства «Аржиля» в м. Румазьєр-Лубер у Франції (2008) киянка 
Надія Козак, як і Н. Ісупова працює в кераміці у графічно-ма-
лярському напрямку. Її лаконічна за формами декоративна плас-
тика і вжитковий посуд теж несуть ознаки своєрідної авторської 
стилістики. Втілення художнього образу твориться нею засоба-
ми ретельної обробки поверхні предмету з характерними прийо-
мами поєднання натуральної глини певної фактури з поліхром-
ним  – майже ювелірним рослинно-орнаментальним розписом 
ангобами, що огортає досконалу форму, де вжиткова функція 
посудини відступає на другий план перед естетичною цінністю 
твору декоративного мистецтва. 

Неперевершеним колористом у кераміці є і київська худож-
ниця – автор близько 30 персональних, учасник усіх всеукраїн-
ських виставок останніх десятиліть Віра томашевська, яка від-
дає перевагу дзвінким і яскравим поливам у різних за жанрами 
станково-декоративних панно: рослинно-орнаментальних, зо-
оморфних, архітектурно-пейзажних – то життєрадісних у своїй 
мажорній тональності, то елегійних із ліричним забарвленням. 

Різнокольорові рельєфні панно на основі квіткових компози-
цій, досконало вибудовані нею на основі традиційних – знакових 
для українців мотивів «соняшника», «мальви», «мака», «тюльпа-
на», «троянди». Серед врівноважених композицій керамічних 
панно В.  Томашевської, яка народилась на Закарпатті і є пред-
ставником ужгородської художньої школи, превалюють улюблені 
нею гуцульські пейзажі з мальовничими карпатськими горами, 
з  характерними народними типажами в святковому вбранні до 

9 Чегусова З. Войди в сад Нелли Исуповой. Академия. 1998. № 4/5. С. 132–133.
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Великодня чи до Різдва. Усі вони завжди вирізняються ясною для 
глядацького розуміння і водночас вишуканою образністю, де див-
ним чином сполучаються давні національні традиції образотво-
рення, закорінені в народному примітиві (сільському наїві), разом 
з сучасною високої культури мовою професійного художника 10.

Досконалим володінням засобами пластики та кольору, 
їх гармонійним балансом відрізняються керамічні пласти на 
євангельські сюжети талановитої київської художниці Ганни 
семенко. Основою її творчості є також орієнтація на традиції 
української народної кераміки, на формотворчі принципи у ро-
боті з матеріалом майстрів гончарства минулих століть, проте 
з намаганням досягати їх трансформації, суголосної сучасності. 
Всотуючи логіку творчості давніх гончарів з класичними кано-
нами форми, кольору, декору, Семенко інтерпретує їх в доволі 
сучасній манері, майстерно виявляючи природну красу шамоту 
та глини з технологічними можливостями шляхом вільного руч-
ного ліплення.

Акцентована поліхромність присутня і у злагоджених та ви-
важених композиціях відомого львівського майстра кераміки 
Василя Боднарчука, що творяться ним з шамоту переважно 
вкрай яскравими полум’яно-червоними, гарячими золотаво-
вохристими, пронизливими небесно-синіми кольорами, по-
єднаннями матового і прозорого скла, сплавленого із солями, 
ангобами, емалями, які перетворюються під час випалу на ди-
намічні вібруючі фактури,  – ознака суто «боднарчуківського» 
зображення. Досвід навчання у ЛДІПДМ (нині ЛНАМ) під ке-
рівництвом славетного майстра Зеновія Флінти, який першим 
почав працювати у Львові в напрямку «малярської кераміки», 
виявився вирішальним у біографії Василя Боднарчука: він є об-
дарованим послідовником свого неперевершеного вчителя 11.

У порівнянні з попереднім часовим періодом у 1990–
2000-х  роках українські майстри професійної кераміки йдуть 

10 Чегусова  З. Магічна сила кераміки Віри Томашевської. Образотворче 
мистецтво. 2013. № 2. С. 106–107.

11 Чегусова З. Василь Боднарчук – кераміст високої культури. Образотвор-
че мистецтво. 2009. № 3. С. 36–37.
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до ще більшого поглиблення образно-пластичних пошуків, до 
нетрадиційних підходів у використанні керамічних матеріалів, 
до відкриття в них прихованих художньо-емоційних можливос-
тей, творчо переоцінюючи увесь багатющий художній досвід та 
естетичні ідеали мистецтва ХХ ст. Твори українських професій-
них керамістів т. Левківа, Л. Богинського, А. скорого, с. Коза-
ка, О. Безпалків, В. Овраха, т. Берези, м. Галенка, у генетич-
ній пам’яті яких закладені знаково-символічна система предків 
і традиції народного мистецтва минулого, вражають оригіналь-
ністю мислення, неочікуваними, часом парадоксальними рішен-
нями, новизною образно-пластичних знахідок. Першорядною у 
професійній кераміці стає концепція авторської ідеї та індивіду-
альний спосіб подання матеріалу. Основною метою, як і у аван-
гардистів початку століття, стає самовираз і утвердження своєї 
творчої особистості. 

Потужним творчим потенціалом і широкою естетичною па-
літрою продовжує дивувати видатний львівський майстер про-
фесійної кераміки тарас Левків  – «гончарна слава України, 
самобутня, неповторна епоха в історії національного гончарот-
ворення 1970–2010  рр.»  12, творчість якого і на початку ХХІ  ст. 
відбувається під глибоким впливом традицій народного мисте-
цтва. Продовжуючи застосовувати техніку гончарного круга, він 
оперує найпростішими формами циліндра, конуса, кола, куба, 
кулі, використовуючи у декорі своїх досконалих творів давній 
спосіб декорування народними майстрами мисок і тарілок  – 
фляндрування, проте створюючи у традиційних матеріалах і 
техніці новітні експериментальні композиції стилістично близь-
кі до неоавангардних. 

У надзвичайно своєрідній пластичній образності інтерпре-
тував традиційні форми народної кераміки один з київських 
лідерів та найяскравіших представників сучасного українсько-
го мистецтва – лауреат міжнародної бієнале кераміки у Вальо-
рисі (Франція, 1984), володар І  премії ІІІ  Всеукраїнського сим-

12 Пошивайло О. Післямова. Тарас Левків. Виставка творів. Кераміка. Ін-
тарсія : каталог. Львів, 2010. С. 22.
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позіуму-практикуму з монументально-декоративної кераміки у 
Опішному на Полтавщині (1999), лауреат численних міжнарод-
них виставок Леонід Богинський (1947–2007). 

Макітра, глек, полумисок – універсальні, на думку художни-
ка, форми вираження найсучасніших художніх ідей. Монумен-
тальна макітра Богинського з потрісканою поверхнею шамоту і 
зумисним нахилом форми, підкресленими швами та задимле-
ною фактурою, втілює в собі образ зсохлої від спраги української 
землі, символізує материнське лоно і серце України або перевті-
люється в рятівний ковчег, який зберіг силу її духу та культуру, 
так само, як і різноманітні варіації макітри без денця і зненацька 
розімкнутим простором 13. 

Твори Л. Богинського з порцеляни сприймаються як склад-
ний діалог білого і чорного. Циліндр, що нагадує православний 
храм, чайник або бутиль з надзвичайно високою шийкою – по-
всякчасний привід для розповіді своєї особливої історії, наро-
дженої розкутою уявою митця, чи для переказу біблійних при-
повісток, для чого у декорі цих витворів варіюються улюблені 
мотиви митця з «життя пересічних людей», з їхніми родинними 
радощами та драмами. Чорно-білі керамічні посудини та пласти 
художньої кераміки Л. Богинського з шамоту та порцеляни, що 
неповторно висвітлюють філософські категорії «драматичного» 
і «трагедійного», проймають найпотаємніші глибини глядацької 
душі. Гранично умовний фігуративний декор на межі абстрак-
ції розкриває в цих композиціях трагедії людських взаємин, 
оповідає про страждання та муки, про любов і зраду – речі, до 
яких українська кераміка ніколи не наважувалася торкатися, 
а драматична поезія так не лунала в декоративному мистецтві до 
 Богинського 14. 

Обдарований київський майстер професійної кераміки сер-
гій Козак (1958–2015), життя якого також обірвалося у розквіті 

13 Чегусова  З. Богинський Леонід Федорович. Енциклопедія сучасної 
України  / заг. ред. Железняка  М.  Г. Інститут енциклопедичних досліджень 
НАН України. Київ, 2004. Т. 3. Біо-Бя. С. 136–137.

14 Кара-Васильєва  Т.  В., Чегусова  З.  А. Декоративне мистецтво України 
ХХ століття. У пошуках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. С. 200–201.
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сил, у  1990–2000-х  роках створював багаточисленні керамічні 
скульптури, пластику, декоративний та вжитковий посуд, роз-
робивши свій індивідуальний стиль з програмно свідомою мі-
німізацією засобів виразності в кераміці. Він віртуозно володів 
гончарним кругом, тонко відчував художньо-формальні осо-
бливості гончарної пластики, демонстрував глибоке розуміння 
законів її творення, згідно з якими народжувалися його сокро-
венні образи, які нерідко наближуються до першоджерел, нага-
дуючи давні ритуали, уособлюючи утаємничені проукраїнські 
архетипи. Його вкрай умовна майже безколірна фігуративна 
пластика і свідомо невжитковий, але напрочуд оригінальний по-
суд, завжди зберігають природність застосованих матеріалів  – 
чи то глини, чи то шамоту – їх колір, гончарну фактуру, відчуття 
теплоти рук майстра 15. 

С. Козак незмінно співпрацював зі своєю дружиною Н. Ко-
зак. Для обох традиційною є народна форма гончарних виробів, 
що сприймається універсальною можливістю передачі худож-
нього задуму, а споконвічні опуклі, круглі форми макітер, глеків, 
мисок у руках художників перевтілюються у загадкові обереги 
та філософічні чи притчові образи 16.

Численні оригінальні композиції т.  Левківа, Р.  Петрука, 
Л.  Богинського, с.  та Н.  Козаків, О.  Безпалків, В.  Овраха, 
т. Берези своєрідно розвивають концепцію «живої посудини», 
яка отримала цікаве втілення ще у 1970–1980-х  роках у львів-
ській професійній кераміці, що відрізнялась надзвичайним по-
єднанням традиційних народних форм і сучасним образним 
мисленням зі складними філософськими підтекстами та широ-
ким асоціативним рядом 17. 

Талановита львівська мисткиня дипломант Міжнародної бі-
єнале кераміки у Фаенці в Італії (1977), володар Гран-прі Укра-

15 Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця ХХ століття. 200 імен. 
Київ : ЗАТ Атлант ЮЕмСі, 2002. С. 25, 86–87, 440.

16 Бекетова  І. Мистецький світ родини Козаків. НМУНДМ. 2008. http://
www.mundm.kiev.ua/.

17 Голубец О. Ностальгия по утраченной керамичности. Декоративное ис-
кусство. 1988. № 12. С. 41.
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їнського бієнале художньої кераміки імені Василя Кричевського 
(2017) Ольга Безпалків, працює у 1990-х роках в напрямку асоці-
ативно-зображальної кераміки, тяжіючи до скульптурної плас-
тики у формах посудоподібних фігур, декоративних полумисок, 
у  просторі яких авторка зазвичай застосовує горельєф, що не-
рідко трансформується у декоративну скульптуру. Порожнисті 
об’єми О. Безпалків, що асоціюються з антропоморфними посу-
динами народних майстрів, не мають утилітарного призначен-
ня. Створені методом вільного ручного ліплення і збагачені де-
талями, пластично насичені композиції з шамоту з мінімальним 
декоруванням кольоровими поливами, з  делікатним розписом 
ангобами завжди вирізняються своєю оригінальною інтерпре-
тацією традицій народного мистецтва, що виразно доповнюють 
образність її творів.

Концепція посудин довільної форми близька і обдарованій 
керамістці зі Львова тамарі Березі. У своїх фантазійних посу-
динах Т.  Береза теж використовує традиційні народні форми 
посуду як першооснову своїх образно-пластичних задумів. Ха-
рактерне для неї заглиблення в давні легенди, вірування та кос-
мічні уявлення наших предків стимулює авторське міфотворен-
ня в її узагальнено-фігуративних декоративно-скульптурних 
 композиціях 18. 

Митець з Вінниці заслужений художник України Володи-
мир Оврах вбачає глибокий філософський зміст, втілення спо-
конвічної мудрості майстра-гончара у доцільній простоті форм 
народної кераміки, орнаментальному багатстві декору, природ-
ній красі кольору. В основу багатьох декоративних композицій 
В.  Овраха покладено традиційні форми горщика, миски, кор-
чаги, баньки, куманця, які майстер позбавляє утилітарної бу-
денності, надаючи їм знакових якостей, прикладом чого є його 
великі декоративні глеки з потрісканими стінками і чорними 
плямами, які сприймаються відлунням старовини. Звернення 
майстра до архаїки в композиціях з шамоту з огрубленою факту-

18 Чегусова З. Береза Тамара Анатоліївна. Енциклопедія сучасної України / 
заг. ред. Железняка М. Г. Інститут енциклопедичних досліджень НАН Украї-
ни. Київ, 2003. Т. 2. С. 494.
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рою і колористикою, куди він включає антропоморфні мотиви зі 
стилізованими зображеннями у дусі трипільських жіночих ста-
туеток, демонструє усталеність національних архетипів в твор-
чості Володимира Овраха 19.

Переважна більшість майстрів кераміки, орієнтованих на 
традиції народного мистецтва, розробляє свій індивідуальний 
стиль з програмно свідомим спрощенням художніх образів, що 
було характерним і для творчого методу відомих європейських 
митців, які працювали на початку ХХ ст. в напрямку «приміти-
візму» – одного з варіантів авангардизму.

Так, неодноразовий дипломант національних симпозіумів і 
виставок гончарства, що проводить НМЗУГвО на Полтавщині, 
обдарована керамістка з Запоріжжя Лілія Бережненко орга-
нічно поєднує «наївне» сприйняття світу народних гончарів ра-
зом з сучасним образно-пластичним мисленням та виконанням 
творів вправною рукою високопрофесійного майстра кераміки. 
В  оригінальній ігровій формі художниця творить свої фігура-
тивні декоративні скульптури в шамоті з розписом поливами, 
ангобами, емалями, які ніби осяяні життєстверджуючим народ-
ним гумором та оптимізмом.

Сполученням традицій народної скульптурної пластики, 
характерної образної мови примітиву з філософськими під-
текстами митця ХХІ  ст. відчуваємо в художній кераміці відо-
мого київського мистця, лауреата Першої премії Міжнародно-
го фестивалю скульптури, кераміки, гончарства «Аржиля» у 
м. Румазьер-Лубер у Франції (2006), співзасновника Київського 
творчого об’єднання «Гончарі» (від 1988), київської галереї сучас-
ного мистецтва «Грифон» (від 1994) марка Галенка. У створених 
ним декоративних панно та об’ємно-просторових композиціях 
для оздоблення інтер’єрів, паркової декоративної скульптури, 
пластики малих форм автор демонструє вірність національ-
ним фольк лорним традиціям. Одна з улюблених тем Галенка – 
козацько-гетьманська. Його твори за мотивами українського 

19 Лупій  С. Шляхи, що їх обрав митець. Мистецтвознавчий автограф  : 
зб. наук. праць кафедри ІТМ ЛНАМ. Вип. 4–5. Львів : ЛНАМ, 2010. С. 133, 146.
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фольк лору та пісень сповнені радості й гармонії, життєлюбнос-
ті, фантазії. Вражає його упевнений, існуючий у злагоді з на-
вколишнім світом, світлий і жартівливий художній дар, його 
«гострослів’я» і тонка спостережливість при передачі в глині та 
шамоті народних характерів і типажів, пронизаних веселою іро-
нією, сплавом національного й загальнолюдського. У сюжетно-
фігуративних сценках, створених Галенком, вгадується міцна 
рука професіонала, який вміє весело фантазувати на теми укра-
їнських народних прислів’їв, казок і пісень. 

Є у творчому багажу М.  Галенка і роботи, що несуть у собі 
пам’ять про ритуальні предмети давніх культур. Автор зверта-
ється до слов’янської архаїки, прагне наблизитись до праісто-
ричних знаків – символів, у яких втілено архетипи етнокультури 
українців. Скульптури такого плану мають лаконічну пластику, 
вивірені пропорції. Вони прекрасно сприймаються в садово-
парковому середовищі й сучасному інтер’єрі. 

Відтворюючи у період 1990–2000-х національні образи-архе-
типи: під ними розуміємо «наскрізні символічні структури, що 
були присутніми на усіх етапах розвитку тієї чи іншої нації від 
початку і до нашого часу» (за академіком Сергієм Кримським), 
українські майстри професійної кераміки тлумачать їх в глибо-
ко індивідуальній сучасній манері, проте з рисами максималь-
ного узагальнення від праслов’янської монументальної форми, 
застосовуючи як старовинну гончарну техніку, так і працюючи 
в техніці вільного ручного ліплення. 

До найдавніших і найпоширеніших серед українських мит-
ців слов’янських архетипів належать Богиня-Берегиня, Юрій 
Змієборець, Дерево Життя, птах Фенікс, птаха  – Сірин тощо. 
Черпаючи із давнини і образно вирішуючи такі наші прадавні 
символи, як то спіраль, знак безконечності (меандр), солярні 
знаки (хрест у тому числі), трикутники, ромби й квадрати, стріч-
ки з кіл і кругів з крапками, митці запозичують простоту форм, 
проте водночас – значимість художності і наповненість змістом, 
спрямовуючи нас до витоків нашої культури. Це знаходить від-
гук у творчості П. Печорного, У. Ярошевич, Г.-О. Липи, м. телі-
женка, і. Фізера, З. Берези, Л. Шилімової-Ганзенко, м. Росул, 
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В.  Віньковського, які використовують найдавніші загально-
людські символи, що стали основою традиційного народного 
мистецтва з його характерним підходом до твору як до певної 
закодованої знакової системи, що має нести в собі нашарування 
загальнолюдського досвіду. 

До втілення образу Праматері-Богині-Берегині, як охоронни-
ці та заступниці наших предків, неодноразово звертається у сво-
їй творчості народний художник України, лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка Петро Печорний. Його 
Праматері-Берегині з молитовно і оберегово піднятими руками, 
яких майстер «усаджує» то на півня, то на сонячного птаха, то 
на коня, які пов’язувалися у слов’янській міфології із божествен-
ним сонцем, відсилають нас у час і простір, в якому перебували 
прадавні українці.

П.  Печорним розкривається і значимість та непроминаль-
ність у часі давньослов’янських образів чарівного «птаха Фе-
нікс» – символу безсмертя, відродження (трапляється не тільки 
в міфології фінікійців, єгиптян, проте і в символіці християн-
ства, зокрема і в українському іконописі) та райської «птахи-ді-
ви Сирин», чий спів розганяє смуток і тугу, у його серії умовних 
фігуративних скульптур з шамоту, декорованих солями і поли-
вами, збагачених вкрапленнями стародавніх орнаментальних 
знаків з різними фактурами та полисками відновного вогню 20. 

Образність давніх українських архетипів значно оновила 
і розвинула неперевершений майстер гончарної скульптури з 
м. Львів Уляна Ярошевич, переконливо довівши безмежність 
можливостей поступу традиції.

У. Ярошевич у своїй гончарній скульптурі намагається поєд-
нати народну традицію із новітнім баченням пластики та кольо-
ру, оригінально вибудовуючи архітектонічно конструктивні си-
луетно виразні фігури Берегинь-Богинь з різновеликих кулястих 
та циліндричних порожнистих об’ємів. Вони віртуозно виточені 
нею на гончарному крузі і доповнені дрібними ліпленими дета-

20 Підгора В. Відродження космогонії древніх. Петро Печорний : альбом. 
Київ : Софія А, 2005. С. 30–54.
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лями з характерною для народної керамічної пластики розкутіс-
тю. Антропоморфним з підкресленими рисами архаїки творам 
У. Ярошевич, виконаним з гончарної глини, декорованим мато-
вими поливами насичених синіх, охристих, сірих, зелених тонів 
з рельєфними фактурами черепка (на відміну від попереднього 
періоду її творчості 1970–1980-х мисткиня відмовилась від вико-
ристання графічного розпису, яким активно доповнювала декор 
своїх скульптур), притаманна висока пластична культура, що 
спирається на міцний фундамент львівської школи професійної 
кераміки та вродженого дивовижного просторового мислення 
художниці. Її образи жіночого стародавнього божества виникли 
під впливом праслов’янської архаїки та статуарної пластики при-
мітивних народів древньої Африки. Ярошевич створює свій не-
повторний образ Берегині-Богині як жінки матері-годувальниці 
і покровительки сім’ї, яку авторка силою мистецтва нагороджує 
могутньою життєдайною силою. Художниця віддає перевагу мо-
нументальному за характером і мінімалістичному за формами 
фігуративу, причому як і давні майстри, навмисне акцентує ува-
гу на анатомічних особливостях будови жіночого тіла, покли-
каних сприяти продовженню людського роду, що надає творам 
мисткині ще більшої змістовності та переконливої величності. 

Заслужений художник України Ганна-Оксана Липа теж вва-
жає стародавню пластику найбільш співзвучною динамічному 
сучасному світові. У її глибокозмістовних і пластично опрацьо-
ваних творах, пов’язаних із генетичною пам’яттю нашого народу 
віддзеркалюється власне поетико-міфологічне мислення худож-
ниці, для якої характерне тяжіння до філософського осмислен-
ня буття, заглиблення у національну традицію та світові куль-
турні пласти, трансформація стародавніх семантичних знаків і 
символів сучасними пластичними засобами. В  річищі умовно-
фігуративної образотворчої архаїки перебувають її неповторні 
виставкові інсталяції, де поєднані декоративні скульптури з ша-
моту і глини в авторській техниці, що асоціюються з сакраль-
ною пластикою Трипілля; настінні рельєфи, які несуть магічні 
таємні знаки; ритуальний посуд з невеличкими оберегами. Тво-
ри Г. – О. Липи, яка дивиться на Sacra Terra (Священну Землю) 
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з властивим тільки їй мистецьким світоглядом, сприймаються 
енергетично-чуттєвими формами-образами, фігурами-знаками, 
які ніби концентрують в собі і випромінюють сакральне світло. 

Архаїкою різних культур, спільністю їх семантики у світовій 
культурі, трансформацією у сучасному мистецтві надихається 
закарпатська мисткиня з Ужгорода мирослава Росул, яка тяжіє 
до фігуративної пластики, випробує себе як у монументальній, 
станковій, так і у мініатюрній керамопластиці, визначаючи суть 
напряму, в якому вона працює в кераміці, як «архаїчний тран-
савангард». Професійний інтерес Росул лежить у площині укра-
їнської етноархаїки, у традиції трипільської культури, у  сим-
волах одвічності життя давніх слов’ян. Захоплення пластикою 
Трипілля віддзеркалюється у численних керамічних інспіраціях 
авторки розглядуваного періоду. В них «виразний відсвіт космо-
логічних та міфологічних уявлень наших пращурів: жінка мис-
литься як Праматір Всесвіту, як джерело і першооснова людсько-
го  буття» 21.

Таке ж органічне поєднання виразних форм та орнамен-
тального декору демонструє скульптурна пластика, що втілює 
образи доісторичних птахів і тварин, відомого закарпатсько-
го кераміста-анімаліста з м.  Ужгород заслуженого художника 
України В’ячеслава Віньковського. Обидва кераміста – і Росул, 
і Віньковський в орнаментиці своїх творів застосовують симво-
ли стародавньої трипільській кераміки: спираль, меандр, ромб, 
хрест, трикутник, вертикальні смуги із концентричних кіл, 
 просто кола.

Незнищену генетичну пам’ять українських митців яскраво 
демонструють роботи універсального майстра декоративного 
мистецтва з Черкас Людмили Шилімової-Ганзенко (однаково 
плідно працює як у керамічних, так в текстильних матеріалах), 
зокрема своєрідно відтворений нею образ-архетип традиційної 
вузлової ляльки-мотанки у шамоті в техніці вільного ручного лі-
плення і розпису ангобами та поливами.

21 Приходько О. «Архаїчний трансавангард» Мирослави Росул. Миросла-
ва Росул. Кераміка : каталог виставки. Ужгород, 2008. С. 1–2.
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Характерною тенденцією професійного декоративного мис-
тецтва 1990-х  років є звернення до національно-історичної те-
матики. Митців приваблює передати своє відчуття від дотику до 
минулого, до історичних епох та подій. До вдумливого образно-
го розкриття тем історії і культури України тяжіють Г. севрук, 
В. Єрмоленко, м. савка-Качмар, і. Фізер, П. Печорний, м. те-
ліженко, В. Оврах та ін. Їхні лірико-епічні твори мають виразне 
національне забарвлення, демонструють глибоке фахове оволо-
діння мистецькою спадщиною свого народу. 

Лауреат премії ім.  Василя Стуса та премії ім. митрополита 
Андрія Шептицького Галина севрук у 1990–2000-х плідно пра-
цює у керамічному рельєфі та горельєфі, продовжуючи розпо-
чаті нею ще у 1960-х серії «Київська Русь» та «Козаччина», «де 
історичне перетворюється на її авторське, особисте» 22. Авторку 
особливо приваблюють портрети видатних осіб вітчизняної іс-
торії. Усього неординарною мисткинею створено понад 500 стан-
ково-декоративних керамічних пластів з історії України (образи 
Ярославни, княгині Ольги, князя Святослава, королеви Франції 
Анни – дочки Ярослава Мудрого, Аліпія Печерського, Іларіона, 
Петра Милонєга, Гулевичівни, Марусі Чурай, козаків Івана Сір-
ка, Самійла Кішки, Кармелюка, Максима Кривоноса, Наливай-
ка, Сагайдачного, Григорія Сковороди, Тараса Шевченка тощо) 
та понад 30 монументальних керамічних панно в архітектурних 
спорудах Києва, Чернігова, Одеси, Алушти тощо. Художниця за-
звичай працює в глині, шамоті, уникаючи активного застосуван-
ням полив, хоча використовує яскраві кольорові вкраплення як 
доповнення до керамічного рельєфу. У своїх тематичних творах 
Г. Севрук зазвичай синтезує художні засоби графічного та скуль-
птурного мистецтв, де головними є високі ритмо-пластичні та 
фактурні якості панно, виразний силует гранично узагальнених 
фігур, вишуканий стриманий колорит композиції. На сьогодні 
станково-декоративна та монументальна кераміка Галини Сев-
рук є одним із найцікавіших явищ в українському мистецтві. 

22 Придатко Т. Вірність обраному шляху. Образотворче мистецтво. 1992. 
№ 1. С. 36.
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Відомий майстер порцеляни, фаянсу, кераміки з Сум заслу-
жений художник України Василь Єрмоленко майстерно відтво-
рює у 1990–2000-х роках героїчну історію України. Проникнутий 
традиціями національного образотворення, він презентує на ви-
ставках свої переважно фігуративні багатопредметні компози-
ції, скульптурну пластику, декоративні тарелі, пласти з шамоту 
та фарфору. Для творчості Єрмоленка характерні багатоманіт-
ність пластики та об’ємів, варіативність прийомів декорування 
разом із виразністю мазка, насиченістю і яскравістю кольорів 
розпису, введенням скульптурних елементів, ліричністю образів 
із національним забарвленням.

Відзначимо, що у творах майстрів професійної кераміки істо-
ричне здебільшого стає засобом художнього осмислення сучас-
ності, віддзеркаленням її колізій, її моральних орієнтирів. Треба 
визнати, що «козацька тема» виявляється надзвичайно суголос-
ною українській реальності 1990–2010-х: вона актуалізувалась у 
творах художників-керамістів, які у великій мірі допомагають 
сучасному українцеві ідентифікуватися, відродити і посилити в 
собі почуття національної гідності. 

Козацька тематика звучить в численних творах народного 
художника України Петра Печорного, виконаних ним у техніці 
вільного ліплення з шамоту. Вірних захисників рідної землі уо-
соблюють у творах цього митця образи Богдана Хмельницького, 
Голоти, Байди Вишневецького, Северина Наливайка тощо. 

«Нервом» історичного, яким проникнена фольклорна міфот-
ворчість, «наставленістю на причетність до власного роду – зем-
лі, місця, життя, генних традицій»  23 сприймаються керамічні 
скульптури, присвячені українському козацтву, відомого митця 
з Черкас, заслуженого художника України івана Фізера. Козаць-
кі образи Фізера нагадують про героїчний характер українців, 
вони «бережуть пам’ять про увесь наш рід <…>, і водночас «не-
суть» її у глибині форми, думки, пластичної мови; вони – що ви-
плекані нею і що проносять її від твору до твору» 24. В ускладне-

23 Федорук О. Творити і бути щасливим. Образотворче мистецтво. 2011. 
№ 2. С. 101.

24 Там само.
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ній образно-пластичній інтерпретації прочитується «козацька 
тема» в станково-декоративних і садово-паркових скульптурних 
композиціях миколи теліженка.

Індивідуальні авторські шукання, втілення яких у радянські 
часи здавалися неуявними, на зламі XX–XXI  ст. оригінально 
зреалізувались у творчості багатьох професійних художників-
керамістів України. Їхній досвід доводить те, що станково-де-
коративна професійна кераміка  – це мистецтво з безмежним 
тематично-образним діапазоном, який дозволяє українським 
митцям створювати безліч сміливих, неочікуваних для кераміки 
образів у абстрактно-декоративних і образотворчих, відстороне-
но-безсюжетних і філософсько-змістовних творах, де митці, ко-
жен по-своєму, втілюють розуміння світу у часових і просторо-
вих вимірах.

Пластичною витонченістю образів разом із сучасним інте-
лектуальним образним мисленням приваблюють, як зокрема і у 
попередні десятиліття, лірично-філософські композиції знако-
вої київської мисткині, учасниці Міжнародної бієнале у Фаенці 
в Італії (1981, диплом) Людмили Красюк. Простота її мистець-
кого вислову не виключає багатого емоційного звучання деко-
ративних композицій авторки: асоціативно-знакових, позначе-
них особливою красою стриманих монолітних форм, сповнених 
елегійного смутку – «журби самотності». Керамічна просторова 
пластика, скульптура малих форм Красюк у 2000-х, в основі яких 
лежить глибоко символічна форма чаши (її верхня полусфера 
наче відкрита для вміщення сили духа, а  нижня  – ближче до 
землі, яку вона і символізує), набуває монументального значення 
навіть у роботах незначних розмірів.

У сповненій потужної енергетики монументально-декора-
тивній та станково-декоративній керамічній скульптурі неор-
динарного київського автора Андрія іллінського відчувається 
захоплення мистецтвом давніх цивілізацій та фантастикою кос-
мічних світів. Його об’ємно-просторові фігуративні композиції 
з шамоту – це спроби мистецького осмислення буття на Землі і в 
Космосі, пошук жіночого ідеалу, втілення взаємовідносин обох 
статей. Керамічна скульптура Іллінського вирізняється харак-
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терною для постмодерністського мистецтва плинною грою фан-
тастичних міфологічних образів та форм художника-універсала, 
який здатний створювати досконалі традиційні твори в гончар-
стві та імпровізувати на теми біблійних і євангельських сюжетів, 
мотивів української історії та сучасного життя у техніці вільного 
ручного ліплення. 

Художня кераміка, що виникла ще на початку людської ци-
вілізації, для сучасних українських мистців стала безмежним 
полем для технологічних експериментів і випробування іннова-
ційних форм, що спричинило значні образно-пластичні зміни у 
2010-х роках – часовому періоді, коли в ній гармонійно поєдну-
ється архаїчність та новаторство.

Своєрідністю і багатогранністю художньої мови вирізняють-
ся твори видатної української художниці зі Львова, що має за 
плечима львівську школу, голови секції художньої кераміки ЛО 
НСХУ Ганни Лисик, яка створила власну візуально-пластичну 
форму на граничному рубежі реальної та ірреальної образності. 
Її творча манера є спорідненою з «археологічним авангардом». 
Матові, неблискучі, неяскраві за палітрою (в  ній переважають 
природні  – «земляні» кольори), проте виразні за складними 
рукотворними фактурами посудини-скульптури Г. Лисик архі-
тектонічні, напрочуд тонкостінні, не зважаючи на свої масивні 
форми, асоціативно пов’язані з архаїчною керамікою прадавніх 
цивілізацій. Твори мисткині вражають своєю рафінованою есте-
тикою мінімалізму і довершеністю виконання. Її унікальні кера-
мічні витвори, ніби помережані ювелірно вишуканими графіч-
ними розписами з магічними знаками «скельних рисунків», хоча 
і відсилають до первісних витоків художньої творчості наших 
предків, водночас демонструють авторське сучасне пластичне 
мислення, яке в цілому властиве українським майстрам профе-
сійної кераміки межі XX–XXI ст.

Від кінця 1990-х тематичний діапазон її витонченого графіч-
ного декору, що являє собою павутиноподібні переплетення з 
дрібних абстрактних та фігуративних знаків і нагадує своєрід-
ний ювелірний скоропис, розширився новими біоморфними, 
зооморфними, антропоморфними мотивами. У  2010-х  роках 
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Г. Лисик у своїй «керамічній графіці», яка є надзвичайно силь-
ним художнім засобом у її творах, особливо часто імпровізує на 
лірико-поетичні теми «осіннього саду» і «зимового саду». 

Національною «архепам’яттю» мандрує у своїй творчості 
і львівський художник ігор Береза, для якого світ кераміки є, 
в першу чергу, поєднанням форм і кольорів землі, що мають свою 
правічну символіку. Для творчості І. Берези характерна гранич-
но умовна фігуративна і абстрактна пластика з використанням 
символів і прийомів, сформованих на основі національного об-
разотворення у поєднанні з художніми формами, виробленими 
світовим мистецтвом. У керамічних предметах автора, які мають 
станково-виставковий характер, передусім вирішується формо-
образні завдання. 

У так званому стилі «археологічного авангарду» працює 
представник закарпатської школи кераміки з Ужгорода Ярослав 
Борецький. Захоплення прамистецтвом людства часів неоліту, 
зокрема печерним живописом, разом з бажанням декларува-
ти власну належність до певної національної духовної традиції 
надихає талановитого майстра кераміки на «пошук предків», 
«своїх архетипів». Це відчувається в його рукотворних геоме-
трично-абстрактних пластах, а також в гармонійно-врівноваже-
них за формами і вишуканих за малярсько-графічним декором 
арт-об’єктах, де першорядною є ідея автора у поєднанні образів 
і форм прадавнини із сучасністю. Особливий інтерес для Я. Бо-
рецького становить робота з кам’яною масою, порцеляною: в них 
він шукає нові технології і непізнані можливості цих матеріалів.

Самобутньо і художньо-плідно у різноманітній палітрі мис-
тецтва України 1990-х років вирізняється творчість кераміста з 
м. Суми Григорія Протасова: одного з небагатьох українських 
художників, що оволодів древньою технологією раку-кераміки, 
яка прийшла в Європу з Японії. Саме йому в Україні належить 
роль першовідкривача, так би мовити «місіонера» самобутньо-
го мистецтва раку-кераміки, що стала завдяки Г. Протасову для 
багатьох його побратимів по мистецтву своєрідною «релігією». 

Раку-кераміка Протасова сприймається мистецтвом суто на-
ціональним. У ліпці його таємничих керамічних об’єктів, завжди 
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позбавлених утилітарної доцільності, але які, здається, несуть 
в собі пам’ять про ритуальні предмети древніх культур, немає 
жодного натяку на зовнішню ефектність пластичного прийому. 
У стилістиці своїх арт-об’єктів, в їх геометризованих, гармоній-
но врівноважених формах, практично вільних від декору, Про-
тасов, перш за все, підкреслює виразність самої раку-кераміки, 
як матеріалу мистецтва, в  якому таїться здавалося б допрофе-
сійна простота і велична природність. Нагадаємо, що японські 
раку-керамісти у XVI ст. першими в історії мистецтва кераміки 
Японії відмовились від гончарного круга, почавши працювати 
як скульптори, досягаючи вручну незрівнянної пластичності 
форми. Але Протасов залишається універсалом, який володіє у 
рівній мірі і гончарним кругом, і ліпленням з пласта. 

Останніми десятиліттями спостерігається особливо широ-
ке розмаїття концепцій творення декоративного образу. При-
хильниками концептуальної творчості у кераміці є с. Пасічна, 
с. Андрусів, О. Безпалків, Г. Друль, Г. міміношвілі, О. Бланк, 
т. Павлишин-святун, Ю. мусатов; у порцеляні – і. Ковалевич, 
В. Хижинський, с. Бережненко, Б. Данилов. 

Неповторний індивідуальний мистецький вираз мають де-
коративно-формальні композиції з кераміки лауреата Гран-прі 
Міжнародної бієнале кераміки у м. Фаенца в Італії (1991), воло-
дарки Медалі Президента Республіки Італії (1989), Золотої меда-
лі Міжнародної бієнале кераміки у м. Вальорис у Франції (1994), 
Почесної грамоти Міжнародного конкурсу кераміки та дизай-
ну «Кутані» в м.  Канагава у Японії (1997) мисткині з Полтави 
світлани Пасічної. Її неоавангардна кераміка несе в собі цілий 
комплекс смислових пластів, що об’єднують філософську про-
блематику з концептуальністю художніх об’єктів. Складність і 
насиченість образів досягається абстрактно-пластичними по-
ліхромними побудовами, відстороненими від реального світу, 
оригінальними технологічними знахідками. 

Високопрофесійним майстром художньої кераміки із влас-
ним оригінальним світобаченням сприймається і відомий львів-
ський художник, приват-доцент кафедри художньої кераміки 
ЛНАМ степан Андрусів, який гармонійно поєднує творчу ро-
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боту в архітектурно-художній та ландшафтній кераміці з педа-
гогічною діяльністю. Асоціативно насичені, гранично умовні за 
пластикою керамічні пласти майстра «виражають його сміливу 
енергійну манеру, інтелектуальне наставлення мистця до форми, 
прагнення зберегти традиційну ясність і глибину образу <…>» 25. 

Кардинально змінює у 2000-х роках свою творчу манеру ви-
датна львівська мисткиня Ольга Безпалків: відмовившись від 
звичного для неї в кераміці фігуративу на основі традиційних на-
родних посудних форм, вона дивує глядача своїми несподівани-
ми «ефемерними» конструктивними символічними побудовами 
в безколірній глині. Намагається зруйнувати стереотип уявлення 
про глину і молода мисткиня з м. Львова тетяна Павлишин-свя-
тун, завдячуючи її майстерному володінню методом мереживної 
пластики. Глина у її нестандартних модульних структурах, які 
утворюють цікаві просторові композиції, збагачується такими 
несподіваними якостями, як прозорість і багатоплановість. 

Останніми роками пильну увагу привертає творчість моло-
дого перспективного художника-кераміста Юрія мусатова з 
Конотопу, здобувшого освіту у ЛНАМ у Львові. У зв’язку з по-
літичними, які стали історичними, подіями 2014  року в Украї-
ні, «пророчою» видається його серія абстрактно-декоративної 
пластики «Вибухи» (2013), в якій автором формуються образи у 
вигляді «застиглих деструкцій» в різноманітних варіаціях: під 
час військових дій у 2014 році на Сході України ці твори набули 
нового драматичного звучання. 

В означений часовий період спостерігаємо прагнення кера-
містів підкреслити «чистоту матеріалу», «чистоту форми». До 
чіткої відточеності побудови пластики, до геометризму тяжіє у 
1990-х одна з провідних керамістів Львова Ярослава мотика. 
Складними асоціативно-опосередкованими шляхами прихо-
дить вона до відтворення руху у геометризованих фігуративних 
чорно-білих скульптурах, які близькі формально-стилістичним 
пошукам кубо-футуристів, конструктивістів, до художніх ідей 
нашого геніального співвітчизника Олександра Архипенка. 

25 Федорук О. Степан Андрусів. Образотворче мистецтво. 2009. № 3. С. 35. 
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Виявлення «чистої форми» у порцеляні, у кам’яній масі про-
стежується і у строгій конструктивності та лаконічності скуль-
птурних композицій і настінної пластики учасника та дипло-
манта майже усіх міжнародних виставок-конкурсів, симпозіумів 
у світі на зламі ХХ–ХХІ  ст. ігора Ковалевича (м.  Львів). Його 
творчість вражає застосуванням нетрадиційних технологічних 
прийомів і принципів формотворення. Відсутність у витворах 
Ковалевича конкретних зображальних мотивів пояснюється 
принциповою відмовою від них автора у бік відсторонених від 
реальної дійсності суто асоціативних форм, які яскравіше, з його 
точки зору, виявляють та підкреслюють специфічні властивості 
керамічних матеріалів. 

Нові художньо-естетичні можливості матеріалу незмінно де-
монструє постійний учасник і дипломант всеукраїнських та між-
народних виставок-конкурсів Володимир Хижинський, який у 
1990-х роках здобув вищу освіту у Львівській національній ака-
демії мистецтв, а нині є доцентом кафедри художньої кераміки 
Київської державної академії декоративно-прикладного мисте-
цтва і дизайну ім. М. Бойчука. Це митець, який постійно тяжіє до 
сміливих технологічних експериментів в модульних композиці-
ях, скульптурі малих форм, об’ємно-просторових композиціях. 
Безмежне розмаїття навколишнього світу, довершеність та гар-
монія природних форм спонукають цього «креатора» в кераміці 
до постійного творчого пошуку як у фігуративі, так і у напря-
му геометричної абстракції. Серед керамічних матеріалів його 
найбільше приваблюють пластична глина, живописні кольорові 
маси, фактурний зернистий шамот, легка витончена порцеляна. 
Остання привела його до ідеї створення емоційно-експресивних 
об’ємно-просторових композицій, з однотипних, проте доско-
налих за пластикою елементів, з яких автор вибудовує цікаві за 
ритмікою сучасні інтер’єрні та ландшафтні структури.

Зауважимо, що доленосну роль в історії мистецтва української 
кераміки у ХХ ст. відіграла львівська художня школа, яка сфор-
мувалася у ЛНАМ (в минулому ЛДІПДМ). Майстри професій-
ної кераміки, які творчо працюють в інших містах України – це 
переважно представники саме цього навчального закладу. Від-
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дамо належне таким видатним вихованцям кафедри художньої 
кераміки ЛНАМ, як т. Драган, З. Флінта, Р. Петрук, т. Левків, 
м.  савка, О.  Безпалків, В.  Гудак, Н.  Федчун, м.  Кравченко, 
і. туманова, Я. Шеремета, З. Береза, і. Кічула, Г. Ошуркевич, 
і.  Береза, В.  Боднарчук, с.  Андрусів, А.  Лисик, Г.-О.  Липа, 
Я. мотика, т. Береза, У. Ярошевич, і. Франк, які спричинилися 
у 1970–2010-х роках «до кардинальних перемін в ділянці не лише 
художньої кераміки, але й до змін самого статусу декоративно-
ужиткового мистецтва і значного його впливу на образотворчі 
різновиди» 26. 

У період другої половини ХХ ст. українські майстри художньої 
кераміки активно шукають нових шляхів розвитку у цій царині. 
На початку ХХІ ст. митці «вдихають нове життя» в традиційне 
на теренах України мистецтво художньої кераміки. Перевагою 
новітньої професійної кераміки, якій властиве виразне узагаль-
нення форми, є  асоціативність і багатоплановість образності. 
Найцікавішими є ті твори, де гранична умовність і лаконічність 
пластики з мінімумом засобів художньої виразності дають по-
тужний естетичний ефект. Характерними особливостями автор-
ської (чи артівської) кераміки цього періоду є фантазійність та 
креативність образності. Могутні потенційні можливості глини, 
які у попередні десятиліття бродили у нечисленних традиційних 
формах, неначе вибухнули в нульових ХХІ ст. дивоглядною сво-
бодою творчості професійних керамістів, що призвело до наро-
дження багатоманітних творів-концептів, інсталяцій, складних 
просторових композицій. Водночас і авторські роботи, які вико-
нують естетичну функцію на рівні витворів високого мистецтва 
та водночас мають вжиткове призначення, користуються над-
звичайною популярністю серед глядацької аудиторії.

26 Голубець О. Кафедра художньої кераміки Львівської національної ака-
демії мистецтв : каталог. Вступне слово. Львів : ЛНАМ, 2007. С. 1.
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Людмила Сержант 
2.4. фАРфоР, фАянС ХVІІІ–ХХ СТолІТь 

яК мИСТецьКе яВИще

Фарфор є вершиною досягнень керамічного виробництва. 
Він увібрав у себе весь попередній досвід людства у роботі з гли-
ною, є результатом творчих пошуків майстрів багатьох країн.

Фарфору властиві видатні естетичні якості  – вишуканість 
форм, пластична різноманітність, багатство колориту. Його тон-
кий дзвінкий черепок, ніжність кольору, прозорість, міцність 
були і є критеріями його комерційної і художньої вартості. Де-
кілька століть він відігравав роль предметів розкоші, був до-
ступний тільки суспільній еліті. Фарфор завжди приваблював 
увагу не тільки споживачів, а  й колекціонерів та дослідників, 
адже є одним з синтетичних видів мистецтва, який сполучає в 
собі набутки скульптури, живопису, графіки, вирізняється над-
звичайним орнаментальним і сюжетним розмаїттям.

У давнину кераміка, яка є першим штучним матеріалом ство-
реним людиною, мала широку сферу застосування: ужитковий, 
ритуальний та декоративний посуд, глиняна пластика, знаряд-
дя праці та господарське начиння, будівельні матеріали (цегла, 
плитки для підлоги, кахлі, каналізаційні та водопровідні труби, 
архітектурні деталі), нарешті таблички, на яких було зафіксова-
но перші писемні знаки. За тисячі років кераміка зазнала бурх-
ливого розвитку, пройшла шлях від виготовлення примітивних 
ліплених обпалених на полум’ї вогнища виробів до виробництва 
високотехнологічних матеріалів із заданими властивостями для 
хімічної, електронної, космічної, металургійної промисловості. 
Як і в давні часи, нині, рівень і характер керамічного виробни-
цтва є одним з важливих показників технологічного розвитку 
країн. Недаремно найбільші досягнення у цій галузі сьогодні де-
монструють Японія і США.
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Фарфорові вироби вперше з’явилися в Європі ще у ХІІІ ст. з 
Китаю, де їх виробництво розпочалося у ІV–VІ ст. Вони високо 
цінувалися за свої практичні якості та художню досконалість. На 
Сході (Китай, Корея, Японія) фарфор є результатом поступового 
розвитку технології, а  в європейських країнах  – це був різкий 
якісний стрибок у виробництві. Довгий час європейці намагали-
ся розгадати секрет виготовлення цього вишуканого матеріалу. 
Вчені та керамісти-практики багато зусиль віддали дослідженню 
сировини та технології. Їхні пошуки побіжно сприяли розвитку 
виробництва якісного фаянсу в Англії, Голландії, Італії та інших 
країнах. На початку ХVІІІ ст. в Німеччині, Франції та Росії зу-
силля вчених увінчались успіхом. Перші підприємства виникли 
під патронатом монархів у Мейсені (Німеччина) 1710 року, у Від-
ні (Австрія) 1717 року, у Петербурзі (Росія) 1744 року і в Берліні 
(Німеччина) 1750 року. З кожним роком кількість великих і дріб-
них виробництв збільшувалась, що було обумовлено зростаю-
чим попитом на вироби. 

Асортимент фарфорових і фаянсових виробів формувався 
впродовж багатьох років і відповідав укладу життя найбагатших 
суспільних верств. Найпоширенішою його групою в усі часи за-
лишався посуд. Визначальним для виникнення розмаїття посуд-
них форм європейського фарфору стало ХVІІІ ст., коли в епоху 
Просвітництва у Франції кардинально змінюються естетичні та 
гігієнічні вимоги до приймання їжі, а кулінарія прирівнюється 
до окремого виду мистецтва, збагачується багатьма продуктами 
з екзотичних країн. Виникає потреба в окремих столових прибо-
рах. Застілля, особливо при монарших дворах, перетворюється у 
своєрідний ритуал, пишну виставу, де посуд відігравав важливу 
практичну й декоративну роль. Виник попит на великі сервізи, 
що включають тисячі складових – різноманітні тарілки, терри-
ни, салатники, блюда, ложки, лотки, кошики, вази, набори для 
чаю, кави, шоколаду, десертів.

Фарфорова пластика, як самодостатній вид декоративного 
мистецтва, є свідченням стильових і модних тенденцій в різні іс-
торичні періоди. Для декорування інтер’єру і столу виготовляли 
серії фігур і груп на релігійну, історичну, етнографічну, побуто-
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ву, літературну тематику, бюсти відомих особистостей, фігурки 
тварин, птахів, копії, виконані за скульптурними і живописними 
оригіналами видатних митців. У фарфоровій пластиці розкрив-
ся багатий художній потенціал фарфору. Особливо вирізняють-
ся вишуканістю, тонким моделюванням, ніжною шовковистою 
матовою поверхнею фігурки з бісквіту мануфактур Севра та Ко-
пенгагена. Яскравою декоративністю позначена мальована вкри-
та поливою фарфорова пластика Мейсена та Відня. 

Фарфорову галантерею  – різноманітні дрібні предмети осо-
бистого вжитку – почали виготовляти завдяки відмінним прак-
тичним і декоративним якостям матеріалу. Це були флакони, 
ґудзики, корпуси кишенькових годинників, набалдашники для 
ціпків, ефеси для шпаг, табакерки. 

Крім цього виготовляли різноманітні предмети повсякденно-
го вжитку: чорнильниці, підставки під книжки, свічники, шка-
тулки тощо.

Знайшов своє втілення фарфор і в оформленні інтер’єру: де-
коративна плитка, кахлі, архітектурні деталі, люстри, рами для 
дзеркал і картин, корпуси для камінних годинників, іконостаси. 
На особливу увагу заслуговують фарфорові вази, які нарівні зі 
статуетками були обов’язковою складовою архітектурного оздо-
блення приміщень. Їх розміщували на поличках камінів, на ко-
модах, шафах, консолях. Вази складали серію з п’яти-семи виро-
бів різної форми, але єдиного декоративно-стильового рішення.

Фарфор і фаянс мають свої засоби художньої виразності. 
Критерієм досконалості матеріалу є білизна, прозорість, легкість 
і міцність черепка, що залежить від вихідного матеріалу, пере-
дусім каоліну, технологічної культури виробництва, творчого 
потенціалу та професійної вправності персоналу. У поєднанні з 
конструктивним рішенням форми, узгодженістю з нею декору, 
його композиційної схеми і колориту – тобто органічної єдності 
практичних і естетичних якостей предмета, утворюється його 
неповторний художній образ.

Унікальні властивості фарфору (легкий, міцний, водонепро-
никний, стійкий до дії тепла, холоду, хімічних впливів матеріал) 
залежать від властивостей сировини, з якого він виготовляється. 
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Основним складником фарфорової маси є каолін – найчистіша 
й найбільш вогнетривка глина, що утворює в керамічній масі 
міцний каркас, який не деформується під час випалу. До маси 
додаються легкоплавкі матеріали (плавні або флюси), що можуть 
зв’язати частини цього своєрідного вогнетривкого «скелета» 
в єдине ціле. Найчастіше для цього використовують польовий 
шпат. У  результаті спікання каоліну й шпату виходить непо-
ристий скловидний керамічний черепок, відомий під назвою 
«кам’яний товар» – це проміжний матеріал, який винайшли на 
шляху до фарфору. Щоб отримати фарфор, до складу маси тре-
ба додати кварц, що забезпечує прозорість фарфорових виробів. 
Каолін, крім іншого, надає фарфору ніжної білизни, яка, поряд 
із прозорістю, є найважливішою естетичною і технічною харак-
теристикою цього матеріалу. Для покращення пластичних влас-
тивостей фарфорової маси до її складу додають невелику кіль-
кість гончарної глини, яка після випалювання має білий колір. 
У процесі пошуків ідеальної фарфорової маси європейські май-
стри створили багато різновидів цього матеріалу, кожен з яких 
має свої технічні характеристики і власний художній потенціал. 
Винайдені у різних країнах різновиди фарфору є національни-
ми досягненнями керамічних виробництв. Всесвітньо відомий 
м’який фарфор Медичі (Флоренція, Італія) ХVІ ст. та французь-
ких мануфактур (Руан, Сен-Клу) ХVІІ–ХVІІІ  ст., англійський 
кістяний фарфор ХVІІІ ст. (Боу, Челсі, Вустер, Дербі).

Виробництво фарфору складається з декількох етапів. Спо-
чатку відбувається підготовка фарфорової маси – подрібнюють-
ся і ретельно перемішуються її складові. Потім формуються ви-
роби. Фарфорова маса має дрібнозернисту структуру і достатньо 
пластична, що дозволяє формувати з неї найвибагливіші форми. 
Найдавніші глиняні вироби формували у різний спосіб: ліпили, 
обмазували глиною плетені з лози каркаси, пізніше виточува-
ли на гончарному крузі. На європейських заводах вироби пре-
сували у гіпсові форми, спочатку вручну, а потім на механічних 
верстатах. Пізніше було винайдено спосіб відливання у форму. 
Окремі пластичні деталі виготовляються ліпленням. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



448

Людмила Сержант

Після формування фарфорові напівфабрикати сушилися і 
піддавались першому утильному випалу при температурі 250ºС. 
При цьому вони набували міцності, не розкисали у воді та були 
пористими, що було важливо при виконанні підполив’яного 
розпису. Наступний етап – покриття поливою, що складається, 
в основному, з тих самих складових, що і фарфорова маса лише в 
інших пропорціях. Воно здійснюється шляхом опускання виро-
бів у суспензію з води, клею та порошку. Після цього вироби під-
даються повторному випалу при температурі 1350–1450ºС. Час-
точки поливи розплавлюються і утворюють на поверхні тонкий 
скловидний захисний шар. Завдяки тому, що фарфорова маса 
і полива складаються з одних інгредієнтів, при спіканні вони 
утворюють єдине ціле  – полива не відшаровується і не сколю-
ється. Перше утильне випалювання здійснюють у звичайному 
середовищі, тому черепок виходить жовтуватий через домішки 
окису заліза. Друге випалювання з поливою здійснюється у від-
новному середовищі, коли окиси перетворюються знову у заки-
си, що мають зелено-блакитний колір, який підкреслює білизну 
фарфору. Неполив’яний фарфор має матову благородну злегка 
зернисту поверхню і називається бісквіт. Він використовується, 
головним чином, для виготовлення фарфорової пластики.

Форма фарфорових виробів, як основа для втілення худож-
ньої ідеї, зазнає постійної еволюції, але практично завжди за-
лишається підпорядкованою утилітарному призначенню речі. 
Хоч виготовлення фарфорових виробів здійснюється способами 
характерними для інших видів ужиткової кераміки, спостері-
гається подальший відхід від наслідування гончарних чи мета-
левих посудних форм, які колись послужили прототипами для 
фарфору, і формування нових архітектонічних рішень на основі 
європейських мистецьких стилів. У 1780-х роках було винайде-
но технологію відливання у форму, що дало змогу оздоблювати 
посудні форми пластичним декором. Вироби, виготовлені та-
ким чином, вирізняються тонким черепком, виключно точною 
передачею всіх деталей, що неможливо при застосування інших 
технологій. Застосування пластичного декору відіграло важли-
ву роль у створенні неповторного образу фарфору. Урахування 
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специфіки матеріалу при застосуванні рельєфу дало можливість 
досягти яскравих нюансів та багатства декоративних рішень.

Важливу роль у створенні естетичного образу речі відіграє 
оздоблення. Підполив’яний й надполив’яний розпис залишаєть-
ся найбільш поширеним способами декорування. У  вирішенні 
конкретного художнього завдання, художники майстерно узго-
джували розпис з формою.

Підполив’яний розпис – вишуканий і бездоганний в худож-
ньому плані, органічно сполучається з поверхнею виробів. Він 
дає акварельний розмитий малюнком з тоновими градаціями, 
м’яким і ніжним колоритом. Недоліком його є обмежена палітра. 
Підполив’яні керамічні фарби виготовляються на основі міне-
ральних барвників – окислів металів, або солей. Окисли заліза, 
марганцю цинку, хрому дають чорний або коричневий колір, 
солі кобальту – різноманітні відтінки синього, солі золота – ро-
жеві, оксиди магнію і алюмінію дають різні кольори. 

У оздобленні виробів перевага надається надполив’яному 
розпису через простоту виконання, яскрава і соковита, кольо-
рова палітра якого набагато ширша. Він виконується по білій і 
тонованій поверхні, монохромній чи такій, що імітує інші мате-
ріали, наприклад мармур, яшму, дерево.

Поширеним є декорування фарфору благородними мета-
лами  – золотом, сріблом та платиною. Виконуються пруги для 
підкреслення країв чи конструктивних особливостей виробів, 
малюються різноманітні фризи, орнаментальні мотиви, застосо-
вується суцільне покриття виробів чи окремих деталей. Напри-
клад золотом вкривають покришки, ручки, цоколі ваз, носики та 
ручки чайників тощо.

Орнаментальний розпис, виконаний від руки, застосовував-
ся народними гончарями для оздоблення простого глиняного 
кухонного і столового селянського посуду впродовж багатьох 
століть. Для оздоблення фарфору також застосовується техні-
ка ручного розпису, яка називається «мустер». Вона виникла у 
Мейсені, має усталену стилістику і унаслідувалась багатьма цен-
трами фарфорового виробництва, які виникли пізніше. У  цій 
техніці виконується натуралістичний (на відміну від стилізо-
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ваного народного) рослинний орнамент у вигляді фризів, буке-
тів, дрібних квіткових мотивів розсипаних по поверхні виробів 
або розміщених у резерві – овальному чи круглому просторі не 
вкритому фарбою. До арсеналу оздоблення входять також геоме-
тричні мотиви, сюжетні малюнки, пейзажі, портрети, надписи, 
емблеми, монограми. Композиційні схеми – переважно складні, 
включають в себе декілька видів декору.

У другій половині ХІХ ст. широко застосовуються механіч-
ні способи нанесення малюнка на поверхню виробів –друк, 
декалькоманія, трафарет, аерографія. Це дозволило значно 
здешевити вартість виробів У  якості надполив’яного способу 
декорування впроваджуються люстри – поливи, які утворюють 
ефект перламутрових переливів і металічних виблисків на по-
верхні виробів.

У фарфорі, його формах і орнаментації, в  тій чи іншій мірі 
знайшли втілення всі стильові напрямки європейського обра-
зотворчого мистецтва ХVIII–ХХ  ст.: рококо, класицизм, еклек-
тизм, повторне рококо, бідермаєр, модерн, ар деко. 

Для стилю рококо, популярного у ХVІІІ ст., характерна плав-
ність лінії силуету, перевага білого тла, яскраві квіткові ком-
позиції. Традиція рококо представлена формами видовжених 
пропорцій, складних конфігурацій і вибагливих, з  глибокими 
вигинами, силуетів. При всій ускладненості, вони не втрачають 
цілісності і композиційної єдності окремих елементів. Вази ма-
ють м’який овоподібний чи краплеподібний профіль, що плавно 
переходить у витягнуту шийку чи горловину. Їхнє оздоблення – 
тонування, золочення, рифлення, ліплення, орнаментальний 
розпис та живопис. Пластичні деталі (маскарони, букранії, ліпні 
гірлянди) виразні, виконані в техніках високого і низького ре-
льєфу. Ручки мають конфігурацію стебел і гілок рослин, кора-
лових гілочок, ящірок, драконів, кажанів, змій. Корпуси деяких 
виробів мають суцільний пластичний декор у вигляді дрібних 
квітів типу «бульдонеж». 

У фарфорових виробах другої половини ХVІІІ – першої тре-
тини ХІХ ст. знайшов втілення класицизм, що виявлявся у бла-
городній простоті об’ємів, чіткості прямих ліній, бездоганній 
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узгодженості декору з формою. Оздоблення творів стримане та 
рафіноване. Тематика сюжетних розписів, де часто відтворю-
ються античні й батальні сюжети, сповнена урочистості. Ампір, 
завершальна фаза класицизму, також залишив в фарфорі поміт-
ний слід. Форми ужиткового посуду в стилі пізнього класициз-
му творились шляхом переосмислення найпоширеніших євро-
пейських фарфорових, фаянсових і майолікових виробів, мають 
переважно гладку поверхню. Вони позбавлені зайвих деталей, 
стримане оздоблювалися поліхромним розписом, золоченням, 
тонуванням, як усього виробу, так і виключно бортика з розпи-
сом по ньому. Основні локальні мотиви – букет, гілочка з квіта-
ми, поодинокі квіти, компонувалися з фризом із квіткових мо-
тивів, виноградної лози, аканту, дубового листя. Орнаментацію 
доповнює золотий чи кольоровий обідок, що підкреслює край 
або вигин форми. У  більшості випадків зберігається біле тло, 
що надає виконаним у яскравих тонах орнаментам виразності й 
святковості. 

Декоративні вази втілюють творче переосмислення античної 
спадщини, характерне для класицизму. Монументальна архітек-
тонічна ампірна форма будується на основі амфори та кратера, 
що якнайкраще відповідає їх парадно репрезентативній функції.

Еклектизм другої половини ХІХ  ст. породив масу виробів 
ускладнених форм, перевантажених пластичним декором, ви-
конаних в етруському, античному, готичному, східному стилях. 
У цей період фарфор поступово втрачає свою елітарність, пере-
ходить в розряд звичайних ужиткових речей. 

У ХІХ ст. на хвилі романтизму друге дихання отримав стиль 
рококо. Фарфорові вироби знову мають вибагливий контур, 
надлишок ліплення, рифлені поверхні. Ускладнені з глибокими 
вигинами форми, вибагливий пластичний і мальований декор, 
вишуканість, чуттєвість та інтимність, характерні для цього 
стилістичного напрямку. Багато форм цього напрямку практич-
но позбавлені функціональності. Особливо це стосується ваз. Їх 
конструктивна ускладненість, переобтяженість декором є вті-
ленням естетизму, що стає все більш поширеним серед європей-
ських митців середини ХІХ ст. 
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На межі ХІХ–ХХ ст. фарфор зазнав сильного впливу нового 
стилістичного напрямку того часу – модерну. Технічний прогрес 
(механізація та електрифікація виробництва, досягнення у га-
лузі хімії барвників, винайдення кристалічної глазурі та полив 
відновного вогню) дало можливість втілювати в матеріалі най-
складніші, найвибагливіші творчі замисли. Основне художнє 
завдання модерну – естетизація промислової продукції. Форма 
модерну відрізняється від традиційних усталених форм посуду, 
утілює складні пластичні рішення. Плавність ліній, асиметрія і 
зумовлений нею динамізм – характерні ознаки цієї форми. Від-
повідно змінюється характер розписів і колорит. Тут панують 
рослинні мотиви, зображення птахів (лебедів, папуг), вигнуті 
виткі лінії та ніжні пастельні барви. Флоральні мотиви, улюбле-
ними з яких є троянди, іриси, водяні та болотні рослини, від-
творені майже фотографічно. Цього ефекту досягали за рахунок 
високоякісних деколей. Широко застосовували тонування з ко-
льоровою розтяжкою, золочення, люстри. Модерн знайшов уті-
лення в продукції Ліможа, Копенгагена, Берліна.

У ХХ ст. фарфор остаточно втрачає своє значення предмета 
розкоші та стає доступним широкому загалу. Завдяки техніч-
ному прогресу розширилися можливості художньої виразності 
фарфору і фаянсу. Удосконалення технології випалу, механізація 
процесів приготування маси та формування виробів підвищи-
ли якість продукції. Технологічними пошуками цілеспрямовано 
займалися фахівці на промислових підприємствах і науково-до-
слідних лабораторіях. Арсенал технічних прийомів і матеріалів 
для втілення творчих замислів художників фарфору і фаянсу 
постійно збагачувався. Розширилася кольорова гама фарб, було 
винайдено нові якісні підполив’яні фарби на основі солей мета-
лів. Широкого впровадження набули такі техніки оздоблення, як 
аерографія, декалькоманія, фотодрук, шовкографія, які дозволя-
ють відтворювати найскладніші малюнки. Їх застосовували як 
самостійно, так і в поєднанні з ручним розписом, кольоровим 
тонуванням, золоченням. Розгортається пошук нових мистець-
ких форм на засадах функціоналізму. Цілісний синтетичний 
принцип формування макро і мікро середовища проживання 
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людини, характерний для дизайну, визначив естетику предметів 
повсякденного користування, у тому числі фарфору, на засадах 
доцільності і практичності. 

У художньому плані фарфор здобув нову якість як матеріал 
для втілення оригінальних авторських задумів. До нього звер-
таються скульптори і живописці, у  чиїх роботах можна поба-
чити впливи фовізму, супрематизму, конструктивізму, ар деко. 
У ХХ ст. у фарфорі активно відтворюються етнічні мотиви, ху-
дожники звертаються до надбань культур Африки, Єгипту, до 
стилів попередніх епох, переосмислюючи їх. Полістилізм харак-
терний і для ужиткового, і для декоративного фарфору цього пе-
ріоду, який випускався всесвітньовідомими фірмами Розенталь, 
Вілерой і Бох, Кахля.

Виробництво фарфору на українських землях розпочалося у 
ХVІІІ ст. у Корці на Волині. Згодом виникли заводи у Баранівці, 
Городниці, Полонному та  ін. Ці підприємства наслідували тех-
нологію і стиль провідних європейських центрів. Але уже в той 
час пробивалися пагони національної самобутності в інтерпре-
таціях форм, у запозичених у народного малювання мотивах. 

На кінець ХVІІІ ст. в Україні склалися сприятливі умови для 
розвитку фарфорового виробництва. Тут була наявна багата си-
ровинна база та, практично безкоштовна, робоча сила – кріпосне 
селянство. Позитивно позначився на розвитку фарфорового ви-
робництва і високий рівень гончарства в Україні, адже воно було 
джерелом кваліфікованих працівників. Допомагала становлен-
ню фарфорової та фаянсової промисловості й протекціоністська 
політика Російської імперії, до якої 1793–1795 років було приєд-
нано Правобережжя і Волинь. 

В Україні представники місцевої шляхти та козацької стар-
шини, що утворили заможну верству, досі користувались фаян-
совим, срібним та скляним посудом. Серед них фарфор набував 
популярності, вони прагнули змінити свій побут відповідно до 
моди та своїх нових запитів. 

Першим фарфоровим підприємством на території України, 
стала мануфактура в м. Корець на Волині, заснована 1784 році 
князем Юзефом Чарторийським у своєму маєтку. Провідну роль 
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у налагодженні виробництва на фабриці належить управителю 
Ф.  Мезеру та його брату М.  Мезеру, які до цього працювали у 
Франції, Німеччині та Польщі. Після них фабрикою керували та-
кож французи, керамісти Шарль Меро і Песьон, які мали певний 
практичний досвід роботи на Севрській мануфактурі. Спочатку 
тут виготовлявся кам’яний та фаянсовий посуд, 1790 року на фа-
бриці починають виготовляти перші фарфорові вироби. На ви-
робництві працювали переважно кріпаки з навколишніх сіл, але 
були й наймані робітники. За архівними матеріалами в різний 
час на фабриці працювало від 200 до 1000 робітників. 1796 року 
фабрика майже повністю була знищена пожежею. Відновилося 
виробництво тільки через 3 роки.

Асортимент включав великі парадні столові сервізи, чайні й 
кавові набори, поштучні вироби – тарілки, чашки, чайники, кав-
ники. Виготовляли також декоративний фарфор – кошики для 
фруктів, вази, кашпо та інше. Заможні клієнти замовляли посуд 
зі своїми монограмами й гербами, з різноманітними написами, 
пишно декорований розписом і золотченням.

Вироби Корця вирізняються довершеністю форм та ви-
шуканим оздобленням. Декорування виробів здійснювалось 
підполив’яним тонуванням різних кольорів, надполив’яним 
розписом у вигляді фризів, букетів, гірлянд, використовувалось 
золочення. Розписи вражають колористичною довершеністю, 
бережливим ставленням до природної краси матеріалу, сяюча 
білизна якого надає ще більшої яскравості й свіжості вишука-
ному декору. У структуру виробництва входила майстерня для 
розпису виробів, де працювали такі відомі на той час художни-
ки, як К. Собінський, Г. Хоміцький, А. Гаєвський. Вони малюва-
ли пейзажі чи сюжетні вставки за мотивами відомих гравюр, що 
вимагало високої кваліфікації. До цього періоду належить також 
серія чашок з силуетним портретом відомого польського поета 
Тадеуша Костюшка. Квіткові композиції на чашках, тарілках, 
вазах з великим хистом малювали кріпосні майстри-українці. 
Орнаментальні мотиви яскравих соковитих кольорів підкрес-
лювали білий глянець тла, збагативши, тим самим, стилістику 
корецького фарфору національними рисами. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



455

2.4. Фарфор, фаянс ХVІІІ–ХХ століть як мистецьке явище

Пам’яткою цього періоду є глечик для вершків з колекції 
МУНДМ, форма якого нагадує аналогічні виробами Мейсен-
ської мануфактури. На тулубі розміщено мотиви у вигляді гі-
лочки з ягодами та листям, на якій сидить пташка, метеликів 
виконані підполив’яним малюванням.

Початок виробництва в Корці припав на період коли на змі-
ну стилю рококо з його пишною декоративністю й пластичним 
розмаїттям приходить стриманий і довершений у своїй простоті 
пізній класицизм. Обидва стилі знайшли своє відтворення у ви-
робах Корецької мануфактури.

Наприкінці ХVІІІ  ст. в Україні виникають передумови для 
бурхливого розвитку керамічного, в  тому числі й фаянсового, 
виробництва. Фаянс був не менш популярний у споживачів ніж 
фарфор, при тому, що вимагав менших затрат на виробництво. 
Повсюдно ведеться розвідка родовищ глин, здійснюється підго-
товка роботи фаянсових мануфактур, які в наступному століт-
ті досягли розквіту: 1798 року виходить указ імператора Павла 
І  про заснування фаянсової фабрики на території колишнього 
Межигірського монастиря під Києвом, зароджуються виробни-
цтва на території Західної України – у Потеличі та Глинську.

В Україні у ХІХ ст. виробництво фаянсу досить часто носи-
ло підготовчий етап у становлення фарфорового виробництва. 
Разом з тим працювали такі відомі фабрики, як Києво-Межигір-
ська, Городницька та ін.

У ХІХ  ст. відбулося становлення й розвиток фарфорової й 
фаянсової промисловості. На початку століття феодально-крі-
посницький характер більшості підприємств, завдяки низькій 
собівартості продукції, забезпечував їм перевагу на ринку. Але 
з відміною кріпосного права багато дрібних мануфактур закри-
лись, не зумівши пристосуватись до нових економічних умов. 
Інші ж пішли шляхом технічної модернізації та інтенсифікації 
виробництва, розширення ринків збуту, переорієнтації продук-
ції на широке коло споживачів. Цей час має свої втрати й над-
бання: втрачено елітарність виробів, зумовлену застосуванням 
дорогої ручної праці; в той же час впровадження машинного ви-
робництва та нових способів декорування, таких як друк, дали 
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змогу тиражувати зразки у великій кількості, здешевили про-
дукцію, зробили її доступною широкому колу споживачів. Ці 
процеси особливо посилились у другій половині ХІХ ст. 

Для розвитку фарфорового виробництва в Україні були всі 
передумови: багата сировинна база – поклади каоліну на Воли-
ні та на Чернігівщині, наявність іншої мінеральної сировини; 
високий рівень керамічного виробництва – наявності заводів і 
майстерень з виготовлення кахлів, майоліки, фаянсу; позитивні 
наслідки мала протекціоністська політика Російської імперії  – 
1800 року видано указ про заборону ввозу на територію країни 
керамічних виробів з-за кордону, 1806, 1810, 1822 роках були за-
проваджені охоронні тарифи, що встановлювали високе мито на 
імпортні вироби, або взагалі забороняли їх імпорт 1. 

Фарфорове виробництво у ХІХ ст. розвивалося в землях, де 
були зосереджені значні природні й людські ресурси. Одним з 
найбільших таких регіонів в Україні є Волинь. Тут знаходяться 
багаті поклади гончарних глин і каоліну. Великі лісові масиви за-
безпечують виробництво паливом. Гончарство цього краю має 
багатовікову історію. Саме тут у Корці, Баранівці й Городниці 
виникли перші фарфорові підприємства України. Окрім цих 
загальновідомих великих мануфактур тут виник цілий ряд не-
великих фабрик: в Ємільчиному, Романові, Білотині, Барашах, 
Кам’яному Броді, Довбиші, Полонному, Токарівці, Хоровці, Бер-
дичеві, Чуднові, Курному, Житомирі, Киянці, Катеринівці 2.

На сході, де також мали місце поклади високоякісних глин на 
Чернігівщині та Київщині, працювали Києво-Межигірська фа-
брика, Волокитинська мануфактура та ряд дрібних фаянсових 
виробництв. На Слобожанщині у другій половині ХІХ ст. почали 
працювати підприємства Матвія Кузнєцова.

Окрім зв’язків із Західною Європою і Росією, між різними під-
приємствами в межах України існували тісні культурні і виробничі  

1 Долинський Л. В. Старий український фарфор. Матеріали з етнографії 
та мистецтвознавства. Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. Вип. 5. С. 90–91.

2 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор (конец ХVІІІ – на-
чало ХХ века). Киев, 1985. С. 164–179. 
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зв’язки  3. Спочатку для організації виробництва перших ману-
фактур запрошували фахівців з Мейсена, Севра чи Відня. У них 
навчалися місцеві майстри, які переходили з виробництва на ви-
робництво і формували спільну традицію в межах регіону. Яскра-
вим прикладом цього можуть бути зв’язки Корця, Баранівки й 
Городниці, Межигір’я і Волокитина. Часто українські майстри 
проходили навчання в Західній Європі, а повернувшись звідти пе-
редавали досвід своїм учням. До налагодження фарфорового ви-
робництва долучилися з одного боку західноєвропейські фахівці, 
з іншого – російські. Взаємодія різних мистецьких шкіл на україн-
ському культурному полі, залучення до процесу виробництва ви-
сококваліфікованих місцевих кадрів як носіїв культурної традиції 
визначили національне обличчя українського фарфору і фаянсу. 

Корецька фабрика працювала, в основному, на місцевій сиро-
вині. Основною робочою силою були кріпаки. Фахівців-кераміс-
тів по контракту наймали за кордоном, головним чином з метою 
навчання місцевих працівників. Відомі імена деяких працівни-
ків: Ян Тарковський, Павло Гусевик, Петро Завадський, Максим 
Лацимирський, Петро Сухозанит, вдова Сухозанитова 4. 

До структури фабрики входили різні виробничі підрозділи: 
приміщення для підготовки сировини й формування виробів, 
печі для випалювання, хімічна лабораторія, живописна майстер-
ня, склад готової продукції. Вироби продавались в магазинах то-
вариства в Корці, Варшаві, Костянтинові й інших містах. Вико-
нувались також приватні замовлення. Основними споживачами 
продукції були заможні верстви України, Польщі та Росії. Криза 
в діяльності фабрики настала зі смертю її фундатора Ю. Чарто-
рийського, коли припинилася його матеріальна підтримка під-
приємства. Погіршилась якість виробів, що призвело до падіння 
попиту. 1831 року фабрика зупинилась. 

Як і на більшості підприємствах, на початковому етапі вироб-
ництва в Корці спочатку виготовляли посуд з фаянсу та кам’яної 
маси. Перші фарфорові вироби нагадували французькі. Це був 
чайний і столовий посуд, декоративні вази.

3 Там само. С. 9.
4 Там само. С. 18.
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На початку ХІХ ст. продовжувалося виробництво грушоподіб-
них чашок, популярних наприкінці ХVІІІ і позначених стилісти-
кою рококо. Але все відчутнішими стають класицистичні тенден-
ції у формотворенні посуду з їх простими вишуканими силуетами 
й вивіреними пропорціями. Цей напрямок репрезентують цилін-
дричні чашки з округлими чи прямокутними ручками – чашки з 
краєвидами та з монограмами. Найпоширенішими формами ча-
шок були: конічні; округлі з прямими чи розгорнутими вінцями; 
округлі видовжені; подібні до горнятка ампірного силуету; овопо-
дібні на цоколі; черпакоподібні з ручками, що височать над кор-
пусом, іноді доповненими рельєфним чи пластичним декором; з 
розгорнутими вінцями з ручкою конфігурації «морський коник». 
Для оздоблення застосовувався розпис у вигляді фризу рослин-
ного, рослинно-геометризованого орнаменту, меандру, тонуван-
ня під мармур, яшму, червоне дерево. Поширеним був розпис в 
резерві. Тут розміщували монограми, силуетні портрети, рос-
линні мотивами: троянди, волошки, гілка суниці, дубове листя, 
пальмети. При їх відтворенні художник використовував як жи-
вописні, так і графічні прийоми з елементами стилізації. Відомі 
зразки кругового декору на чашках із застосуванням пейзажного 
чи сюжетного мотивів, частіше монохромного (сепія, гризайль). 
На блюдці, що йде в комплекті, зображено фрагмент цього пей-
зажу. Доповнювала оздоблення позолота у вигляді тонкої смужки 
чи вишуканого фризу на білому або тонованому тлі.

Форми чайників стилістично споріднені з формами чашок, 
адже утворювали з ними єдині комплекти. Близькими за фор-
мою до чайників були кавники, що мали овоподібний чи грушо-
подібний тулуб, молочники, глечики для вершків.

Блюда, миски, салатники стилістично і конструктивно виго-
товлялись наближеними до тарілок.

На особливу увагу заслуговують супові вази  – терини, що 
були центральними елементами сервіровки столу. Вони склада-
лись з трьох компонентів, що композиційно узгоджувались між 
собою, – цоколя, чаші та покришки. Декорування корпусу здійс-
нювалось розписом по білому і тонованому тлу, золоченням. По-
кришки мають скульптурні завершення у вигляді шишки, плода 
артишоку, гілки з листям тощо.
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Декоративні вази Корця мають форми характерні для класи-
цизму – амфори та кратера. Їхні ручки виконувалися у вигляді 
вигнутих стебел, волют, баранячих голівок. Пластичні деталі, 
гармонійно сполучаються з формою, яка має переважно гладку 
поверхню. Декор ваз був складний і різноплановий, сполучав 
практично весь арсенал прийомів, які застосовувалися для оздо-
блення корецьких виробів: тонування зеленою, синьою фарбою, 
під камінь, під панцир черепахи, живописні вставки. Застосо-
вувалося золочення у вигляді орнаментальних фризів і смуг, 
суцільного тонування окремих деталей. Монументальна архі-
тектонічна ампірна форма цих творів якнайкраще відповідає їх 
парадно репрезентативній функції.

Відомі зразки фарфорової пластики Корця  – скульптура 
«Лев», кухоль у вигляді голови сатира, лоточки у вигляді листя, 
маснички у вигляді голівки капусти та плода лимону, підставки 
під столові прибори у вигляді пучка спаржі.

Виробництво фарфору у Корці, з  властивою їм вишуканіс-
тю, підкресленою декоративністю, було зорієнтоване на випуск 
предметів розкоші. 

Засновником фабрики в містечку Баранівка Новоград-Волин-
ського повіту Волинської губернії був М.  Мезер, який разом з 
братом налагодив виробництво фарфору в Корці. 

Виробництво в Баранівці було характерним для поміщиць-
кої вотчинної мануфактури. Окрім кріпосних тут працювали 
й наймані робітники, що допомогло фабриці подолати кризу, 
пов’язану з відміною кріпацтва у 1861  році. Впродовж ХІХ  ст. 
фабрика переживала періоди то піднесення, то занепаду. Її ви-
роби користувались попитом завдяки своєрідному стилю, що 
орієнтувався на європейський фарфор того часу, та досить 
високій якості. На межі ХІХ–ХХ  ст. відбулася успішна модер-
нізація фабрики, було впроваджено парові машини. Тут пра-
цювало близько 500  робітників, третина з яких були жінки й  
підлітки 5. 

5 Ситник Е. Художественный фарфор Барановской фабрики: Дипломная 
работа / КХИ, 1969. – Архів НМУНДМ. С. 24.
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Технологія фарфорового виробництва зразу мала багато 
спільного з корецькою. Випуску фарфору передувало виробни-
цтво виробів з кам’яної маси.

Асортимент виробів фабрики був традиційним: вази, блюда, 
тарілки, миски, сухарниці, салатники, кавники, чайники, чашки 
з блюдцями, маслянки, каструлі. Він змінювався відповідно до 
запитів споживачів. На межі ХІХ–ХХ ст. ми вже бачимо досить 
широкий перелік чайного, столового, корабельного, аптечного 
посуду. Виготовлялись подарункові зразки: вази прикрашені 
царським вензелем, що сподобались Олександру І  і він дав до-
звіл ставити на виробах Баранівки царський герб  6. Крім посу-
ду Баранівка випускала настінні плакетки, чорнильні прибори, 
свічники.

Становлення стилістики баранівського фарфору починалось 
під впливом класицизму, з притаманними йому простими і до-
вершеними формами. У творах 1820–1830 років яскраво втіли-
лись ампірні впливи. Наступним етапом у розвитку художньої 
системи Баранівки стало звернення до «історичних» стилей, що 
вилилось у еклектичний метод їх інтерпретації. Особливо по-
мітний слід залишило «друге рококо» 1850-х років.

Особливості формотворення виробів Баранівки можна про-
слідкувати на прикладі чашок, де випускали чашки наступних 
форм: циліндричні; конічні з черпакоподібною ручкою; біконіч-
ні; чаркоподібні; напівсферичні кофейні чашки без ручки (так 
звані «турецькі»); чашки-горнятка; округлі з приплюснутим 
корпусом та вертикальним рифленням. У  їх оздобленні можна 
побачити різноманіття прийомів та майстерність виконання: 
розпис рослинними мотивами; поєднання кольорового покрит-
тя і орнаментального фриза по краю, виконаного фарбою чи зо-
лотом; зображення романтичного пейзажу в резерві; круговий 
сюжетний живопис; поєднання підполив’яного розпису кобаль-
том і надполив’яного.

6 Селиванов А. В. Фарфор и фаянс Российской Империи: Описание фаб-
рик и заводов с изображениями фабричных клейм. Владимир : Издание Вла-
дим. губ. учен. арх. коммиссии, 1903. С. 118.
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Чайники виготовляли наступних форм: циліндричні, ово-
подібні, бочкоподібні, кулясті дещо сплющені по горизонталі. 
Для оздоблення застосовували круговий живопис, виконаний 
в сепії, у вигляді романтичного пейзажу, орнаментальні фризи 
з мотивів трав і квітів, розпис тулуба у сполученні з суцільним 
покриттям ручок і носиків золотом.

Стилістично близькими за формою до чайників були 
інші складові комплектів  – кавники, глечички для вершків, 
цукорниці. 

Тарілки, круглі та овальні блюда мали гладі та ажурні борти-
ки у вигляді сітки, плетіння, прорізів з фігурними краями. Їхня 
орнаментація подібна до корецьких: зображення букета на дзер-
калі дна й трьох дрібних квіткових мотивів по бортику; дрібні 
квіткові мотиви – стилізовані волошки, розкидані по поверхні. 

Соусники Баранівки мали вигляд човника чи античного сві-
тильника, аналогічно до західноєвропейських виробів. Вони 
мали підставки-блюда та фігурні ручки  – наприклад у вигляді 
голівки птаха.

Салатники мали напівсферичні, восьмикутні та чотирикутні 
форми.

Вази для супу в Баранівці виготовляли переважно класицис-
тичної форми, декорували мотивами букета та дрібних квітів. 
Стилістично узгодженими з основними предметами столових 
сервізів були їх дрібні складові  – маснички, судки для спецій, 
сільнички, кільця для серветок, підставки під столові прибори. 
Подібними були і декоративні та кухонні посудини, що викорис-
товувались для оздоблення столу та подачі страв: кухлі, глечики, 
каструлі-жаровні, вази для великих та дрібних фруктів, ажурні 
кошики. 

Декоративні вази Баранівки першої третини ХІХ ст., які по-
значені в основному класицистичними рисами, віддзеркалюва-
ли стилістичні пошуки у європейському фарфорі й відповідали 
тогочасній моді. Їхні форми були ретельно відпрацьовані, дета-
лі – виразні та пропорційно узгоджені з тулубом. У оздобленні 
все частіше з’являється насичене кольорове тонування або су-
цільне золочення корпусу. По тонованій поверхні проводився 
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розпис золотом у вигляді вишуканих легких фризів з рослинних 
мотивів, меандру, в резервах розміщувався архітектурний пей-
заж – яскравим прикладом цього напрямку в оздобленні є серія 
ваз з ведутами Раму.

Баранівський фарфор мав широке коло споживачів, що допо-
могло фабриці зберегти виробництво у другій половині ХІХ ст., 
коли різко падає попит на дорогі вироби 

Фаянсова фабрика в Городниці Новоград-Волинського повіту 
Волинської губернії виникла як філія Корецької фарфорової ма-
нуфактури, куди 1807 року перевели виробництво фаянсу. Нова 
фабрика належала акціонерній компанії Корецької мануфакту-
ри та була збудована на кошти Ю. Чарторийського, а після його 
смерті відійшла нащадкам.

Фабрика була добре технічно оснащена, мала облаштовані 
приміщення для виробництва і зберігання продукції  – вироб-
ничі майстерні, склади матеріалів і готової продукції. 

Фаянсові вироби відзначалися хорошою якістю. Впродовж ко-
роткого часу тут виготовляли також кухонний посуд з кам’яної 
маси – чайники, сковорідки, каструлі, глечики, горщики, ринки. 
Він був оздоблений рельєфним орнаментом і нагадував англій-
ський. Зсередини вироби були вкриті молочно-білою, а  ззовні 
темно-коричневою поливою. Є відомості, що у 1850-х роках тут 
виготовляли фарфор.

Асортимент фаянсових і фарфорових виробів Городницької 
мануфактури наближався до продукції Корця і Баранівки, адже 
три виробництва були тісно пов’язані між собою. Це був столо-
вий і чайний посуд (в сервізах і окремими предметами), кашпо, 
вази, чайниці, бонбоньєрки, чорнильниці, флакони.

Посуд з кам’яної маси, що нагадував вироби 1820-х  років, 
та керамічні вироби, що носили назву «мозаїка», призначалися 
для місцевих жителів та відповідали їхнім смакам і купівельній 
спроможності. «Мозаїка» виготовлялася з тієї ж маси, що й фа-
янс, але мала інший колір через різні домішки, що імітували інші 
матеріали, наприклад яшму.

Вироби Городниці наслідували стилістику класичних форм. 
Це, передусім, стосується чашок: циліндричних і конічних, 
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оздоб лених мотивами геометричного орнаменту та рельєфом. 
Для них характерна простота художніх рішень, стриманість ко-
лориту. У оздобленні застосовувалось суцільне тонування, роз-
пис на білому тлі, рельєф. Випускалися мініатюрні чашечки для 
кави кулястої та піалоподібної форми, щедро й вибагливо орна-
ментовані чашки тюльпаноподібної форми, характерні для по-
вторного рококо. 

Інші вироби Городниці – стакани, чайники, молочники, ко-
робочки, чайниці та флакони, що за формою нагадують плід 
ананаса, глечики, столовий посуд. Трапляються фігурні посуди-
ни – тарілочка у вигляді листочка, лоток для морозива у вигляді 
мушлі, шкатулки у вигляді курки, качки, лебедя, груші. Тут при-
сутнє наслідування старих мейсенських виробів ХVІІІ ст. у дещо 
спрощеному варіанті 7.

Декор фаянсу різноманітний, сполучає в собі рельєф і розпис, 
тонування, золочення, пластичні елементи. Малюнки виконува-
лися у вільній невимушеній манері, з певною мірою стилізації. 
Саме тут відчувається наближеність до принципів декорування 
народної кераміки з їх тяжінням до кольорової плями й узагаль-
неного трактування натури. Улюблені квіткові мотиви – тюль-
пан, братчики, троянда.

У Городниці продукували фаянсову пластику – «Діана з ло-
сем» та скульптурна композиція «Жінка з коровою» 8.

Найбільшим фарфоровим підприємством Лівобережної 
України був Волокитинський завод, заснований 1838 року помі-
щиком Андрієм Миклашевським у його маєтку в Глухівському 
повіті Чернігівської губернії, поряд з родовищем найякіснішо-
го в Україні каоліну в с. Полошки. Власник ретельно вивчив до-
свід найкращих європейських фарфорових фабрик, сам розро-
бив проект заводу. Налагоджували виробництво брати Франсуа 
й Август Дарти, які працювали на заводі до 1851  року  9. Після 

7 Тройницкий  С. Галерея фарфора Императорского Эрмитажа. Санкт-
Петербург, 1911. С. 19–20, ил. 30, 31.

8 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор… С. 113.
9 Кочережко Є. І. Волокитинський фарфор у Сумському художньому му-

зеї. Харків : Прапор, 1971. С. 3.
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смерті Франсуа Дарта фабрикою керував Федір Петруня – кріпак 
Миклашевського, талановитий художник, який пройшов на-
вчання на одній з підмосковних фабрик 10. Миклашевський сам 
здійснював безпосереднє керівництво заводом, де працювали, 
переважно, його кріпаки.

Перша продукція вийшла 1839  року. Поставлене на широку 
ногу виробництво приносило значні прибутки. Миклашевський 
мав власні магазини в Києві, Петербурзі, Москві, постійно брав 
участь у ярмарках Харкова, Чернігова, Полтави, Кролевця. За-
вод брав участь у Всеросійських виставках 1839 та 1849 років, на 
яких вироби одержали золоті і срібні медалі.

Період розквіту Волокитинського заводу був недовгими. Еко-
номічна ситуація середини ХІХ  ст. призвела до кризи фарфо-
рової промисловості й вимагала кардинальних змін організації 
виробництва, до чого власник виявився не готовий. У  другій 
половині 1850-х  років падає попит на коштовні фарфорові ви-
роби. Змінилися уподобання користувачів, а впровадження но-
вих зразків було занадто вартісним. Погіршила ситуацію відмі-
на кріпосного права, яка позбавила поміщика дармової робочої 
сили. 1862 року завод закрився. 

Підприємство проіснувало 22 роки. Становлення його стилю 
починалося під впливом класицизму а завершилося яскравим 
втіленням другого рококо. Ускладнені з глибокими вигинами 
форми, вибагливий пластичний і мальований декор знайшли 
блискуче втілення у виробах Волокитина. 

Асортимент заводу складається із столового, чайного посуду, 
декоративних ваз, кашпо, фарфорової пластики, рам для картин, 
дзеркал й ікон, фасадів камінів, корпусів для камінних годин-
ників, різноманітних світильників, садових меблів, фарфорової 
галантереї.

Посуд в асортименті волокитинської фабрики, як і інших 
фарфорових підприємств, посідав важливе місце. Його виготов-
ляли у сервізах і поштучно. Тарілки, блюда, салатники, супові 

10 Спаська Є. Ю. Матеріали до історії фарфорової фабрики А. М. Мікла-
шевського (1839–1861  рр.). Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. 
Київ, 1959. Вип. 1. С. 128.
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вази соусники, набори судків, лотки, глечики, вази й кошики 
для фруктів вирізняються різноманіттям форм та вибагливістю 
оздоблення, яке сполучає багато прийомів. 

Більшість тарілок  – масивні, мають широкий бортик, край 
якого гладкий чи має пластичний декор. Зустрічаються тарілки 
оздоблені мотивом букета і трьох квітучих гілочок з декоруван-
ням бортика кольоровим покриттям та розписом в резервах, 
оздоблених фризовими композиціями, дрібними квітковими 
мотивами розкиданими по білому тлу, застосовувалось рифлен-
ням у сполученні з кольоровою штриховкою.

Значну групу складають таці прямокутної чи овальної фор-
ми. Їх оздоблення включає розпис, рельєф, тонування, золочен-
ня. В центрі прямокутних підносів часто розміщувалися живо-
писні вставки зі сценами, портретами тощо.

Чашки Волокитина позначені характерними рисами другого 
рококо. Вони мають м’який силует з плавними вигинами, їх фор-
ма вирішена подібно до чашок ХVІІІ ст. – з розгорнутими вінця-
ми і звуженням корпусу внизу. Поширеними були чаркоподібні 
чашки на ніжці, дзвоноподібні, мініатюрні напівсферичні. Їх 
оздоблення дуже різноманітне, але переважають квіткові моти-
ви. Блюдця, що зазвичай виготовлялися в комплекті з чашками, 
були двох видів – напівсферичні та конічні 

Чайники Волокитина вирізняються різноманіттям форм і 
вибагливим оздобленням  – кулясті, грушоподібні, овоподібні. 
Часто вони розміщувалися на чотирьох приземистих ліпних 
ніжках, на кільцевій ніжці, на круглій основі з фігурним краєм. 
Зустрічаються чотиригранні чайники досить простої форми без 
ліпних деталей. Оздоблення включає рифлення, рельєф, тону-
вання, розпис, живописні вставки, золочення. 

Випускалися також чайні прибори, що складаються з міні-
атюрного чайника, спиртівки та підставки до неї. Характерна 
деталь конструкції чайника  – висока циліндрична ніжка, при 
допомозі якої чайник вставлявся у спиртівку, які були овальної, 
циліндричної, шестигранної або тригранної форми, переважно 
білі, без розпису, або розписані квітковими мотивами, доповнені 
золоченням і живописними вставками. Корпус деяких має плас-
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тичний декор. Спиртівки на гранях декоровані композиціями в 
техніці літофанії.

У формотворенні різноманітних глечиків присутнє звернен-
ня до античної спадщини – особливо часто відтворювалась фор-
ма аскоса. Глечики грушоподібної, овоподібної, кулястої форми 
оздоблювались тонуванням з невеликими резервами, де викону-
вався розпис квітковими мотивами, розміщувався пейзаж, пор-
трет, виконаний в живописній чи рельєфній техніці. Доповню-
вало оздоблення золочення, розпис у вигляді фризів рослинного 
й геометричного орнаменту, мотив дрібних квітів, вільно роз-
киданих по поверхні. На особливу увагу заслуговують глечики 
невеликого розміру з круговим рельєфним зображенням сцени з 
сатирами та цапом. Форму доповнюють вибагливо вигнуті руч-
ки, маскарони. 

Декоративні вази складають велику частину виробів Волоки-
тина, що наявні нині в музейних колекціях. Їх можна поділити 
на декілька груп. Першу складають декоративні вази для оздо-
блення інтер’єру. Серед них є такі, що нагадують китайські – ма-
ють овоподібний тулуб, що переходить в акуратну горловину з 
ледь розгорнутими вінцями. З боків – ручки геометризованого 
профілю. Оздоблення складається з розпису по тонованому тлу 
й рельєфного розмальованого декору на білому тлі.

Значну групу складають вази з кулястим чи овоподібним 
тулубом, що є основою для великої кількості декоративних рі-
шень: суцільний рельєфний декор, що імітує плетіння з лози, 
ручки вирішені у вигляді гілочок, плічка прикрашає гірлянда з 
дрібних фруктів, цоколь – гірлянда з мушель; в іншому варіанті 
це ліпні гірлянди з квітів, що утворюють на резерви, в яких роз-
міщено живописні вставки з зображенням букета, птахів 11. Їхні 
покришки прикрашені складним ліпним барвистим квітковим 
декором з навершшями у вигляді букета.

Майстри Волокитина зверталися до античної традиції, що 
бачимо у конструюванні вазових форм на основі кратера, амфо-
ри, ритона. При цьому форма доповнюється великою кількістю 

11 Тройницкий  С. Галерея фарфора Императорского Эрмитажа. Петер-
бург, 1911. С. 44–45. Ил. 82.
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декоративних елементів, прикрашається вибагливим розписом, 
рифленням, позолотою. Форма ритона знайшла втілення у вазах, 
що мають вигляд рогу достатку чи голови кабана. Такі твори час-
то робили парними. Між ними розміщували інший предмет для 
оздоблення інтер’єру – годинник, свічник, статуетку тощо. 

Окрему групу складають «гранчасті вази», які мають складну 
архітектоніку. Вони вирішені у вигляді вертикально орієнтова-
ної, розширеної у верхній частині чаші на ніжці й цоколі, мають 
зубчасті краї, на тулубі рельєфні вставки у вигляді кольорових 
овальних медальйонів. Їх петлеподібні ручки спираються на 
маскарони. Корпус і підставка прикрашені ліпними гірлянда-
ми з квітів, розмальованих яскравими соковитими фарбами, що 
контрастують з білим тлом 

Для стилістики рококо характерні форми видовжених про-
порцій, складних конфігурацій, вибагливих, з глибокими виги-
нами, оздоблені тонуванням, золоченням, рифлення, ліпленням, 
орнаментальним розписом та живописними композиціями. 
Пластичні деталі ваз (ручки, маскрони, ліпні гірлянди) виразні, 
виконані в техніках високого і низького рельєфу, мають конфі-
гурацію стебел і гілок рослин, коралових гілочок, ящірок, драко-
нів, кажанів, змій, лебедів. 

Вазочки, що мають видовжений тулуб і вузьку горловину, 
з  однією чи двома ручками, прикрашені пишним ліпним де-
кором у вигляді винограду, квітів, листя або вкриті суцільним 
пластичним декором типу «бульдонеж» подібно до виробів Мей-
сена ХVІІІ ст. Оздоблення доповнене ліпними черешнями з че-
решками та листочками, що мають жовтий, оранжевий, черво-
ний, рожевий колір, доповнені пластичними деталями у вигляді 
метеликів, пташок, дрібних фруктів.

Майже всі вазові форми Волокитина, конструктивно ускладне-
ні та переобтяжені декором, практично позбавлені функціональ-
ності. Але зустрічаються й такі, що ще зберегли своє утилітарну 
функцію. Наприклад різноманітні кашпо, пишно орнаментовані 
розписом і рельєфом, жардиньєрки та ароматниці. 

В асортименті Волокитина дрібна пластика посідала вагоме 
місце. Для неї характерна різноплановість тематики, багатство 
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сюжетів і образів. Тут відчувається значний вплив асортименту 
та стилю провідних фарфорових фабрик Франції, Німеччини, 
Англії, Росії. Разом з тим було розроблено також багато оригі-
нальних власних моделей. В музейних і приватних колекціях зу-
стрічаються твори реалістичного, алегоричного, романтичного, 
сентиментального характеру. Знайшли своє втілення у пластиці 
побутова, історико-літературна, орієнтальна тематика, портрет. 

Досить реалістичними є фігурки «Українка» та «Козак», «Се-
лянин, що плете постоли», «Стара з прядкою». Виконані вони 
узагальнено, статично. Яскраве оформлення має декілька варі-
антів та демонструє декоративне трактування цих образів.

Ряд скульптур, що відтворювали галантно-сентиментальні 
та пасторальні сцени, є репліками відомих творів європейських 
фабрик фарфору попереднього століття. Це різноманітні маркі-
зи, амазонки, мисливці, музиканти, дами і кавалери, мушкетери. 
До творів сентиментального характеру належать фігурки, що зо-
бражають дітей під час гри, купання, їжі. Звертаються до образів 
історичних осіб  – наприклад Жанна д’Арк, Петро  І, Наполеон. 
Ряд творів втілюють образи тогочасних популярних театраль-
них вистав: це Есмеральда та Феба де Шатопер, персонажі опери 
О. Даргомизького «Есмеральда» та однойменного балету Ц. Пуні.

Яскравою сторінкою волокитинської пластики стали скуль-
птурні композиції-шаржі. Часто вони слугували художнім 
оформленням чорнильниць. Наприклад, чорнильниця «Біблі-
офіл», де зображено французького письменника Шарля Нодьє, 
чорнильниці з зображеннями письменника Пауля де Кока і жур-
наліста Армана Мараста.

Серед сюжетно-анімалістичних творів трапляються алего-
ричні композиції з ведмедем, що сидить у кріслі та читає книгу 
чи газету, або курить люльку. Також створювали фігурки інших 
тварин: зайця, осла, мавпи, собаки, лисиці.

Цікавим доробком волокитинської фарфорової пластики 
були шкатулки у вигляді голів негра, турка та туркені, голівки 
дитячих ляльок, фігурні кухлі.

На Волокитинському фарфоровому заводі виготовляли різ-
номанітні вироби архітектурно-монументального характеру. 
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Передусім це головний іконостас Волокитинської церкви, побу-
дованої 1857 року. На його дерев’яний каркас прикріплювались 
фарфорові елементи – колонки, рами, різноманітні архітектур-
ні деталі. З фарфору були виготовлені і культові предмети: іко-
ни, розп’яття, панікадила. Інтер’єр церкви справляв незабутнє 
враження на сучасників завдяки стилістичній єдності архітек-
тури й оздоблення, яскравих розписів на білому блискучому  
фарфорі.

Пишно й вишукано були оформлені покої в будинку Микла-
шевського, для яких були виготовлені з фарфору каміни, люстри, 
рами для картин і дзеркал 12. Оздоблення кімнат доповнювалося 
вазами, статуетками, іншими виробами фабрики. 

Досягнення Волокитинського заводу значно впливали на роз-
виток фарфорової промисловості на території України в плані 
асортименту та стилістики.

Києво-Межигірська фаянсова фабрики (1798–1874) – найбіль-
ше й найвідоміше фаянсове підприємство на території України 
у ХІХ ст. Її історія бере початок 1786 року, коли на території за-
критого Києво-Межигірського монастиря було знайдене родо-
вище каоліну. За клопотанням київського магістрату 1798 року 
російський імператор Павло І видав указ про заснування тут ма-
нуфактури. З цією метою було відремонтовано старі й збудовано 
нові приміщення. До фабрики приписали 200 селян села Петрів-
ці, відомого своїм гончарним промислом. 

Налагоджували виробництво німці Йоган Краніх та Крісті-
ан Вінер, француз Сен-Лежер 13. У 1806 році на посаду головно-
го фабричного майстра було призначено точильника Григорія 
Новицького, що дало позитивні результати. Великий внесок у 
досягненнях Межигірської фабрики зробили Дмитро Степа-
нов, випускник Петербурзької академії мистецтв, Іван Жилін, 
випускник Петербурзького технологічного інституту, майстер 
Леонтій Бігуновський, батькові й сину Ілля та Іван Єрмоленки 

12 Федевич Л. Порцеляна Волокитинської мануфактури Андрія Міклашев-
ського. Каталог колекції Сумського художнього музею. Суми, 2006. С. 4 (32).

13 Герасименко Н. С. Історія Межигір’я. Київ : Інститут історії НАНУ, 2005. 
С. 193–194.
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та ін. 14 Вони постійно вдосконалювали технологію виробництва, 
працювали над рецептурами фаянсової маси й поливи, забезпе-
чували високу якість продукції. 

Для підготовки кваліфікованих працівників на фабриці 
1836  року було засновано школу. Тут постійно навчалося 20–
30 хлопчиків, найталановитіших з-поміж яких залучали до ви-
робництва  15. Навчання тривало чотири роки. Тут викладали 
граматику, арифметику малювання, гравіювання, ліплення, жи-
вопис на фарфорі й склі, вчили технології фаянсового виробни-
цтва. Викладачами були фахівці фабрики. Висококваліфіковані 
майстри, що пройшли навчання в цій школі, працювали не лише 
на Межигірській фабриці, а й на інших фарфорово-фаянсових 
підприємствах України.

У різний час фабрика належала київському магістрату, Кабі-
нету імператора – адміністративного органу, що відав власністю 
царської сім’ї. Нею керували орендатори купці В.  і М.  Барські 
(1858–1866), потім О.  Шишков (1866–1871) та Говоров (1871)  16. 
У  1840–1850-х  роках фабрика занепадає. Становище погірши-
лось також через конкуренцію з боку іноземних виробів, що за-
полонили країну після скасування 1819 року обмежень на імпорт 
фарфору і фаянсу. Всі намагання орендарів оптимізувати вироб-
ництво зазнали невдач. Фабрика ніколи вже не досягла попере-
днього рівня і 1874 року була закрита.

Перша продукція вийшла в 1801  році. Виготовляли чайний 
і столовий посуд, окремі предмети сервіровки, вази, декоратив-
ну пластику, предмети церковного вжитку (лампади, писанки, 
ікони), рами, кронштейни, садові меблі. Для продажу виробів 
було відкрито лавку у Контрактовому домі в Києві, з 1814 року 
завод мав свої магазини у Москві, Одесі, Харкові 17. Високоякісні, 

14 Бердичевський  Я. К  вопросу о деятельности Киево-Межигорской фа-
янсовой фабрики. Сообщение. С. 9. – НА МУНДМ; Герасименко Н. С. Історія 
Межигір’я… С. 194, 200, 204.

15 Герасименко Н. С. Історія Межигір’я… С. 213–214. 
16 Герасименко Н. С. Історія Межигір’я… С. 234.
17 Іванова О. Межигірський фаянс ХІХ ст. у колекції НМІУ. 100 років ко-

лекції Державного музею українського народного декоративного мистецтва. 
Київ : АртЕк, 2002. С. 94.
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художньо досконалі вироби користувалися великим попитом у 
споживачів. Впродовж усього періоду існування фабрики вони 
були еталоном для інших фаянсових виробництв Російської ім-
перії й часто ними повторювалися. 

Більшу частину продукції складав посуд. Виготовляли як по-
штучний товар, так і великі сервізи на замовлення. Для межигір-
ських виробів був характерний тонкий черепок, чисті й блискучі 
поливи, чіткий друкований малюнок. Великий вплив на стиліс-
тику межигірського фаянсу спричинили вироби англійських 
фабрик Веджвуда, Бентлі, Клюза, Кобріджа, які часто слугували 
зразками. На першому етапі роботи фабрики в художніх рішен-
нях панували впливи пізнього класицизму, які позначились на 
відтворенні античних форм, сюжетів і орнаментальних мотивів. 
Вироби приваблювали чітким виразним силуетом, простими яс-
ними формами, вишуканими декоративними рішеннями.

Стильові особливості орнаментики можна прослідкувати на 
прикладі тарілок. Різновидів тарілок було багато й вони постій-
но оновлювалися. Окрім глибоких, напівглибоких, мілких та де-
сертних, існувала також категорія так званих дитячих. Їхнє оздо-
блення виконувалось у техніках рельєфу, друку й надполив’яного 
розпису. Широко застосовувалися різнокольорові поливи – біла, 
блакитна, зелена, жовта, коричнева, сірувато фіолетова. 

Києво-Межигірська фабрика першою серед підприємств 
Російської імперії в 1811  році застосувала друк для декоруван-
ня фаянсових виробів. Цей спосіб оздоблення не тільки запо-
чаткував новий художній напрямок межигірського фаянсу, але 
й був економічно вигідним. Малюнок, гравійований на мідно-
му кліше, переносився спочатку на папір, а  вже потім на по-
верхню виробів. Друковані малюнки відзначалися розмаїттям 
мотивів рослинного і геометричного орнаменту, відтворювали 
різноманітні сюжети (античні, в  китайському стилі, байок Ле-
фонтена і Крилова, літературних творів), репродукували гра-
фічні твори з краєвидами Петербургу. У  художньому оформ-
ленні межигірських виробів знайшла втілення українська 
тематика: репродукувалися краєвиди Києва і околиць, Золотих воріт,  
Межигір’я.
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Основний малюнок розміщувався на дзеркалі дна тарілки 
чи блюда, доповнювала композицію смуга орнаменту чи окремі 
мотиви на бортику. Вази, супниці, кашпо декорувалися таким 
чином  – на тулубі основний мотив, на вінцях, горловині, ніж-
ці орнаментальна смуга. Часто друк виконувався по тоновано-
му тлу – широка смуга жовтого чи синього кольору на бортику 
тарілки, на якій розміщувався друкований фриз з мотивів ду-
бового листя, меандру, вінка польових квітів і трав, плодів і са-
дових квітів. На дзеркалі дна тарілок, блюд – антична фігура, ар-
хітектурний пейзаж, міфологічний, батальний, чи алегоричний 
сюжет. 

На межі 1830–1840-х років вироби фабрики набувають нових 
рис з елементами еклектики  – ускладнення форми, пишність і 
різноплановість декору. 

В оздобленні межигірських виробів першої третини ХІХ  ст. 
застосовувався і поліхромний розпис  – малювання здійснюва-
лося, зокрема, в китайському та етруському стилях.

Інший напрямок складають вироби оздоблені рельєфом і 
вкриті кольоровими поливами – чайний та столовий посуд, су-
харниці, кошики, вази, шкатулки, рамки для дзеркал, чорнильні 
прибори. Впроваджується суцільне покриття виробів рельєф-
ним квітковим орнаментом – так званий «гіпюр». Випустили се-
рію декоративних тарілок з рельєфними портретами Т. Шевчен-
ка, П. Куліша, І. Костомарова, Д. Гарібальді, О. Барятинського.

Від самого початку діяльності на фабриці проводилась на-
полеглива робота по вдосконаленню фаянсової маси і пошуків 
власної рецептури фарфору. Ці досліди дали результат на по-
чатку 1850-х  років. До нашого часу дійшла невелика кількість 
фарфорової декоративної пластики з бісквіту оригінальної ре-
цептури  – «Вакханка» або «Дівчина з виноградом», «Олридж», 
«Інвалід, герой війни 1812  року», бюсти Петра  І, Катерини  ІІ, 
Гете, статуетки «Алегорія зими», «Кавалер», «Група собак», «Плу-
тон», «Купідон», «Меркурій» та ін. 18

18 Виставка фаянсових та порцелянових виробів Києво-Межигірської 
фаб рики  / Всеукраїнський історичний музей ім.  Т.  Г.  Шевченка. Київ, 1925. 
С. 14; Іванова О. Межигірський фаянс… С. 102–103.
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Досягнення Межигірської фабрики мали важливе значення 
для розвитку фаянсового і фарфорового виробництва в Україні 
в наступні десятиліття.

Наприкінці ХVІІІ та впродовж ХІХ ст. на території України 
працювало багато дрібних фарфорово-фаянсових виробництв. 
Вони були зосереджені в місцях, де знаходились поклади глини 
й ліс для палива. У більшості випадків тут існували старі центри 
гончарства, що забезпечувало виробництва достатньо кваліфі-
кованою робочою силою. Більшість з них забезпечували попит 
власників та навколишніх споживачів.

На малих фарфорових і фаянсових підприємствах Волині 
працювали фахівці з Корця, Городниці й Баранівки, робітників 
набирали з кріпаків та вільнонайманих. На фабриках намагали-
ся наслідувати стиль відомих заводів, повторювали асортимент, 
іноді навіть використовували моделі для посуду 19. Їм був недо-
ступний ні рівень технології останніх, ні можливість залучати 
висококваліфіковані кадри. Та все ж тут іноді виготовляли ціл-
ком оригінальні твори, які є свідченням переосмислення і вті-
лення надбань європейського мистецтва на рівні невеликого 
місцевого виробництва, що зробили свій внесок у розвиток мис-
тецтва фарфору і фаянсу України.

До таких підприємств належали завод у Ємільчиному Ново-
град-Волинського повіту (працював у 1820–1850-х  роках) помі-
щиків Уварових, вотчинна фарфорова мануфактура графа Ілін-
ського в містечку Романові Новоград-Волинського повіту, завод 
у с. Білотині Острозького повіту, заснований в 1850-х роках, за-
вод у Барашах Новоград-Волинського повіту, що також виник 
у 1850-х роках, завод фарфору і фаянсу в Довбиші, недалеко від 
Баранівки, який почав працювати в 1840-х роках. 

Фаянсовий завод в Кам’яному Броді Острозького повіту Во-
линської губернії виник в 1874–1876 роках. Тут виготовляли по-
суд, який оздоблювався ручним розписом, друком і в техніці 
декалькоманії. Виготовляли також фаянсову пластику  – серія 
«Народні типи», що зображала представників різних національ-

19 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор… С. 164.
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ностей (українців, поляків, угорців, чехів, греків) та різних про-
фесій (рибалок, вишивальниць, торговців, мисливців) 20. 

У містечку Полонному Новоград-Волинського повіту було 
декілька фарфорово-фаянсових виробництв – фабрика М. Ша-
піро, заснована 1890  року, що випускала посуд з мальованим і 
друкованим орнаментом, завод міщанина А. Бахмутського (пра-
цював у 1898–1908 роках).

Розвивалося виробництво кераміки і в західних землях Укра-
їни, де було багато давніх гончарських осередків. Цьому сприяли 
багаті поклади глин та інших мінералів, необхідних у виробництві 
фарфору та фаянсу. Великі лісові масиви забезпечували паливом.

На межі ХVІІІ–ХІХ ст. виникло фаянсове виробництво у міс-
ті Потелич біля Рава-Руської. Асортимент виробів: столовий по-
суд, вази, свічники, флакони, інші предмети. Стилістика виробів 
свідчить про впливи пізнього класицизму та повторного рококо. 
Вироби прикрашалися розписом мотивами геометричного і рос-
линного орнаменту – квіти, фризи із дрібних квітів і листочків, 
листя винограду, гірлянди, зображення птахів. Застосовували 
тонування поверхні, на якій при допомозі комбінацій кольо-
рових плям моделювалася квітка чи букет 21. У другій половині 
ХІХ ст. тут почали застосовувати оздоблення виробів штампо-
ваним декором. 

У с. Глинське в Галичині у 1791 році львівським купцем Пав-
лом Никоровичем була заснована фаянсова фабрика, що спеці-
алізувалася на виробництві тонкого столового фаянсу. Декор, 
переважно у вигляді квіткових мотивів, фризів абстрактного 
чи геометричного орнаменту, виконувався ручним розписом, 
друком або при допомозі трафарету. Форми деяких виробів за-
позичувалися з асортименту місцевих гончарів. Розпис посуду 
близький до місцевої традиції народного малювання на гончар-
них виробах 22.

20 Долинський Л., Мусієнко П. Фарфор, Фаянс. Історія українського мис-
тецтва в шести томах. Київ, 1970. Т. 4. Кн. 2. С. 352.

21 Долинський  Л. Фаянс західних земель України. Дорадянський період. 
Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. Київ, 1961. Вип. 6. С. 45–46.

22 Там само. С. 49–51.
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Фаянсовий завод у Любичі Королівській (нині  – територія 
Польщі) функціонував у ХІХ ст. та виготовляв миски, тарілки, 
дзбанки, ритуальний єврейський посуд.

У ХІХ – на початку ХХ ст. в регіоні працювали невеликі на-
півкустарні фаянсові заводи в Сасові, Селисько біля Львова та 
Залізцях біля Тернополя.

В Україні у цей періоді працювали два великі промислові під-
приємства з передовою на той час технологією, засновані росій-
ським промисловцем Матвієм Кузнєцовим, – фаянсові заводи в 
с. Буди Харківського повіту (з 1886) та в місті Слов’янську Ізюм-
ського повіту (з 1892) Харківської губернії. Тут виготовляли різні 
види кераміки: фарфор, фаянс, напівфаянс, майоліку, теракоту. 
Асортимент виробів досить широкий: столовий і чайний посуд, 
фаянсова пластика, вази, кухонне начиння, аптечний посуд, ке-
рамічні прикраси для внутрішнього і зовнішнього оздоблення 
будівель, кахлі, деталі оздоблення печей і камінів, церковні іко-
ностаси, технічний фарфор, сантехнічні вироби. Вироби при-
значалися для різних верств населення та експортувалися до 
багатьох країн. Фірмові магазини працювали в Харкові, Одесі, 
Москві, Петербурзі, Варшаві. 

Стилістика продукції заводів Кузнєцова віддзеркалювала 
мистецькі пріоритети й нові стилістичні пошуки у мистецтві 
фарфору і фаянсу другої половини ХІХ  ст. Часто мали місце 
надмірна декоративність, ускладненість форми, прагнення до 
натуралізму. Популярними були вироби у формі плодів, риб, 
тварин, птахів. Для оздобленні застосовувався рельєф, золочен-
ня, суцільне тонування, розпис різноманітних стилізацій під 
античний, етруський, давньоруський, англійський посуд. Ши-
роко застосовувались квіткові мотиви у вигляді фризів, букетів, 
гірлянд. В орнаментації виробів знайшла втілення й українська 
тематика – зображення на дзеркалі дна тарілки краєвиду з укра-
їнською хатою. Розробками форм та зразків орнаментів тут за-
ймалися майстри Олексій Базлов, Дмитро Ємець та ін. 23. 

На Чернігівщині завдяки значним родовищам каоліну в 
ХІХ ст. виникла низка невеликих фарфорових і фаянсових ви-

23 Там само. С. 354.
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робництв  24. В  1850–1860-х  роках в с.  Ушівка Кролевецького 
повіту працював фаянсовий завод заснований братами А.  і 
П.  Савицькими, який випускав столовий і чайний посуд, уми-
вальники тощо. Вироби мали рельєфний орнамент і вкривалися 
кольоровими поливами: палевою, зеленою, ліловою, синьою  25. 
Є  відомості, що головний майстер цього підприємства раніше 
працював на Києво-Межигірській фабриці 26.

Майолікові чи напівфаянсові вироби у 1860–1880-х  роках  – 
тарілки, вази, підставки, випускав кахельний завод М. Листов-
ської в м. Ущерп’ї Суразького повіту з місцевої білої глини, з якої 
виготовляли кахлі 27. 

Переважна більшість дрібних фарфорово-фаянсових ви-
робництв України зникають наприкінці ХІХ ст. Та деякі з них, 
взявши на озброєння передові на той час технічні досягнення, 
розростаються й успішно функціонують – наприклад заводи у 
Довбиші, Кам’яному Броді .

Впродовж ХІХ ст. розвиток фарфорової й фаянсової промис-
ловості в Україні пройшов шлях від вотчинних мануфактур до 
великих капіталістичних підприємств. Відбулися значні зміни. 
Зокрема майже зникла ручна праця, що значно здешевило про-
дукцію. Тиражування розробок у великій кількості сприяло 
поширенню фарфорових і фаянсових виробів серед широких 
верств населення, що вплинуло їхню художню культуру, осучас-
нило побут. У фарфорі та фаянсі знайшла відбиток і тогочасна 
мода, що віддзеркалювала певні естетичні запити суспільства.

У ХІХ ст. фарфор і фаянс міцно укорінилися в українському 
культурному полі. Привнесений в Україну, як усталене мистець-
ке явище, ззовні цей вид кераміки зазнав тут певної трансформа-
ції, взаємодіючи з національною художньою традицією, зокрема 
з народним мистецтвом. Це відбувалося завдяки праці художни-

24 Пакульский Н. Краткие очерки кустарных промыслов Черниговской гу-
бернии. Киев, 1898. С. 82.

25 Там само. С. 86.
26 Луговський Б. Провідник до виставки «Кераміка Чернігівщини». Київ, 

1930. С. 5–6.
27 Пакульський Н. Краткие очерки… С. 87.
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ків з українською ментальністю та народних майстрів гончарів, 
які масово долучалися до виробництва. Саме в цей час були за-
кладені основи розвитку цього виду декоративного мистецтва на 
майбутнє. 

У ХХ  ст. відбулося становлення й розвиток українського 
фарфору і фаянсу як потужної промислової галузі та виду де-
коративного мистецтва з розвиненою системою художньо-вира-
жальних засобів та образів.

На початку століття на українських землях, які входили до 
складу різних держав, бурхливо розвивалося виробництво ке-
раміки. Завершилася технічна модернізація найбільших підпри-
ємств, що призвело до зростання випуску продукції. 

До початку Першої світової війни зростає виробництво на 
Баранівському, Городницькому, Довбиському, Полонському 
фарфорових заводах, на Будянському та Кам’яно-Брідському фа-
янсових. Починає випускати продукцію Коростеньський фар-
форовий завод (Овруцький  пов. Волинської  губ.). Виготовляли 
посуд заводи у Токарівці (Новоград-Волинський пов.) і Славуті 
(Заславський пов. Волинської губ.). 

Цей розвиток було перервано у 1914–1920-х  роках Першою 
світовою війною, революціями і громадянською війною. Багато 
заводів Волині зупинили роботу. Будянська фаянсова фабрика 
М. Кузнецова продовжувала функціонувати завдяки державним 
військовим замовленням. 

На початку 1920-х  років фарфорову і фаянсову промисло-
вість було націоналізовано. У 1922 році в Києві було засновано 
трест Укрфарфорфаянсскло (пізніше – Укрфарфорфаянс), який 
об’єднав майже всі діючі на той час заводи. Було централізова-
но управління галуззю. Трест вирішував питання матеріального 
забезпечення, технології, асортименту, художнього оформлення 
виробів, збуту продукції. 

Для потреб галузі розроблялися запаси каоліну на Волині, на 
Лівобережжі та на Поділлі. 

У 1925  році в Києві при тресті Укрфарфорфаянс було ство-
рено майстерню керамічних фарб для всіх заводів України. Зго-
дом почали виготовлення деколей для оздоблення фарфорових і 
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фаянсових виробів. Тут же діяла художня лабораторія, яка роз-
робляла й упроваджувала у виробництво нові зразки розпису 
фарфорових і фаянсових виробів 28.

У 1930-х  роках завданням фарфорової і фаянсової промис-
ловості було забезпечення населення товарами повсякденного 
вжитку. У  цей час зростають об’єми виробництва підприємств 
у Будах, Баранівці, Коростені. Продукція українських заводів 
мала широкий ринок збуту, експортувалась у Іран, Туреччину, 
Монголію. 

Під час Другої світової війни деякі підприємства було еваку-
йовано, інші – зруйновано. 

У 1940-х роках зусилля було спрямовано на відбудову вироб-
ництва, забезпечення населення вкрай необхідним повсякден-
ним посудом. Водночас певну увагу приділяли оновленню асор-
тименту й оздобленню виробів. 

Важливу роль у розвитку фарфорово-фаянсовій про-
мисловості України відігравала Академія архітектури УРСР 
(з 1944 р. – філія АА СРСР, з 1945 р. – самостійний заклад, у 1955–
1962 – Академія архітектури і будівництва УРСР) та її структур-
ні підрозділи  – Експериментальний завод керамічних виробів, 
Експериментальна майстерня художньої кераміки Інституту ар-
хітектури споруд (згодом – Лабораторія архітектурно-художньої 
кераміки Зонального науково-дослідного інституту експеримен-
тального проектування), Інститут художньої промисловості 29.

У 1950-х  роках відбулася поступова модернізація заводів, 
пожвавилися творчі пошуки в галузі виробництва кераміки. 
Підготовкою кадрів для галузі займались декілька навчальних 
закладів. Серед яких особливе місце належить Межигірському 
художньо керамічному технікуму  30. На початку 1920-х  років 
тут викладали випускники Української академії мистецтв, учні 

28 Долинський Л. Український радянський художній фарфор. Матеріали з 
етнографії та мистецтвознавства. Київ, 1959. Вип. 4. С. 61. 

29 УРЕ. Київ : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1959. 
Т. 1. С. 126.

30 Межигірський мистецько-керамічний технікум. Буклет (до 5  річниці 
технікуму). Київ, 1927. С. 2–4.
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Михайла Бойчука, які впроваджували в практику його мистець-
кі засади, – Іван Падалка, Оксана Павленко, Олександр Мізин, 
Василь Седляр. Одним із програмних моментів їх методики 
було поєднання досягнень світового мистецтва, передусім єв-
ропейського, з  українською художньою традицією. Молоді ви-
кладачі продовжували лінію українських митців попереднього 
покоління з формування українського національного стилю в 
мистецтві. У технікумі викладали різноманітні загальноосвітні, 
художні й технічні дисципліни. Характерним був універсальний 
підхід до підготовки художників і технологів, для яких існувала 
єдина навчальна програма. Випускники, працюючи на фарфо-
рових і фаянсових підприємствах, з часом обіймали посади го-
ловних технологів і художників провідних заводів, формуючи, 
таким чином, нову стилістику українського фарфору й фаянсу 31.

Іван Падалка та випускники Межигірського технікуму Павло 
Іванченко, Пантелеймон Мусієнко, Микола Котенко викладали 
в Київській школі майстрів народного мистецтва, з 1936 року – 
у Центральних експериментальних майстернях при Київському 
державному музеї українського мистецтва, на базі яких 1938 року 
було створено Київське училище прикладного мистецтва з відді-
ленням кераміки 32.

Важливу роль у становленні українського фарфору й фаянсу 
відіграло Одеське художнє училище. На скульптурному відді-
ленні здійснювали підготовку художників фарфорової пласти-
ки, на факультеті декоративно-прикладного мистецтва, у рамках 
якого функціонувала майстерня кераміки й експериментальна 
майстерня з вивчення художніх матеріалів і фарб, навчали різ-
номанітних технік декорування. Випускники Одеського учили-
ща працювали на всіх заводах України, формуючи і збагачуючи 
єдину традицію українського фарфору й фаянсу. 

31 Мусієнко П. Художники Межигір’я. Народна творчість та етнографія. 
1989. № 10. С. 44–45; Крутенко Н. Межигір’я. Історія з продовженням. Образо-
творче мистецтво. 1990. № 5. С. 19–20.

32 Бутник-Сіверський  Б.  С. Українське радянське народне мистецтво. 
Київ : Вид-во АН УРСР, Інститут мистец твознавства, фольклору та етнографії 
ім. Μ. Τ. Рильського, 1966. С. 140.
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На початку ХХ  ст. кожне підприємство самостійно вирішу-
вало проблему асортименту, залежно від смаків його власника, 
який значною мірою керувався модою та комерційною вигодою. 
Зазвичай вони орієнтувалися на західноєвропейські зразки. На 
продукцію українських заводів впливали і російські, зокрема 
заводи Кузнецова. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. заводи випускали у ве-
ликих кількостях простий дешевий ужитковий посуд – тарілки, 
миски, чашки, кухлі. Ці вироби були популярні серед населення, 
ними користувалися у трактирах, війську, лікарнях, навчальних 
закладах. Більшість із них виготовляли без декору або оздоблю-
вали скромними монохромними орнаментальними смужками 
чи скупими поодинокими мотивами, переважно квітковими. 
Неабияку популярність мали вироби, прикрашені яскравим бар-
вистим квітковим орнаментом, виконаним ручним розписом, за 
допомогою трафарету, оздоблені декалькоманією, ручним роз-
писом і штампом. Здебільшого такий посуд був товстостінний, 
мав прості невибагливі, іноді грубуваті, форми, як, приміром, 
будянські миски. 

Виготовляли також вироби, за формою подібні до народного 
гончарства – тарілки, миски, ринки. Продукували свічники, деко-
ративні вази тощо. Вироби простих утилітарних форм оздоблюва-
ли ручним розписом квітковими мотивами. На сході України по-
дібну продукцію виготовляли на заводі М. Кузнецова в Будах, на 
Волині – у Кам’яному Броді. У Галичині такі вироби продукували 
місцеві фаянсові фабрики в Потеличі, Любичі. Вони мали багато 
спільних рис із продукцією польських, чеських, австрійських під-
приємств, яку тут продавали у великій кількості 33.

З 1922 року трест Укрфарфорфаянс визначав асортимент та 
впровадив єдині стандарти виготовлення посуду. У  1930  році 
при тресті в Києві було організовано асортиментне бюро, яке 
стежило за якістю виробів і цінами. Було введено спеціалізацію 
заводів: за Баранівським заводом закріплено випуск чайного і 

33 Петрякова Ф. Із спостережень над єврейським фаянсовим художнім ре-
меслом другої половини ХІХ  – початку ХХ  століть (Любича  – Королівська). 
ЗНТШ. Львів, 1998. Т. CCXXXVI. С. 489–490.
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столового посуду; за Коростенським – столового; за Городниць-
ким  – чайного й фарфорової пластики; Довбиський і Полон-
ський випускали чайний посуд  34. Підприємства мали й деяку 
самостійність, розробляли власні зразки, але повинні були отри-
мати затвердження художньої ради при тресті. У 1940 році трест 
випустив каталог виробів, який дає можливість сформувати уяв-
лення про асортимент українських підприємств. 

Розробка нових моделей чайного і столового посуду до війни і 
в перші післявоєнні роки здійснювалася недостатньо. Головною 
на той час була проблема кількості, а не якості фарфорових і фа-
янсових виробів. Процес розробки нових моделей пожвавився 
у другій половині 1940-х років, зокрема, в Інституті художньої 
промисловості АА УРСР 35.

У 1940-х роках українські заводи поступово нарощували ви-
робництво побутового (поштучного та в сервізах), столового, 
чайного та кавового посуду. У  посуді для міцних напоїв зна-
йшли втілення гончарські форми – штофи, куманці, плесканці, 
баклаги, фляги. Їх випускали у вигляді лікерників, наборів пля-
шок із чарочками, стаканами, бокалами.

Виготовляли також у незначній кількості фарфорову галанте-
рею та сувенірну продукцію – чорнильні прибори, туалетні ко-
робочки, пудрениці, флакони, футляри для зубних щіток, свіч-
ники, шкатулки, стакани для олівців, лотки чи підставки.

Декоративний фарфор складався з декоративних тарілок і 
тарелей, ваз, плакеток. Неабияку увагу приділяли фарфоровій і 
фаянсовій пластиці.

Фарфорові і фаянсові заводи України мають власну історію, 
кожен пройшов свій шлях становлення стилістики виробів, ре-
зультатом якого став оригінальний творчий доробок, що його 
формували багато поколінь відданих своїй справі працівників. 

34 Долинський Л., Гладкий М. Фарфор, фаянс. Нариси з історії декоратив-
ного мистецтва. Львів, 1969. С. 109; Каталог фарфору, фаянсу і майоліки УРСР. 
Київ : Українське державне видавництво місцевої промисловості, 1940. С. 3–4.

35 Манучарова  Н. Декоративно-прикладне мистецтво Української РСР. 
Київ, 1952. С. 30.
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Фарфор і фаянс як вид декоративного мистецтва був тісно 
пов’язаний з образотворчим мистецтвом і скульптурою, уті-
лював їхні стилістичні пошуки,, новації формотворення та 
образності. 

У ХХ ст. завдяки технічному прогресу розширилися можли-
вості художньої виразності фарфору і фаянсу. Удосконалення 
технології випалу, механізація процесів приготування маси та 
формування виробів підвищили якість продукції. Розширила-
ся кольорова гама фарб, було винайдено нові якісні підполив’яні 
фарби на основі солей металів, різнокольорові та кристалічні по-
ливи. Широкого впровадження набули такі техніки оздоблення, 
як аерографія, декалькоманія, фотодрук, шовкографія. Їх засто-
совували як самостійно, так і в поєднанні з ручним розписом, 
кольоровим тонуванням, золоченням, цировкою.

Для фарфору і фаянсу українських заводів 1900–1920  років 
було характерне втілення напрацювань стилеутворюючих євро-
пейських підприємств  – Ліможської, Берлінської, Копенгаген-
ської мануфактур  36. Українські технологи й художники отри-
мали фахову освіту в художніх навчальних закладах у Відні, 
Берліні, Мюнхені, Парижі, Санкт-Петербурзі, Москві, Варшаві, 
Кракові, що створило умови для формування певного полісти-
лізму мистецтва фарфору і фаянсу цього періоду. 

На межі ХІХ–ХХ  ст. фарфор і фаянс зазнав сильного впли-
ву нового стилістичного напрямку того часу – модерну. Форма 
модерну відходить від історично усталених форм посуду, утілює 
складні пластичні рішення. У  її творенні художники черпали 
натхнення споглядаючи природу  – плоди, квіти, звірів, птахів. 
Плавність ліній, динамізм – характерні ознаки цієї форми.

У розписах відтворюються рослинні мотиви, зображення 
птахів, пейзажні композиції. У колориті переважали пастельні 
барви, застосовували тонування з кольоровою розтяжкою, золо-
чення, люстри. 

36 Стеценко Ф. П. Моделярня. Мархлевський порцеляновий завод. Комп-
лексне монографічне вивчення за планами, програмами і керівництвом про-
фесора В. Г. Кравченка. Василь Кравченко. Зібрання творів. Київ, 2007. С. 63, 65. 
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Модерн знайшов утілення в продукції Баранівки, Кам’яного 
Броду, Городниці, Довбиша, Буд, Славути. Деякі підприємства 
спрощували складні форми іноземних зразків – чайний сервіз 
фасону «городницький», столовий сервіз «баранівський». Для 
них характерні рельєфність форми, пластичні чи ажурні дета-
лі 37. Фасони виробів, позначених стилістикою модерну, випуска-
ли у 1920–1940-х роках у Баранівці, Городниці, Кам’яному Броді.

У 1920-х  роках у європейському фарфорі замість складних 
вибагливих форм модерну прийшли практичні функціональні 
об’єми без прикрашальних деталей. В авангарді пошуків нового 
стилю стояла школа Баухауз, заснована в Німеччині 1919 року.

В Україні на мистецтво кераміки досліджуваного періоду ко-
лосальний вплив здійснили учні М. Бойчука, художники-викла-
дачі Межигірського художньо керамічного технікуму В. Седляр, 
О. Павленко, О. Мізин, І. Падалка та Павло Іванченко. Вони пе-
ребували в авангарді пошуків українського стилю та сповідува-
ли принцип синтезу мистецтв і мали за мету виховання худож-
ника-універсала.

У 1920-х роках український фарфор розвивався в контексті єв-
ропейського мистецького процесу. Українські художники, техно-
логи, діячі культури їздили у довгострокові відрядження до євро-
пейських країн – вивчали музейні колекції, відвідували виставки, 
ознайомлювалися з діяльністю художніх навчальних закладів і 
фарфорових заводів. Зокрема, у 1926–1927 роках Василь Седляр 38, 
а  наприкінці 1920-х  – Жозефіна Діндо, які безпосередньо фор-
мували стилістику фарфору і фаянсу як власною творчістю, так 
і працюючи в системі професійної освіти 39, відвідали Німеччину.

В.  Седляр півроку вивчав мистецтво в Німеччині, Франції, 
Чехословаччині, ознайомився з роботою художньо-промислової 
школи Баухауз. Мистецькі принципи Баухаузу – зв’язок з ремес-
лом, заперечення розкоші, поєднання краси, простоти й доціль-

37 Долинський Л. Український рад. худ. фарфор…. – С. 61.
38 Крутенко Н. Межигір’я… С. 19.
39 Лисенко Л., Протас М., Янко Н. Скульптура. Історія українського мис-

тецтва : у 5 т. / заг. ред. Г. Скрипник ; Ін-т мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Т. 5. Мистецтво ХХ ст. / 
наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ, 2007. С. 192–194. 
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ності  – орієнтували на створення лаконічних функціональних 
форм і були співзвучні з тими, які сповідували українські митці. 

Фарфорові й фаянсові твори О. Павленко (декоративні вази, 
тарелі, чайний посуд), П. Мусієнка (декоративні плитки, блюда, 
тарілки, сервізи), М. Котенко та інших випускників технікуму є 
втіленням лаконічної узагальненої художньої мови, характерної 
для тогочасного мистецтва.

В Україні на основі стилістики авангарду, характерними ри-
сами якого були експресія, чіткі геометричні форми, діагональ-
ні композиції, розвивалося таке мистецько-політичне явище, як 
агітфарфор, який виник у Росії та став утіленням революційного 
підйому того часу. Агітфарфор слугував пропаганді комуністич-
ної ідеології, втілював теми революції, класової боротьби, ко-
лективізації та індустріалізації. Звідси – відтворення на виробах 
сцен праці, індустріальних пейзажів, радянської комуністичної 
символіки, образів робітників, колгоспників, червоноармійців, 
портретів комуністичних вождів, державних і військових діячів.

Художньо-образна мова агітфарфору, що походить від лако-
нічної мови плаката, лозунгу, була вирішена за допомогою при-
йомів і образної мови графіки. Колористичні рішення так само 
лаконічні, яскраві, контрастні. Агітфарфор знайшов утілення у 
творчості бойчукістів В. Седляра, О. Павленко та Ж. Діндо, якій 
були близькі ідеї М. Бойчука, випускників Межигір’я П. Мусієн-
ка, М. Котенка, викладача Миргородського технікуму І. Україн-
ця, у  продукції заводів Баранівки, Городниці, Довбиша (Марх-
левська), Буд, Коростеня. Стилістика українського агітфарфору 
формувалася на основі художньої мови авангарду, супрематиз-
му, конструктивізму. В  оздобленні широко застосовували гео-
метричні та геометризовані елементи, ламані та зигзагоподібні 
лінії. Ці мотиви утворювали динамічні композиції. Для цього 
напряму характерний абстрактний декоративізм, стилізація, 
площинність зображення. За допомогою трафарету й аерографа 
створювали легкий вишуканий малюнок, досягали просторової 
глибини композицій.

У фарфоровій пластиці також простежується тенденція до 
оновлення стилістики, до узагальненого трактування образу, 
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особливо у творчості Ж. Діндо – скульптури «Посудниця», «Де-
легатка», «Жниця». Її формотворення ґрунтувалося на засадах 
конструктивізму, що було характерним для тогочасного євро-
пейського мистецтва.

Проголошення Постановою ЦК ВКП(б) 1932 року «Про пере-
будову літературно-художніх організацій» соцреалізму осно-
вним творчим методом у мистецтві позначилося на художній 
мові фарфору і фаянсу. Політичного забарвлення набула тема-
тика, головним завданням якої було оспівування соціалізму. Ре-
пресії бойчукістів різко загальмували роботу над виробленням 
національного стилю фарфору і фаянсу.

На масовій продукції позначилась криза формотворчих по-
шуків особливо в посудних формах, де продовжували продуку-
вати старі, ще дореволюційні зразки.

Змінилася роль виставок у художньому житті. У 1930-х роках 
вони перетворилися на демонстрацію лояльності художників до 
існуючої системи. Митці почали виконувати твори ідеологічного 
характеру – фарфорову пластику, монументальні тематичні вази 
й тарелі, чайні і столові сервізи з розписами на теми політичного 
характеру. Такі вироби не запускали в масове виробництво, вони 
відігравали винятково пропагандистську роль. 

З 1940–1941  років почали працювати з фарфором народні 
майстри петриківського розпису Галина і Віра Павленко, Мар-
фа Тимченко, Віра Клименко-Жукова, Поліна Глущенко. Після 
війни згадані майстри працювали в Інституті художньої про-
мисловості АА УРСР та на Київському експериментальному ке-
раміко-художньому заводі 40. Було започатковано новий напрям 
в оздобленні фарфору і фаянсу, який характеризувався єдиною 
стилістикою та яскравим індивідуальним почерком кожної ху-
дожниці  41. Для цього напряму характерна яскрава декоратив-

40 Щербак  В. Українська порцеляна ХХ  століття: особливості розвитку, 
художні ознаки. Українська академія мистецтв. Праці. Київ, 2005. Вип.  12. 
С. 209, 212.

41 Глухенька Н. Применение украинского орнамента с. Петриковка в ху-
дожественной промышленности  : автореф. дисс. … канд. искусствоведения. 
Киев, 1964. С. 9.
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ність, глибока національна змістовність, імпровізаційна манера 
виконання. Мотивами квітів, плодів, ягід, птахів розписували 
фарфорові і фаянсові миски, тарілки, сервізи, монументальні 
декоративні вази. Пристосувати петриківський розпис, який до 
цього розміщували тільки на площині стіни чи паперу, до блис-
кучої сферичної поверхні фарфорового чи фаянсового виробу 
допомагали стилізація традиційних мотивів, відмова від склад-
них композицій. Поступово прийшло розуміння специфіки 
оздоблення фарфору. У петриківському стилі у першій половині 
1950-х років оздоблювали фарфор на Баранівському, Городниць-
кому та Коростенському заводах.

З кінця 1930-х і до початку 1950-х років у стилістиці україн-
ського фарфору і фаянсу панували засади неокласицизму. Такий 
підхід був характерний і для європейського мистецтва, особли-
во для напряму ар деко, що зародився в 1910-х і набув виразних 
стилістичних рис у 1920–1930-х роках. Моделювання посудних 
форм відбувалося на основі конічних, кулястих, циліндрич-
них об’ємів. Для їх оздоблення використовували геометричний 
орнамент, виконаний яскравими кольорами, контрастними спо-
лученнями чорного і білого, чорного й червоного, оранжевого 
та жовтого. Застосовували смуги і стрічки позолоти, кольорове 
покриття значних площ виробів. Прикладом утілення цього на-
пряму в продукції українських фарфорових заводів середини 
1930-х років є чайні сервізи форми «39» з різноманітними варі-
антами оздоблення, виконаними різними техніками  – чашка з 
мальваним мотивом «дубове листя» М. Котенка; чайний сервіз 
«Флотський» П. Мусієнка (аерограф і трафарет). 

Вироби 1940–1950-х  років, виконані для виставок  – декора-
тивні вази, тарелі, куманці, сервізи  – позначені еклектичністю 
форми великими розмірами, іноді до одного метра.

Для більшості творів характерна надмірність орнаментації, 
застосування суцільного кольорового покриття, зокрема ко-
бальтом, по якому виконували розпис фарбами і золотом. Часто 
такий спосіб декорування поєднували з розміщенням у резервах 
реалістично виконаних сюжетів і портретів, зроблених фотодру-
ком. Композиції були перенасичені комуністичною символікою. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



487

2.4. Фарфор, фаянс ХVІІІ–ХХ століть як мистецьке явище

Коло тогочасних тем і образів зосереджене на героїзації комуніс-
тичних вождів та революційних подій. 

У 1940  році Трест видав Каталог фарфору фаянсу і майолі-
ки, який дає уявлення про тогочасний асортимент виробів та їх 
художнього оформлення  42 Для деяких тогочасних виробів ха-
рактерна сухість, еклектичність, перевантаженість мальованого 
й пластичного декору.

З кінця 1940-х  – початку 1950-х  років поступово почалося 
оновлення асортименту, що викликало пожвавлення стиліс-
тичних пошуків у творчості художників Вартама Нарекяна, 
Володимира Кравцевича (Баранівка), Олександра Сорокіна (Ки-
ївський експериментальний кераміко-художній завод (далі  – 
КЕКХЗ)) та ін. 

У фарфоровій пластиці повторювалися загальні тенденції 
стилістичних пошуків у фарфорі і фаянсі. З  підприємств, які 
виготовляли лише фарфорову пластику, відома невелика напів-
кустарна фабрика, що почала працювати 1895 року в с. Горошки 
біля Полонного 43. У 1910–1911 роках у Полонному функціонував 
завод А. Я. Брички 44. На ньому виготовляли в бісквіті різнома-
нітні фарфорові прикраси, вазочки з ліпним декором, фігурки 45. 
Вазочки для олівців з білої і кольорової фарфорової маси були 
оздоблені фігуративними й рослинними мотивами. В 1925 році 
ці підприємства були реорганізовані в кооперативну артіль «Ке-
рамік», яку очолив модель-майстер Дем’ян Ротальський.

Упродовж 1930–1950-х років тут випускали вироби в бісквіті 
та полив’яні. Не маючи у своїй структурі художнього підрозділу, 
артіль продукувала зразки, розроблені членами Спілки худож-
ників 46. У 1956 році кооперативна артіль «Керамік» перейшла в 

42 Каталог фарфору, фаянсу і майоліки. Київ, 1940. Табл. І–ХХХVІІІ.
43 Макаренко П. Полонне. Краєзнавчий нарис. Львів : Каменяр, 1976. С. 22.
44 Петрякова Ф. Украинский художественный фарфор... С. 176.
45 Макаренко П. Парад скульптур. Полонному 1000 років. Матеріали між-

народної науково-практичної конференції. Полонне, 1995. С. 167; Петрякова Ф. 
Украинский художественный фарфор... С. 176.

46 Романюк Л., Корусь Е. Образы эпохи. Модели Инны Коломиец для фар-
фора: опыт атрибуции. Антиквар. 2011. № 7–8. С. 72.
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державну власність (відтоді – Полонський завод художньої кера-
міки) 47. У 1930-х роках випускали понад сімдесят найменувань 
скульптури: «Діти», «Коваль», «Шахтар», «Футболіст», бюсти 
Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Гоголя, М. Лермонтова 48.

Після Другої світової війни, у 1951 році, виробництво фарфо-
рової пластики поновилося. Випускали такі моделі, як «Діти з 
голубами» С. Болзан (Голембовської), «Перша літера» І. Коломі-
єць, «Тарас Бульба» В. Щербини, композиції на теми українських 
і російських казок. 

Фаянсовий завод у Пацикові в Галичині було засновано в 
1912  році львівським комерсантом Олександром Левицьким. 
Основним видом продукції була фаянсова пластика. Художнім 
керівником на заводі був С. Чапек, який здобув професійну осві-
ту у Відні і деякий час працював там на фабриці фаянсових і те-
ракотових виробів 49.

Вироби заводу в Пацикові є наслідуванням європейської сти-
лістики ар  деко. Для виробів характерна висока технологічна 
якість, гарне моделюванням, гармонійна кольорова гама – «Тан-
цююча пара» С. Чапека, «Зачитана» Ю. Хмелевського, «Селянин 
з поросям» А. Поппеля, «Жінка в чорних панчохах» Люни Дрек-
слер. Завод у Пацикові працював до кінця 1930-х років. 

Художні процеси 1920-х  – початку 1930-х  років, коли митці 
шукали національний вираз мистецтва фарфору, творили нові 
форми, прагнули відтворити в матеріалі авангардну образотвор-
чість, утілилися в роботах Ж. Діндо. Їй були близькі мистецькі 
принципи М. Бойчука. Такі твори, як «Посудниця», «Делегатка», 
«Жниця» є програмними для розвитку української фарфорової 
скульптури. Форми узгоджені в пропорціях і мають лаконічний 
силует. Твори були виконані на Городницькому заводі у вигляді 
статуеток і барельєфних прикрас на вазах «Делегатка» та «Деле-
гат» (друга була розроблена до пари першій 1931 року) 50. Твор-

47 Макаренко П. Парад скульптур… С. 169–170.
48 Там само. С. 168.
49 Долинський Л. Фаянс західних земель України… С. 55.
50 Долинський Л., Гладкий М. Фарфор. Фаянс… С. 110.
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чість художниці та викладацька робота в ОХУ заклали основи 
подальшого розвитку цього жанру.

У 1930-х роках ідеологи держави відводили фарфоровій плас-
тиці провідну роль у комуністичній пропаганді й агітації, адже 
це був вид мистецтва, який легко тиражувався. До першої поло-
вини 1950-х років в межах соцреалізму тут втілювали образи ро-
бітника, колгоспника, військового, піонера, комсомольця: «Сви-
нарка» Олександра Яроша (1930–1934, Довбиш); «Молочниця» 
Антоніни Мойсеєвої (Полонне); «Планеристка» Таїсії Токаренко 
(1937, Городниця); «Звязківець» П. Гайченка (1930–1940, Городни-
ця), «Ворошилівський стрілець» (1937), «Іспанський воїн» (1936) 
В. Трофімова.

Близькою за художньо-стилістичним і образним вирішенням 
до цих творів була фаянсова пластика Будянського заводу цього 
періоду: «Чабан» Євгена Мандича (1936 ), «Ворошилов на коні» 
Григорія Теннера (1937–1939, НМУНДМ).

Водночас розвивався жанр анімалістики: «Гусак-гергун», «Пе-
лікан», «Білочка з горіхами» Раїси Марчук (Городниця); «Буль-
дог», «Вівчарка», «Пінчер», «Білий ведмідь» Юхима Гаврилюка 
(Городниця). У жанрі фарфорової анімалістичної пластики тво-
рили Олександр і Тамара Крижанівські, Зінаїда Мосійчук (Горо-
дниця)  51. Утілювалися національні типажі: «Гуцулка» Ю.  Гав-
рилюка (Городниця); «Грузинка» Т.  Токаренко та композиція 
«Частушки» В. Трегубової (Коростень). 

Ідеологічний тиск на художників у виборі тем, перенесення у 
фарфорову пластику принципів формотворення станкової і мо-
нументальної скульптури призвели до того, що у багатьох тво-
рах 1940–1950-х років нівелюються декоративні якості фарфору, 
втрачається камерність фарфорової пластики.

У 1940-х – першій половині 1950-х років, коли на чолі худож-
нього процесу постала Академія архітектури УРСР, художни-
ки монументальної і станкової скульптури пристосовували свої 
роботи для фарфору. Особливого поширення набули скуль-
птурні портрети вождів, партійних і державних діячів, пись-

51 Каталог фарфору, фаянсу і майоліки… Табл. ХХV. 
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менників, поетів. Заводи продукували бюсти Леніна за моделлю 
Юхима Білостоцького (НМУНДМ), «К. Маркс і Ф. Енгельс» за ро-
ботою Ю. Білостоцького і Є. Фрідмана (1951 ), бюсти Т. Шевченка, 
І. Франка, М. Коцюбинського, Лесі Українки за роботами Макара 
Вронського. Монументальний підхід позначився й на однотонних 
колористичних рішеннях творів, виконаних здебільшого у біскві-
ті, білому чи тонованому, або вкритих прозорою поливою, іноді – 
кольоровою.

Скульптори-монументалісти створювали моделі і безпосе-
редньо для фарфору: Галина Петрашевич  – «С.  Ковпак», Іван 
Зноба – «Гопак», Іван Кавалерідзе – «Одарка і Карась», Анатолій 
Оверчук – «Вишивальниці прапора».

Для творів цього періоду характерне реалістичне трактуван-
ня форми з ретельним опрацюванням деталей. 

Наприкінці 1940-х  – на початку 1950-х  років дедалі більше 
художників звертаються до тематики материнства і дитинства, 
спорту, відпочинку, театру. Набула широкого поширення націо-
нальна тематика – образи і сюжети фольклору, літературних тво-
рів. Багато працювала в цьому жанрі І. Коломієць, яка є автором 
широковідомих творів «Перша буква», «Материнство» тощо, що 
їх випускали на Полонському заводі 52.

Фарфорова пластика складала вагомий сегмент продукції 
КЕКХЗ. Її тут почали продукувати після війни. Твори 1940-х – 
початку 1950-х років позначені впливом станковізму – «Колгосп-
ниця» Н.  Велюри і Клавдії Філонович, «Дід Мороз» Антоніни 
Балашової. 

У 1950-х  роках тут розпочали роботу відомі майстри цього 
жанру В. Щербина, О. Жникруп, С. Голембовська (Болзан), О. Ра-
пай  – випускники Одеського художнього училища, де сфор-
мувалася потужна школа скульпторів. Їхні розробки декору і 
скульптури були втілені на виробництвах у Городниці, Баранів-
ці, Довбиші та ін. Їхні перші роботи початку 1950-х років ще по-
значені рисами станковізму – «Садко», «Лукаш і Мавка», «Тарас 

52 Романюк Л., Корусь Е. Образы эпохи. Модели Инны Коломиец для фар-
фора: опыт атрибуции. Антиквар. 2011. № 7–8. С. 75.
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Бульба» В. Щербини (Баранівка). Однак поступово твори набува-
ють декоративних якостей, форма трактується стилізовано і уза-
гальнено, образи набувають людяності й теплоти. Важливе зна-
чення відводиться кольоровому оформленню – «Балетна пара» 
В. Щербини й О. Жникруп, «Дівчинка з м’ячем» С. Болзан (1952).

Звернення до національної тематики стало внутрішньою 
потребою митців. Вони створили цілу галерею національних 
образів  – «Оксана» Валентини Покосовської (Баранівка), «Ви-
шивальниця» О.  Сорокіна, «Солоха і чорт» М.  Криворукової. 
Етнічну тему розробляли О.  Жникруп  – «Російський танець», 
«Індійський танець» (КЕКХЗ), В. Покосовська – «Якутка», «Не-
гритянка» (Баранівка).

Фарфорова пластика була вагомим сегментом продукції Го-
родницького заводу 1930–1950-х  років. Тут випускали твори 
сентиментального характеру  – «Діти, що танцюють», «Дівчин-
ка, що грає на скрипці», «Дівчинка з м’ячем», «Хлопчик у чобо-
тях», «Мати з дитиною»; анімалістичну скульптуру  – «Гусак», 
«Окунь», «Пінчер», «Папуга Какаду». Авторами багатьох з них є 
відомі майстри цього жанру – Р. Марчук та Ю. Гаврилюк.

Наприкінці 1940-х  років, після закінчення ОХУ, на завод 
приймали працювати молоді художники, які відмовилися від 
станкових прийомів формотворення, створили камерні речі: 
Олександр  Крижанівський  – «Балерина»; Тамара Крижанів-
ська – «Ведмідь з балалайкою», «Качка в хустинці», «Пара фаза-
нів», «Дві курочки», «Медівниця-диня»; Зінаїда Мосійчук – «Кіт 
з бандурою», «Дівчинка і голуби», «Дід Мороз», «Риба». 

У 1950-х роках на заводі випускали моделі В. Щербини – «Пар-
тизанка на лижах», «Тарас Бульба», «Одарка і Карась», виконані 
як у бісквіті, так і в полив’яному фарфорі.

Близькою за принципами формотворення до фарфорової 
пластики була різноманітна сувенірна продукція і фарфоро-
ва галантерея, яка часто мала фігурні форми та була оздоблена 
пластичними деталями  – попільнички, шкатулки, письмове 
приладдя, туалетні набори.

Упродовж першої половини ХХ ст. мистецтво фарфору і фа-
янсу в Україні розвивалося в умовах кардинальних економічних 
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і політичних змін. За цей період воно пройшло декілька етапів, 
кожний з яких залишив характерний слід у продукції заводів та 
творчості художників. 

Із середини 1950-х  років розпочався новий період розвитку 
мистецтва фарфору і фаянсу України, що знаходився в контек-
сті тогочасного культурного поступу і був його результатом. 
В Україні на той час працювали заводи у Баранівці, Коростені, 
Довбиші, Полонному, Києві, Городниці і фаянсові в Будах та 
Кам’яному Броді. 

З кінця 1940-х років проводилась реконструкція старих під-
приємств. В  середині 1960-х  розпочалося будівництво нових, 
безпосередньо біля джерел сировини. Почали працювати Бо-
риславський (1964), Полтавський (1964), Тернопільський(1964), 
Синельниковський (1964), Сумський (1965), Дружківський (1971) 
фарфорові заводи. Виробничий процес тут було організовано 
на основі останніх технічних досягнень, встановлені найнові-
ші лінії і верстати, у тому числі й імпортні. Практично всі опе-
рації було механізовано і автоматизовано. У 1950–1960-х роках 
невпинно зростали обсяги виробництва. Фарфор і фаянс цього 
періоду був різноманітного асортименту та досить високої тех-
нічної якості. Поступово задовольнявся попит на вироби по-
всякденного користування. 

На початку 1970-х років пройшла нова хвиля реконструкції 
на багатьох заводах з одночасним розширенням виробництва. 
Було збудовано нові цехи, запущено нові технологічні лінії. 

У 1970–1980-х  роках у галузі спостерігалася криза, що про-
явилася у погіршенні і технічної, і  художньої якості виробів. 
Гігантські об’єми виробництва забезпечувалися механізацією 
і автоматизацією всіх технологічних процесів, що призвело до 
уніфікації продукції. Спрощується, грубішає форма, збідню-
ється декор. Виявився разючий розрив між творчими роботами 
художників і масовими виробами. Зменшується кількість про-
дукції оздобленої ручним розписом. Одним із головних завдань, 
які ставили перед художниками, було пристосування форми по-
суду, її оздоблення до конвеєра і збереження, разом з тим, ху-
дожнього рівня продукції. 
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У 1970–1980-х роках випуск фарфорового і фаянсового посу-
ду складав 4–5 предметів на особу в рік. Разом з тим відчувався 
суттєвий дефіцит високохудожніх якісних виробів, для подо-
лання якого на Баранівському, Коростеньському. Бориславсько-
му, Дружківському. Полтавському, Полонському, Сумському і 
Будянському заводах було створено спеціалізовані ділянки для 
їх випуску 53. 

У 1990-х  роках криза радянської політичної і економічної 
системи закінчилася розпадом СРСР. Ринки збуту фарфорової 
і фаянсової продукції опинилися за кордоном незалежної Укра-
їни. Величезні виробничі потужності, розраховані на більш 
ніж 200  млн населення, виявилися зайвими всередині країни, 
а на міжнародних ринках продукція була не конкурентноздат-
ною. В  умовах децентралізації управління економікою та при-
ватизації, заводи пристосувалися до нових ринкових умов. Де-
які, наприклад Коростеньський, працювали досить успішно. 
На підприємствах з’явився новий менеджмент, який намагався 
побудувати роботу на ринкових засадах. До певної міри це вда-
лося – фарфорові та фаянсові заводи, хоч і різко скоротили ви-
пуск продукції, продовжували працювати, модернізували асор-
тимент, налагодили зв’язки з підприємствами за кордоном. Нову 
кризу спричинило різке здорожчання газу у 2000-х роках та не-
продумане відкриття внутрішнього ринку для дешевої імпорт-
ної, переважно китайської, продукції, що зробило вітчизняні ви-
роби неконкурентоздатними. Відсутність державної підтримки 
галузі призвели до її занепаду і руйнації.

Баранівський фарфоровий завод був провідним підприєм-
ством галузі та істотно впливав на стиль українського фарфору 
в цілому. Завод часто першим впроваджував технологічні ново-
введення, був базою для практики студентів художніх навчаль-
них закладів, брав активну участь у міжнародних виставках, 
що дозволяло орієнтуватися в тенденціях мистецтва фарфору, 
давало поштовх новим творчим розробкам. У виробництві був 

53 Придатко  Т. Новаторство і традиції. Образотворче мистецтво. 1986. 
№ 3. С. 23. 
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задіяний великий асортимент виробів з багатьма варіантами їх 
оздоблення. Масова продукція була високого художнього рів-
ня. У  різні роки тут працювали художники Вартам Нарекян, 
Анатолій Бауман, Іван Величко, Іван Віцько, Борис Горбалюк, 
Андрій, Лідія та Костянтин Діброва, Василь Єрмоленко. Зіна-
їда Мосійчук, Микола Назаренко, Юрій Рибін, Кіма Соколова, 
Володимир Спиця, Василь Костенко, Валентина Покосовська, 
Микола Шаповалов, Петро Щербонос та  ін. У  1950–1960-х  ро-
ках значну частину асортименту складали сервізи, прикметни-
ми рисами яких були простота і функціональність. У  багатьох 
випадках над розробкою нових зразків працював невеликий 
творчий колектив художників. Коли з середини 1960-х  років в 
Україні почали ставати до ладу новостворені підприємства, туди 
спрямували налагоджувати виробництво досвідчених фахівців 
з Баранівки – І. Віцька, В. Ковальчука, П. Щербоноса, А. Баума-
на. У  2000-х  роках завод було приватизовано. З  2007  року він 
перейшов у власність російських бізнесменів, які спробували 
модернізувати виробництво. Але подорожчання газу і помилки 
у веденні бізнесу привели завод до банкрутства 2012 року.

Творчі розробки художників Київського експериментального 
кераміко-художнього заводу впроваджувались на багатьох під-
приємствах галузі. Орієнтуючись на досягнення європейського 
фарфору, завод підтримував виробничі і культурні зв’язки з під-
приємствами Чехії і Німеччини, брав участь у міжнародних ви-
ставках, експортував продукцію за кордон.

У 1965 році було збудовано нові приміщення заводу у м. Ви-
шневому під Києвом, що дало можливість розширити виробни-
цтво не лише посуду, а і деколей та керамічних фарб для україн-
ських підприємств.

У 1950–1960-х  роках тут працювали художники Олександр 
Сорокін, Сусанна Сарапова, Галина Головіна, Євгенія Дмітрієва, 
Ярослава Козлова, Лідія Мітяєва та інші. Вони розробляли моделі 
різноманітних комплектів і наборів, декоративних ваз і тарелів, 
мініатюрної сувенірної продукції, фарфорової пластики. Продо-
вжували свої творчі пошуки художниці з Петриківки В. Павлен-
ко, Г. Павленко-Черниченко, В. Клименко-Жукова, М. Тимченко.
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У 1970–1980-х  роках на КЕКХЗ відбулася зміна поколінь  – 
прийшли молоді художники Микола Лампека, Наталя Черни-
ченко-Лампека, Надія Гонсалес, Хосе Гонсалес, Леонтіна Лозова.

У 1990-х збільшилася частка сувенірів – кухлі для пива, пода-
рункові чашки. Знайшла втілення у фарфорі сакральна темати-
ка – скульптурки святих, великодні яйця, свічники тощо.

У 1993 році завод було приватизовано колективом і отримав 
назву ОАТ «ДЕФФА» (абревіатура від «деколь, фарфор, фарба»). 
Але недосвідченість у веденні бізнесу спричинила до його за-
криття у 2006 році. 

Фарфорові і фаянсові заводи України мали міцні виробни-
чі зв’язки, здійснювали обмін кадрами в межах галузі і спільно 
формували стилістику виробів. У  середині 1950-х  років перед 
промисловістю постає завдання по формуванню різноманіття 
асортименту та художнього оновлення фарфору і фаянсу. На 
кожному заводі, ще з попередніх часів, існував художній підроз-
діл (майстерня чи лабораторія), а в цей час вводиться обов’язкова 
посада головного художника. Зростає роль функціонуючих ху-
дожніх рад, які рекомендували до виробництва нові розробки. 
У межах України починає вимальовуватися єдина система під-
ходів до художньо-стилістичних вирішень фарфорового і фа-
янсового виробу. Важливим об’єднуючим фактором була діяль-
ність Спілки художників України, до якої входили всі провідні 
митці фарфору і фаянсу.

У  1955  році вийшла Постанова ЦК КПРС і Ради міністрів 
СРСР «Про усунення надмірностей у проектуванні та будівни-
цтві», яка ознаменувала відмову від старих естетичних засад 
тоталітарного мистецтва, що ґрунтувалися на неокласицизмі, 
та наблизила художній процес в країні до тогочасного світо-
вого мистецького процесу. Проголошений пошук синтетичних 
мистецьких форм на засадах функціоналізму і конструктивізму, 
цілеспрямоване формування макро і мікро середовища прожи-
вання людини визначило естетику предметів повсякденного ко-
ристування, у тому числі з фарфору і фаянсу. 

Утім, неослабним залишався ідеологічний тиск на мистецтво, 
який здійснювався через офіційне проголошення державою 
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методу соцреалізму. Тематичний фарфор і фаянс та фарфорова 
пластика, які виконувалися для виставок, були просякнуті ідео-
логічною кон’юнктурою, штампами у трактуванні образів і тем, 
були спрямовані на вироблення так званого «інтернаціонально-
го стилю». Незважаючи на «штучно підтримуваний пріоритет» 54 
соцреалізму і його консервативний вплив на мистецтво того 
часу, у культурне середовище потрапляла інформація про нові 
процеси на Заході, які ґрунтувалися на глибоко індивідуальному 
творчому процесі. Ці фрагментарні впливи, які піддавалися не-
щадній офіційній критиці, спонукали до творчої самореалізації 
молодих художників, що відіграло ключову роль у становленні 
національної самобутності українського мистецтва, у тому числі 
й фарфору і фаянсу як його невід’ємної складової. 

Відносна автономія України в складі СРСР дала можливість 
сформувати національні мистецькі школи фарфору і фаянсу, 
зокрема в навчальних закладах Одеси та Миргорода. Важли-
вий вплив на декоративне мистецтво в загальноукраїнському 
вимірі спричинила Львівська школа декоративного мистецтва 
тісно пов’язана з європейською художньою традицією. Молоде 
покоління, що прийшло до праці у 1950–1960-х роках володіло 
широким універсальним світоглядом, відзначалось свободою і 
розкутістю пластичного мислення, мало глибокі знання техно-
логії керамічного виробництва, розуміння специфіки матеріалу 
та засобів декорування. 

У другій половині 1950-х років змінюються естетичні підходи 
до моделювання. Звернення до функціоналізму породили ерго-
номічні прості об’єми, та лаконічні деталі. Для сервізів і наборів 
характерне ритмічно узгоджене пропорційне поєднання спо-
ріднених але різних за розміром і силуетами складових. Моделі 
такого посуду розробляли С. Сарапова, О. Сорокін, Я. Козлова, 
Л. Митяєва (КЕКХЗ), І. Віцько, А. Діброва, П. Щербонос, В. Спи-
ця (Баранівка), В. Нарекян, М. Трегубов. М. Старченко (Корос-
тень), В. Веретьохін, О. Крижанівський, В. Кравцевич (Городни-

54 Голубець  О. Мистецтво ХХ  століття: український шлях. Львів  : Колір 
ПРО. 2012. С. 108.
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ця), В. Овсянніков, В. Соколова, О. Ярош (Довбиш), В. Овчаренко 
(Полонне).

Відповідно до нових художньо-стилістичних тенденцій за-
знає змін оздоблення виробів у 1960-х роках. Тут спостерігаємо 
відхід від прикрашальних чисто декоративних рішень до біль-
шого смислового образного навантаження декорування. У комп-
лексному художньому рішенні фарфорового чи фаянсового тво-
ру невід’ємною естетичною складовою є білизна і текстура маси, 
щільність та прозорість черепка, його взаємодія з колористич-
ним і пластичним рішеннями оздоблення – розпису, деколі, дру-
кованого орнаменту. Як і раніше, досить широко застосовується 
ручний розпис. Орнамент стає узагальненим, мотиви умовни-
ми, площинно-стилізованими. Кольорове оздоблення часто спо-
лучає два-три яскравих кольори, доповнені золотом  – кавовий 
сервіз А.  Баумана з Баранівки «Колос», столові і чайні сервізи 
1960-х років М. Старченка та А. Хитько з Коростеня, декоратив-
не блюдо П. Щербоноса з Баранівки «Півень», туалетний набір 
Г. Кломбіцької та Р. Тимін (Вакули) з Буд.

Для 1970–1980-х  років характерне повернення до станкових 
прийомів в декоруванні, складних пластичних рішень, що вті-
лилися у деталізації форми, активному використанні кольо-
ру, позолоти, розпису, рельєфу  – чайний сервіз «Медова сота» 
М.  Баранського, кавовий сервіз «Горлиця» Миколи Самійлен-
ка (Борислав), кавовий сервіз «Мир небу і землі» Алли Хитько 
(Коростень). 

У 1970-х роках ускладнюється орнамент і розширюється ко-
льорова гама. Почалися експерименти з поливами, люстрами. 
Це розкрило нові можливості фарфору, дозволило створювати 
роботи декоративно-монументального напрямку – блюда, таре-
лі, пласти, вази, об’ємні композиції, призначені для оформлення 
громадських інтер’єрів – декоративні блюда «Пахота» та «Птах» 
І. Віцька (Полтава).

У 1950–1960-х роках більш стримано стали застосовувати зо-
лото. У оздобленні масових виробів набула поширення шовко-
графія, яка дозволяє відтворювати найскладніші малюнки, що 
підвищило художній рівень продукції. Удосконалилася техніка 
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підполив’яного розпису солями металів. Її вишуканий декора-
тивний ефект, коли фарби органічно сполучаються з поверхнею 
виробу, розкрив нові можливості художньої виразності фар-
фору. Застосовувалося кольорове надполив’яне часткове чи су-
цільне тонування, на тлі якого розміщують графічні абстрактні 
композиції з геометричних мотивів – крапок, горошин, штрихів, 
сполучень прямих і хвилястих ліній – набір для компоту В. На-
рекяна та В.  Ущаповського (Коростень); чайні сервізи В.  Уща-
повського (Коростень); чайний сервіз «Ювілейний» (Тернопіль); 
кавовий сервіз «Сіточка» П.  Щербоноса (Борислав). Асенал де-
коративних засобів фарфору і фаянсу збагачується технікою 
розпису керамічними олівцями – ваза «Україна» Ю. Піманкіна 
і Б. Пяніди (Буди).

У творенні нового стилю фарфору і фаянсу важливу роль 
відіграла українська орнаментика, творчо переосмислена і сти-
лізована відповідно до віянь часу. Митці використовували ком-
позиційні схеми і декоративні мотиви вишивки, ткацтва, малю-
вання на дереві, стінописів. Пристосовані до фарфорової форми, 
вони, у повній мірі, зберегли властиву їм пластичну виразність 
та емоційну наповненість. Мотиви набули узагальнених рис, 
модернізується пластика, виникають оригінальні колористичні 
рішення. Це надавало традиційним мотивам сучасного звучан-
ня – чайні сервізи «Соняшник» (1959) та «Плахта» (1960) І. Віцька, 
кавовий сервіз з мотивами вишивки Довбиськго заводу (1955–
1959). Чайний сервіз «Святкова Україна» (1977) Л. та В. Шевчен-
ків. Підкреслено декоративний характер загального художнього 
рішення цих творів несе в собі потужний національний імпульс.

У оформленні декоративних творів мали місце два напрям-
ки – орнаментальний і тематичний, які пройшли свій шлях ста-
новлення стилістично-виражальних засобів. У  межах першого 
напрямку застосовувався рослинний і геометричний орнамент 
та їхні комбінації. Часто в такий декор включалися орнітоморф-
ні мотиви – зображення серед квітів і плодів півня, зозулі, пави, 
інших птахів, що особливо характерно для ваз, оформлених у 
стилі Петриківки М.  Тимченко та В.  Павленко, чайні сервізи 
С. Федяєва «Цвітіння» (1974) та «Ранок» (1971) (Дружківка). 
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Тематичний напрямок характерний для творчості П.  Пе-
чорного – ваза «Червоні козаки» та кухоль «Червона кіннота», 
Н. Пилипчик – блюдо «Житомиру 1100 років», Павло Іванчен-
ко  – ваза «Ювілейна», І.  Ткаченка  – декоративні блюда «Леся 
Українка» та «Григорій Сковорода». 

Українська тема у декоративному фарфорі отримала розвиток 
у роботах, де використовуються фольклорні сюжети пісень, ка-
зок, легенд, історична тематика. Знайшла втілення тема творчос-
ті та життєвого шляху класиків української літератури Л. Укра-
їнки, Т. Шевченка, І. Франка та інших – скульптурні композиції 
В. Трегубової «Сорочинський ярмарок» та «Наталка Полтавка», 
штоф П. Печорного «Тарас Бульба, декоративна тарілка А. Дібро-
ви «Катерина».

Подальшого розвитку зазнав петриківський розпис у оздо-
бленні фарфору. М. Тимченко, В. Павленко, Г. Павленко-Черни-
ченко, В. Клименко-Жукова стали досвідченими самодостатніми 
митцями. Важливою була їхня співпраця з авторами форм, які 
створювалися безпосередньо під петриківський розпис і відпо-
відали йому за своїми естетичними параметрами. Вази, куман-
ці, баклаги, столові та чайні сервізи, сувенірні вироби, автора-
ми яких були художники О. Сорокін, І. Скицюк, М. Назаренко, 
В. Спиця, Л. Мітяєва, Х. Гонсалес, Я. Козлова, Є. Козлов, Т. Зак 
відзначаються монументальністю, виваженими пропорціями, 
цілісними об’ємами, плавними лініями силуетів та зберігали 
прикмети національної посудної форми.

Митці, одночасно з традиційними мотивами, інспірували 
велику кількість нових, запровадили елементи сюжету, жанро-
вості, зберігаючи міцний зв’язок з першоджерелом – народним 
малюванням,  – фляга «Дубняк» та ваза «Вівці» М.  Тимченко, 
глечик «Солов’ї» В. Павленко, комплект «Конюшина» Г. Павлен-
ко-Черниченко. У  великих за розміром декоративних творах  – 
вазах, тарелях, декоративних наборах посуду художники-петри-
ківчани втілюють все багатство образно-виражальних засобів 
свого мистецтва, уміло користуючись технічним арсеналом де-
корування фарфору – підполив’яними і над полив’ними фарбам, 
солями, люстрами, золотом. Це стосується і досвідчених митців, 
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і наступного покоління, що творило у 1980–1990-х роках – Олена 
Скицюк, Наталя Черниченко-Лампека, Микола Лампка, Кате-
рина Нікітаєва, Ірина Пецух, Катерина Устименко, Василь Му-
зичук, Георгій Антонечко, які опираючись на досвід фундаторів 
стилю, забезпечили його подальший розвиток, наповнили його 
яскравими індивідуальними рисами 55. 

Манера розпису фарфору художниками Петриківки зазнає 
змін. Традиційна техніка малювання по різному застосовуєть-
ся при розписі ужиткового посуду і великих декоративних ваз. 
Дуже важливою бала робота художниць над малюнками для 
декалькоманії, що дозволило впровадити їх розробки у масове 
виробництво. 

У петриківському стилі декорували вироби також у Баранів-
ці, Коростені, у Полонному. 

Художні процеси 1970–1980-х років, «складні і неоднозначні як 
за художньою спрямованістю, співвідношенням народного і про-
фесійного мистецтва, так і за розумінням ролі і значення народ-
ного мистецтва у формуванні естетичних категорій» 56, породили 
надзвичайно різноманітну стилістику українського фарфору. Ба-
гато художників по новому переосмислюють національні тради-
ції не тільки народного мистецтва, а й звертаються до формаль-
них і образно-стилістичних засад бароко, класицизму, авангарду, 
модерну, вивчають і переосмислюють традиції своїх підприємств.

Повернувся інтерес до пластичних можливостей матеріалу, 
що породило складні вибагливі форми, які сполучають у собі 
різні об’єми, підкреслені перетяжками, вигинами, конелюрами, 
рельєфом, доповнені численними фігурними деталями  – чай-
ний сервіз Полонського заводу «Наречена» (1981), набір чайників 
В. та Л. Шевченків з Сум «Святковий».

55 Лампека М. Петриківська орнаментика на київській порцеляні. Акту-
альні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. 2013. Вип. 5. 
С. 278–279.

56 Кара-Васильєва  Т. Декоративно-ужиткове мистецтво. Історія укра-
їнського мистецтва  : у 5 т.  / заг. ред. Г. Скрипник  ; Ін-т мистецтвознавства, 
фольк лористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського НАН України. Т.  5. Мис-
тецтво ХХ ст. / наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Київ, 2007. С. 664.
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Урізноманітнюється орнаментування, більш активно вико-
ристовуються живописні прийоми і композиції. Окрім яскравих 
чистих кольорів, контрастних сполучень застосовують ніжні 
пастельні барви, тонові градації кольору – столовий набір М. Ко-
зака та З.  Олексієнко «Подільський» (Полонне), чайний сервіз 
І. Віцька «Народний» (Полтава). 

Композиційні схеми поступово відходять від абстрактності 
1960-х. Повернулися до побудов з головним центральним еле-
ментом, розміщеним в колі чи резерві букета, натюрморту. Як 
і раніше, улюбленим мотивом є птах і квітка  – чайно-кавовий 
сервіз Є. Андреєвої з Полтави (1972) та чайний сервіз К. Гапонюк 
з Полонного «Сині птахи» (1977). Набувають поширення кругові 
та суцільні композиції, характерні для стилю модерн, наприклад 
із зображенням пейзажу – декоративний годинник «Етюд» (1987) 
Н. Пилипчик, М. Пилипчика з Коростеня. 

1990-ті  роки позначені інерційністю художнього процесу у 
фарфорі і фаянсі. Хоч зникнення ідеологічного тиску сприяло 
свободі творчого самовираження митців, та ринкові економічні 
відносини диктували прагматичні підходи до формування асор-
тименту та вибору стилістики. В умовах конкуренції виробники 
мусили орієнтуватися на смаки споживачів, на тогочасні модні 
тенденції. Для продукції деяких підприємств цього часу харак-
терні втрата високої художньої планки, прояви кітчу.

У той же час мали місце приклади успішного використання 
нових можливостей, пристосування до нових економічних умов, 
як на Коростенському заводі, який значно розширив асортимент 
і урізноманітнив декоративну систему виробів.

Асортимент українських фарфорових і фаянсових заводів з 
другої половини 1950-х  років значно оновився. Функціональ-
ні якості виробів мали відповідати естетичним уподобанням 
споживачів і особливостям тогочасного побуту в умовах масо-
вої малогабаритної забудови кінця 1950–1960-х  років. Виникла 
потреба в компактних, зручних у користуванні раціональних 
об’ємах, які при зберіганні займають мало місця. Розробляють 
функціональні мінімалістичні моделі – чайні сервізи А. Дібро-
ви «Фонтан» (1965) та Л. Миттєвої «Круглий» (1961). Прикладом 
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практичної раціональної форми є винайдена Г.  Кломбицькою 
(Буди) для малогабаритної кухні в будинках «хрущовках» висо-
ка фаянсова миска діаметром 19 см, яка користувалась великою 
популярністю. Її випускали впродовж багатьох років аж до за-
криття підприємства. 

Випуск поштучного посуду  – тарілок, чашок, мисок, фрук-
тових ваз, чайників, кухлів, подарункових і сувенірних виро-
бів, займав вагому частину всієї продукції. Сервізи з предметів 
розкоші поступово перетворилися на повсякденні звичні пред-
мети побуту. Знайшов поширення такий вид продукції як ба-
гатокомплектний сервіз, який складається з різних комбінацій 
чайного, кавового, столового посуду, включає набори для сала-
тів, десертів, рибних страв, холодних напоїв тощо – фаянсовий 
столовий сервіз «Радість» Р. Тимін (Вакули) до якого, окрім тра-
диційних складових, входять лопатки для торту, салату, карто-
плі, ківш, посудина для меду, глечик для молока, ложечки для 
гірчиці і хрону та ін. До сервізів додаються вазочки для варення, 
десертні тарілки, розетки, вази для квітів, – сервіз «Сині птахи» 
К.  Гапонюк. Тернопільським заводом випускався популярний 
сервіз П. Тарасенка з 23 предметів «Колобок» до якого входили 
кавник, три чайники – для заварки, доливний та декоративний, 
вазочка для печива та інше.

Заводи розпочали масовий випуск зручних комплектів по-
всякденного посуду на одну, дві, чотири особи. На Довбиському 
заводі В.  Соколова розробила модель комплекту для сніданку 
«Осінь» (1960) який мав великий успіх. Сюди входять дві таріл-
ки, підставки для яєць, сільничка, горщик і маслянка. Посудини 
декоровані жовтим і оранжевим покриттям, по якому розкидано 
чорні крапки. 

Почали випускати набори посуду для дітей зручних приваб-
ливих форм, оздоблених цікавими сюжетними малюнками.

Розвивався національна стилістика у фарфорі і фаянсі. Від-
повідно до естетичних пріоритетів того часу і нових функціо-
нальних вимог художники інтерпретували популярні традицій-
ні форми українського посуду – миску, кухоль, глечик, горщик, 
макітру тощо. Вони стають прототипами супової вази, салатни-
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ці, чашки, дзбанка. Митці переосмислювали, модернізували від-
точену впродовж віків практичну доцільну гончарську форму, 
надавали їй нових актуальних рис, підносячи її цілісну самодос-
татність на вищий рівень художнього осмислення. Професійні 
художники у своєму сприйнятті і інтерпретації традиційної по-
судної форми спиралися на глибокі знання законів художньої 
творчості, усвідомлено раціонально висвітлювали специфічні 
ознаки цієї форми (архітектоніку, пропорції, силуети) і піднесли 
її на новий естетично узагальнений рівень – набір штофів М. Ко-
зака та З. Олексієнко «Українські пісні», роботи П. Печорного з 
Києва та М. Трегубова з Коростеня. Для виставкових речей харак-
терні монументальні об’єми, узагальнені силуети, крупні мотиви 
орнаменту, застосування сюжетних композицій, доповнених на-
писами. Використовували і яскравий колорит, розрахований на 
сприйняття на відстані, і спокійні пастельні барви. Програмним 
твором цього напрямку став сервіз «Баранівка – 1958» І. Віцька 
на основі стилізації форми макітри і горщика. Нові стилістич-
ні тенденції у полонському фарфорі яскраво ілюструють виро-
би межі 1950–1960-х років, зокрема чайний сервіз «Побутовий». 
Яскравим прикладом синтетичного підходу художника до вико-
ристання народної традиції є чайний сервіз І. Віцька «Плахта». 
Поєднуючи у одному творі декоративних властивостей фарфору, 
як матеріалу, гончарної форми горщика, як основи моделюван-
ня складових сервізу – чашок, чайника, цукорниці, плахтового 
орнаменту, його ритмічної графічної виразності, як основи для 
оздоблення, підсилюючи потрібні йому декоративні якості шля-
хом стилізації, автор створює художньо виразний твір, сповне-
ний національного колориту.

Вирішуючи проблему національної форми у фарфорі та фа-
янсі, художники не могли оминути гончарський фігурний по-
суд. Їх приваблювала його пластична виразність, святкова де-
коративність  – баранчик Г.  Головіної (Київ), антропоморфні 
посудини Т. та О. Крижанівських (Городниця).

Митці зверталися до спадщини народного гончарства при 
створені наборів посуду для страв національної української кух-
ні. У наборах для вареників П. Тарасенка центральна посудина 
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виконана на основі форми макітри, посудина для сметани – гор-
щика чи глечичка. Подібний підхід бачимо при розробці А. Мі-
кеєвою набору для млинців, куди входили миска з покришкою, 
тарілки, посудина для сметани, та набору для молока – глечик, 
банка, тарілка, три кухлі. Набір для галушок І.  Віцька склада-
ється з посудини для галушок, горщика для сметани та миски. 
Оригінальні підходи до формотворення демонструють у наборі 
для дерунів «Подільський» М. Козак і З. Олексієнко з Полонного, 
у комплекті для води М. Назаренко та М. Тимченко з Баранівки, 
у наборі для холодних напоїв, квасу, узвару, компоту «Синя во-
лошка» та «Прохолода» Г. Кломбіцька та О. Рибіна (Буди), у на-
борі для міцних напоїв «Ой там на току на базарі» В. Трегубова 
з Коростеня використала форму барильця і кухлів, застосувала 
сюжетний розпис на фольклорну тему.

У другій половині ХХ ст. набули поширення оригінальні по-
дарункові набори посуду, що вносили в інтер’єр яскравий дзвін-
кий акцент: комплект «Осінь» Б. П’яніди з Буд, що складається 
з миски і черпака, набір чайників «Сувенір» В. Богача з Полон-
ного, набори «Святковий» і «Подарунковий» В.  Шевченка та 
Л. Шевченко з Сум.

У середині ХХ ст. у проектуванні та художньому оформлен-
ні громадських і житлових приміщень починає утверджуватись 
синтетичний підхід, у рамках якого художники почали активно 
розробляти декоративні фарфорові і фаянсові вироби – вази, та-
релі, декоративні композиції, фігурний посуд 

До середини 1950-х років вироби з фаянсу багато в чому на-
слідували стилістику фарфору. З  приходом на заводи молодих 
художників, переважно випускників Одеського художнього 
училища і Миргородського керамічного технікуму, у фаянсі по-
ступово почала вимальовуватися художня самодостатність та 
національна своєрідність. Фаянсові вироби набувають специ-
фічних ознак, що диктувалися особливостями матеріалу, для 
якого характерний легкий пористий черепок, теплий відтінок 
фаянсової маси. 

Особливості та форми вимагали відповідного характеру де-
кору – узагальнених, укрупнених мотивів орнаменту, що допо-
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внювалися широкими лінійними і хвилястими відводками. Ху-
дожники надавали перевагу живописному декору, виконаному 
вручну, застосовували підполив’яні фарби на основі солей мета-
лів – кобальту, нікелю, хрому, заліза, які давали ніжні відтінки 
кольорів. Накладені одна на одну, вони створювали вишукані 
тонові переходи. Художні принципи, якими керувалися мит-
ці у створенні зразків продукції, ґрунтувалися на гармонійній 
відповідності пластичних, колористичних і образних рішень. 
У оздобленні сервізів, наборів, декоративного посуду надавали 
перевагу крупним мотивам стилізованого, переважно рослин-
ного, орнаменту, який доповнюється пружними досить широ-
кими кольоровими відводками, крапками, хвилястими лініями. 
Можна побачити і гончарські прийоми, зокрема розпис ангоба-
ми у техніці фляндрівки – вазочка та глечик Ю. Пиманкіна.

Художники постійно звертаються до форм гончарного по-
суду, пристосовуючи їх до нового матеріалу, надаючи їм сучас-
них обрисів – макітра А. Мірошниченко та О. Рибної-Конаревої, 
куманець Ю.  Пиманкіна та М.  Ніколаєва, барильце «Кавун-
чик» І. Сеня.

У 1970–1980-х роках повністю сформувалася неповторна сти-
лістика будянського фаянсу, сповнена яскравого національного 
колориту і, разом з тим, співзвучна стильовим тенденціям часу. 
Кристалізувалася форма виробів  – переважали крупні опуклі 
об’єми. Для орнаментації була характерна розкута манера роз-
писів, пластична вибагливість і кольорове різноманіття моти-
вів. З’являються твори образно-асоціативного плану, сповнені 
поетичного змісту  – десертний набір І.  Сеня «Травневі квіти», 
набір глечиків Б. П’яніди «Одуд», декоративна миска Г. Чернової 
«Соняшники». Під впливом станковізму з’являються тематичні 
твори, переважно для виставок – блюдо Ю. Лобанова «Засновни-
ки Києва», ваза Б. Пяніди «Спокій», блюдо В. Сидак «Піди, піди 
дощику».

У 1990–2000-х  роках багато неординарних високохудожніх 
творів, породжених естетичним і духовним досвідом творців, де-
монструють найвищу міру художнього узагальнення в контексті 
національної художньої культури. З’являються нові форми і деко-
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ративні прийоми, виникають нові теми і образи. Авторські твори 
мали сильний вплив на художню сторону масової продукції за-
водів. Нові грані творчості розкриваються у роботах Г. Кломбіць-
кої – кавовий сервіз «Блискавка», чайний сервіз «Чай удвох». 

Еволюція стилістики будянського фаянсу відбувалася впро-
довж багатьох років. Це був повільний поступовий складний 
процес, до якого долучилися художники різних поколінь, тут 
мали вплив багато факторів  – ментальний, історичний, куль-
турний. На початку 1990-х років через економічну кризу вироб-
ництво різко скоротилося. Керівництвом заводу були здійснені 
спроби пристосуватися до нових економічних реалій, але не ма-
ючи підтримки на державному рівні завод припинив свою ді-
яльність 2006 року.

Другим за величиною фаянсовим підприємством в Україні 
був завод у Кам’яному Броді. У післявоєнні роки тут була орга-
нізована художня лабораторія, де розроблялися зразки масової 
продукції 57. 

Провідними художниками на підприємстві у другій полови-
ні 1950-х років були Владислав Овсянніков та Йосип Вольський. 
З  1963  року головним художником заводу стала Ася Мікеєва, 
яка є автором багатьох моделей сервізів та наборів посуду для 
українських страв, холодних напоїв, декоративних блюд і ваз, 
творів фаянсової пластики. В  оздобленні декоративних тарі-
лок художниця надавала перевагу ручному розпису, крупним 
квітковим мотивам, виконаним у розкутій манері, сполуча-
ла їх з орнаментальними смугами на дрібними доповненнями. 
У формотворенняі посуду художниця відштовхувалася від гон-
чарської національної форми – миска з зображенням пташки у 
народному стилі, набір для молока. Для оздоблення виробів ак-
тивно застосовувала кольорові поливи, люстри, підполив’яний і 
надполив’яний розпис, рифлення і гравірування. 

Фарфорову пластику, як масову продукцію, у другій половині 
ХХ ст. випускали Київський і Коростеньський фарфорові заводи 

57 Долинський Л., Гладкий М. Фарфор, фаянс. Нариси з історії декоратив-
ного мистецтва. Львів, 1969. С. 122–123.
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та Полонський завод художньої кераміки. У невеликій кількості 
її виготовляли на Городницькому, Сумському фарфорових, Бу-
дянському фаянсовому заводах.

Як і в посуді, тут розвивались два напрямки – розробка моде-
лей серійної продукції і створення художниками оригінальних 
виставкових робіт. Останній впливав на перший, забезпечував 
його художню еволюцію і стилістичну різноманітність. 

У середині 1950-х  років художники починають відмовляти-
ся від станкових і монументальних принципів формотворення 
фарфорової пластики, що ґрунтувалися на засадах неокласи-
цизму. У  1960-х  роках художники фарфору і фаянсу знаходи-
лися у пошуках нової модерної художньої мови, співзвучної за-
гальносвітовому мистецькому поступу, використовували кращі 
надбання національного мистецтва, розвивали його пластичну 
мову і образну систему, застосовуючи прийоми узагальнення і 
стилізації. Характерною особливістю фарфорової пластики цьо-
го періоду стало повернення до декоративізму, що відповідало 
природі фарфору як матеріалу. Одночасно художники активно 
вивчали надбання європейського фарфору, його стилістичні 
тенденції, використовували апробовані часом прийоми модерну, 
авангарду, ар деко. 

У 1970–1980-х роках знову повернулися станкові прийоми у 
моделюванні та декоруванні фарфорової та фаянсової пластики. 
Твори стають змістовнішими, що вимагає складних пластичних 
рішень, деталізації форми, активного використання розпису, по-
золоти, кольорового тонування.

У 1990-х роках у фарфоровій пластиці працювало багато ху-
дожників з оригінальним творчим мисленням та індивідуаль-
ним художнім почерком. 

Вагомий внесок в українську фарфорову пластику зробили 
художники КЕКХЗ. У  1950-х  роках сюди прийшли молоді ху-
дожники, переважно випускники ОХУ, В.  Щербина, О.  Жни-
куруп, О.  Рапай, О.  Молдаван та  ін. Перші їх твори позначені 
впливом станковізму. Але незабаром з’являються тенденції, що 
відповідали культурно-мистецькій ситуації того часу, і  митці 
з ентузіазмом засвоюють нові методи творчості. Їхні роботи 
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позначені узагальненим трактуванням форми, лаконічністю 
художніх прийомів, камерністю та ліризмом. Ґрунтовна фахо-
ва освіта, чудове знання технології допомагають їм у втіленні 
творчих замислів. Для членів цього колективу властива була 
тісна співпраця, що формувало єдину стилістику. Але кожному 
митцю був притаманний власний почерк і засоби художньої ви-
разності, оригінальний творчий підхід до вирішення пластич-
них завдань.

В. Щербина – художник широкого творчого діапазону, його 
доробок є втіленням еволюції цього жанру впродовж 60-ти ро-
ків. Автору властиве чітке володіння об’ємно-просторовою побу-
довою, досконалість у моделюванні форми. У 1960–1970-х роках 
художник у роботах втілював тематику соцреалізму – «Тачанка», 
«Дано наказ», «Біля криниці», «Перший літак». Жіночі образи 
художника сповнені чистоти і ніжності, тонкого психологізму – 
«Дівчина з ромашкою», «Сусідка». Впродовж всього творчого 
шляху художник активно працював над українською фольклор-
ною та літературною тематикою: «Енеїда» (1960), «Українські піс-
ні» (1980), «Колядки» (2007). Для цих творів характерне узагаль-
нено-цілісне конструктивне вирішення, сповнені внутрішньої 
напруги виразні силуети. 

Художні тенденції мистецтва 1970–1980-х років з їх повернен-
ням до станковізму втілилися у лаконічній монохромній компо-
зиції «Радість», що зображає юнака і дельфіна.

Роботи художника 1990–2000-х  років сповнені вибагливої 
пластичної різноманітності з ретельним опрацюванням числен-
них деталей, продуманим загальним композиційним рішенням, 
яскравими типажами – серія «Клоуни» (2011). 

О.  Жникруп у своєму трактуванні жіночої теми створи-
ла галерею зворушливих образів сучасної жінки  – «Любить не 
любить» (1962), «Дівчина», «Матрьошка» (1960), «Дебют» (1960), 
«Пастушка і сажотрус» (1980), Її героїні наділені яскравою пси-
хологічною характеристикою – романтичні, одухотворені, мрій-
ливі. Скульптуркам притаманне узагальнене моделювання фор-
ми, цілісне лаконічне трактування натури, гармонійні пастельні 
кольори оздоблення.
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О.  Рапай багато і успішно працювала у галузі фарфорової 
пластики, створила галерею яскравих характерних національ-
них образів – «Гандзя», «Галичанка», «Харківянка», «Свекруха», 
«Невістка», «Швачка» (1964). Її приваблює тематика, характерна 
для ар деко, яка відтворює мізансцени цирку, карнавалу, театру – 
«Цирк», «Джаз», «Клоуни», «Ілюзіоніст». Художниця сміливо по-
єднує суцільне кольорове покриття з розписом. Інтенсивна ко-
льорова гама робить її твори підкреслено декоративними. 

С. Голембовська – неперевершений майстер у втіленні дитя-
чих образів – «Вершник» (1951), «Нове плаття» (1957), «Дівчинка 
з собачкою (1955)». Її емоційно наповнені камерні твори випро-
мінюють життєвий оптимізм, тонкий ліризм, замилування про-
стими радісними моментами буття. 

Фарфорова пластика Коростенського фарфорового заводу 
просякнута національним колоритом, демонструє узагальне-
ність форми, яскраве кольорове оформлення у комбінації з по-
золотою. Художниця В. Трегубова створила ряд багатофігурних 
композицій, де ретельно опрацьовані окремі персонажі утворю-
ють гармонійний стилістично витриманий ансамбль. Найвідо-
міші твори – «Українське весілля» (1960), «Куди їдеш, Явтуше?» 
(1967), «Сорочинський ярмарок» (1960-і), «Ярмарка» (1990), «Про-
ня Прокопівна і Голохвастов» (1999) та ін. Художниця створила 
власну шевченкіану  – «Наймичка», «Мати молодая» (1960-ті). 
Художниця прагнула максимально розкрити декоративні мож-
ливості фарфору, урізноманітнювала оздоблення, ускладнювала 
форму  – («Ксеня» (1973), «Лісова пісня» (1970), «Малюк і Карл-
сон» (1978), «Пори року» (1988)). Твори В. Трегубової динамічні і 
яскраво своєрідні. 

Вагоме місце у випуску масової фарфорової скульптури нале-
жало Полонському кераміко-художньому заводу. Тут довгий час 
користувалися розробками художників з інших підприємств чи 
професійних скульпторів – І. Коломієць «Перша буква» (1960); 
В.  Щербини  – «Майська ніч» (1960), «Геолог» (1960), «Приємна 
зустріч» (1962); О.  Жникруп  – «На ковзанці» (1964), «Любить  – 
не любить» (1962); С. Голембовської – «Дівчинка з ведмедиком» 
(1964), «Дівчинка з собачкою» (1955), «На святі» (1950-1960і); 
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О. Рапай – «Швачка» (1964), «Гуцульський танець» (1962). Твор-
чість цих провідних художників української фарфорової плас-
тики спричинила сильний вплив на стилістику і тематику ви-
робів заводу наступних років.

У 1962 році, з приходом на підприємство групи молодих ху-
дожників, які щойно отримали фахову освіту, у  виробництво 
стали впроваджувати оригінальні моделі, почав формуватися 
своєрідний стиль полонської фарфорової пластики, в  матеріа-
лі було втілено все розмаїття її жанрів і тем. Особливо активно 
працювали в жанрі анімалістики Олександр Чередник («Пта-
шина сім’я», 1969  р.), Михайло Моцак («Рись», 1972  р., «Пума», 
1980 р., «Лисеня», 1996 р.), Микола Бобик («Куниці», 1968 р.), Та-
їсія Шуляк («Віслючок», 1985 р.), Валерій Албул («Бик», 1987 р.), 
Віктор Данильчук («Овечка», 1993  р.). Багато уваги приділяли 
дитячій тематиці М. Бобик («Орлятко», 1967 р., «Хлопчик з ме-
теликом», 1964 р., «Дівчина з куманцем», 1966 р.), Таїсія Шуляк 
(«Перші кроки», 1994 р.), Олександр Чередник («Як тато», 1964 р.), 
К.  Бистрицька («Рибалка», 1966  р.), О.  Хренкова і В.  Гаркавець 
(«Воротар», 1964 р.). Виконувалися роботи за фольклорними і лі-
тературними творами – «Кобзар (Перебендя)» (1964) М. Бобика, 
«Котигорошко» (1988) та «В гостях у Солохи» (1985) Валерія Ал-
була, «Лісова пісня» (1990) Віктора Данильчука. Окрім серійних 
моделей, митці виконували творчі роботи, які експонувалися на 
республіканських та міжнародних виставках. 

У 1990-х роках у асортименті Київського, Сумського, Корос-
тенського фарфорових заводів з’являються вироби на християн-
ську тематику – фігурки Матері Божої, янголів, Ісуса Христа, свя-
тих. Сакральна скульптура – «Матір Божа» (1995), «Пієта» (1998) 
А. Шевченко, «Юрій Змієборець» (2005) Д. Назаров виготовляли 
у Коростені. На Київському заводі ДЕФФА виготовляли фігур-
ки Матері Божої Ченстоховської та Матері Божої Ліхенської. На 
Полонського ЗХК у цьому жанрі працював В. Данильчук. У цих 
творах митці прагнули дотримуватися християнської іконогра-
фії, акцентуючи увагу на духовній складовій образів. Разом з 
тим цим творам притаманне яскрава декоративність, завдячую-
чи білизні фарфору, насиченим барвам, люстрам, застосуванню 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



511

2.4. Фарфор, фаянс ХVІІІ–ХХ століть як мистецьке явище

різноманітних технік оздоблення золотом. Значного розповсю-
дження набула сувенірна фарфорова продукція: мініатюрні фі-
гурки українських типажів в народному одязі, наприклад козак, 
що курить люльку Петра Ганжі; мініатюрний посуд «монетка» – 
барильця, куманці, глечики, баранчики, вазочки, тарелі Олек-
сандра Яроша; брелочки, люльки, каламарі Сусанни Сарапової, 
Петра Печорного, Миколи Трегубова. Яскравого національного 
колориту цим творам додавало оздоблення мотивами народного 
орнаменту.

В Україні впродовж ХІХ–ХХ ст. сформувалась потужна фар-
форова промисловість. Завдяки спадкоємності традиції був 
створених своєрідний національний стиль цього виду декора-
тивного мистецтва у якому своєрідно поєдналися елементи тра-
диційного народного мистецтва, новітні художні течії та надбан-
ня європейського фарфору і фаянсу. Йому притаманна художня 
розвиненість, стильове і тематичне різноманіття, багатство асор-
тименту. На жаль в нинішніх умовах керамічна промисловість в 
Україні майже зникла. Але залишається великий потенціал для 
її розвитку, у тому числі й фарфорового, виробництва.
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2.5. УКРАїнСьКе ХУДоЖнє СКло –  
УнІКАльнА гАлУзь 

ХУДоЖньої ТВоРчоСТІ

Ще на початку століття під час розкопок в Києві на терито-
рії нинішнього історичного музею відомий археолог В. Хвойка 
знайшов першу склоплавильну майстерню з кам’яними ливар-
ними формами для колтів, сережок, каблучок, намиста.

Пізніше в одній з найстаріших частин міста – на Подолі – ар-
хеологи відкопали горно, а  згодом на території Києво-Печер-
ського і Софійського заповідників – багатоярусні печі, залишки 
майстерень з виробництва смальти. Тепер відомо вже про вісім 
таких майстерень. Це свідчить про наявність у стародавньому 
Києві місцевого скла і спростовує думку про те, що смальту і 
скляні вироби ввозили з Візантії, Фінікії, Сирії. 

Київ був центром ремісництва, осередком виготовлення вікон-
ного скла, смальти, різноманітних скляних виробів, прикрас, що 
їх продавали в інші міста Київської Русі. Інтер’єри церковних спо-
руд, насамперед таких, як Софійський собор та Михайлівський 
Золотоверхий монастир у Києві, були оздоблені склом. Центрами 
виробництва скла у цей період були Київщина, Чернігівщина, Во-
линь, Галичина. Так, на території Старого Галича було знайдено 
багато фрагментів віконного скла з промальованим фарбами рос-
линним орнаментом. Візерунок наносився жовтими, зеленими і 
коричневими фарбами. Окремі фрагменти мали закруглені краї, 
що наштовхує на думку про оздоблення житла вітражами. 

Під час золотоординського іга майстри-склодуви тікали з вели-
ких поселень у лісову глушину, де створювали невеликі склоробні 
майстерні з примітивним обладнанням, що отримали назву «гути». 
Перші згадки про вітчизняні гути трапляються в документах XV–
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XVI ст. Найдавніші відомості про гути, що сягають 1550–1570 ро-
ків, відносяться до районів Старого Галича, Белза, Потелича. 

У ХVІІ  ст. гути розміщувалися переважно в північних і за-
хідних районах України, де великі площі були вкриті лісом, 
який використовували як паливо у процесі виробництва скла. 
Найбільше гут зосереджувалося на Чернігівщині. На початку 
XVIII ст. їх тут було понад 120. 

Найвищого розвитку українське гутництво досягло в XVII–
XVIII  ст. Скляні вироби були поширені серед населення Укра-
їни, їх цінували за зручність у користуванні, декоративність. 
Вони були окрасою святкового і весільного столу, житла. Зразки 
старого скла різноманітні за формами, призначенням та оздо-
бленням. Це численні посудини для пиття, зокрема келихи, куб-
ки, кухлі, пляшки-«коники», пляшки-«качки», а також іграшки 
у вигляді баранчиків, півників, зайців. Особливо були поши-
рені чотиригранні пляшки-штофи з безколірного або зеленого 
скла. Їх робили високими, квадратними, плоскими, кожну грань 
оздоблювали окремо. Часто штофи прикрашали гравіюванням, 
розписували олійними фарбами, нерідко й емалями. Для цього 
застосовували непрозорі молочно-білі, жовті, зелені, червоні та 
голубі кольори. Вільними широкими мазками пензля малювали 
розмаїті рослинні орнаменти у вигляді галузок з листям, квіта-
ми, пуп’янками. Значно рідше трапляються умовні, але виразні 
зображення журавля, оленя, зовсім рідко  – сцени полювання, 
танців, фехтування, а також портрети.

В основі гутної техніки лежить принцип вільного видування 
або ліплення з розплавленої маси скла. Майстер-склодув за до-
помогою таких найпростіших інструментів, як ножиці, пінцет, 
щипці дуже швидко вільно видуває будь-яку форму з розтопленої 
маси скла, підпорядковуючи її своєму художньому задуму. Осно-
вне в цій справі  – глибоке знання властивостей матеріалу, що 
швидко остигає, вміння використати його пластичність, в’язкість 
у гарячому стані. Гутне скло – це витвір мистецтва, що народжу-
ється в полум’ї, а гутник коло печі схожий на казкового чаклуна. 
Робота видувальника – це завжди імпровізація, невичерпна фан-
тазія у шуканні форм, розмірів, прийомів декорування. 
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Специфіка техніки вільного видування зумовлювала ори-
гінальність і неповторність кожного виробу, адже неможливо 
створити дві абсолютно однакові речі: кожна має свій, власти-
вий лише їй художній образ. Серед посуду особливо популяр-
ними були сулія, штоф, дзбан, плесканка, різноманітний фігур-
ний  посуд. 

Дзбан – це посудина кулястої форми, виконана способом віль-
ного видування. Її форми були різноманітними: високі, витягну-
ті вгору, які мали опуклі чи похилі плечики, довгі або короткі, 
широкі або завужені шийки. У створенні загального образу по-
судини значну роль також відігравала ручка – округла, закруче-
на, плеската, що виявляла об’єм і завершувала його композицію. 
Важливу роль відігравав колір скла. Переважав так званий ко-
лір зеленої води. Стінки таких посудин нерідко прикрашались 
розписом емалевими фарбами в оливково-червоно-жовтій гамі. 
А дзбанки із синього кобальтового скла декорувались рифлен-
ням, що посилювало гру світла і тіні на поверхні посудини. 

Плесканка  – це також посудина для напоїв дископодібної 
форми з вузькою короткою шийкою на тонкій ніжці стрункої 
видовженої форми з піддонником. Сулія  – це велика плиску-
вата або кругла пляшка з довгою шийкою, яка виготовлялася з 
безколірного скла, а  також зі скла відтінку «зеленої води». По-
ширені у вжитку були штофи – чотиригранні пляшки. Вони ви-
користовувались для напоїв, а також як аптечний посуд. Штоф 
мав форму призми з квадратною або прямокутною основою, але 
в ХVІІІ ст. поступово стає восьмикутним. Його коротка шийка 
виготовлялася окремо і в гарячому стані приєднувалася до осно-
вної форми. Штофи щедро оздоблювалися: кожна грань мала 
свій малюнок. 

Унікальним явищем українського гутництва є скляні посуди-
ни у вигляді тварин та птахів. Баран, або баранчик, – один з най-
поширеніших в Україні видів традиційного фігурного посуду, 
відомий ще з Х ст. У давні часи баранчики використовувалися як 
святковий, найчастіше весільний, посуд.

Значне місце посідають зображення ведмедів, які, за народ-
ними віруваннями, уособлювали добро і силу. Основою компо-
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зиції посудини була крапля-заготовка. Її гутник то витягував 
угору, надаючи форми ведмедя, то розтягував і створював ба-
ранця або качку. До тулуба майбутньої тварини майстер видував 
лапи, голову, зважаючи на природні властивості скла, завдяки 
яким окремі частини легко поєднуються в єдине органічне ціле. 
Широко застосовувався такий цікавий технічний прийом, як 
«продув». Він типовий лише для гутництва і полягає в тому, що 
при накладанні шматочка розпеченого скла на поверхню виду-
того виробу поступово в процесі дальшого видування утворю-
ється порожній відросток. Його називають «продув», або «вед-
межа лапа». Силуети гутних скульптур завжди плавні, форми 
м’які й округлі. Ці посудини поєднували в собі утилітарні якості 
пляшки й водночас були окрасою житлового інтер’єру. В обра-
зах ведмедів гутники підкреслювали величний спокій, впевне-
ність у своїх силах. Фігури прикрашали розписом або рельєф-
ним ліпним орнаментом з ниток чи стрічок розплавленого скла. 
Їх накладали на поверхню виробів і випалювали. Утворювались 
хвилясті кільця, спіралі, що опукло й рельєфно виділялися на 
блискучому тлі скульптур.

У середині XIX ст. маленькі майстерні з ручною працею по-
ступово витіснялись великими склоплавильними заводами. 
Українське гутництво почало занепадати, та народ і далі зберігав 
традиції стародавнього українського мистецтва, секрети вільно-
го видування скла. У ХХ ст. гутництво відродилось і заграло но-
вими барвами.

Значний внесок у розвиток українського скла середини ХХ ст. 
зробив талановитий майстер Петро семененко. Його батько й 
дід були потомственими гутниками. З  дитинства передалась 
хлопцеві їхня любов до цього дивовижного ремесла, глибокі 
знання властивостей матеріалу. Він був одним з перших, хто 
відновив гутну техніку, підняв її до рівня високого мистецтва. 
Майстер полюбляє посуд у вигляді ведмедиків, риб, створює 
різноманітні вази, кошики тощо. П.  Семененко уважно вивчав 
старовинні пам’ятки гутного скла. Відходячи від їхніх дещо ста-
тичних форм, він ускладнює форму посуду, розробляє нові ком-
позиції, наприклад, ведмідь тримає в лапах то яблуко, то кухоль, 
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то пляшечку, на голові в звіра іноді сидить півник чи качка, навіть 
скульптура «Двоголовий ведмідь». П. Семененко воліє видувати 
посудини-«риби», збагачуючи їхню пластику то вигином хвоста 
або голови, то імітацією луски. Подобається майстру також ство-
рювати кошики вибагливої форми. Він по-різному оздоблює їх 
ліпленням або скляними нитками фіолетового, синього, білого 
кольорів. Та з-поміж усіх прийомів декорування П. Семененко 
надає перевагу оздобленню півниками. Їхні вільно ліплені фігу-
ри виразні, жваві, доповнені кольоровим склом, з якого майстер 
робить крила, гребінець або пишний хвіст. Видував він і графи-
ни «із забавкою». Це потребує неабиякої майстерності, уміння. 
Всередину глечика або графина вміщували півника з яскравого 
кольорового скла, який майже вдвічі ілюзорно збільшувався в 
об’ємі, коли посудину наповнювали рідиною.

На Київському заводі художнього скла (далі – КЗХС) до се-
редини 1990-х  років працював чисельний загін талановитих 
митців, твори яких уславилися на міжнародних виставках. Сво-
єрідні та самобутні художньо-стилістичні риси київської школи 
художнього скла сформувались та розвинулися саме завдяки 
непересічним творчим індивідуальностям, які складали колек-
тив КЗХС. Це і. Аполлонов, Л. митяєва, А. Зельдич, В. Генш-
ке, і. Зарицький, с. Голембовська, с. сміян, А. Балабін, О. Гу-
щин та ін.

Народний художник України іван Аполлонов (1933–2018) – 
учасник багатьох художніх виставок, роботи якого експонува-
лись у Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, Парижі, Лондоні, Чика-
го, Делі, Оттаві, Берліні, Токіо, Варшаві, а  твори прикрашають 
колекції провідних музеїв, працював на КЗХС від 1960 року і до 
закриття заводу.

Уже з перших кроків у своїй творчості І. Аполлонов взяв висо-
ку ноту, яка стала характерним камертоном його подальшої долі. 
На Республіканському художньому конкурсі 1964  року, при-
свяченому 150-річчю від дня народження Т. Шевченка, молодий 
художник здобув усі три перші премії. У тому ж році ці роботи 
експонувалися на ювілейній шевченківській виставці й одразу 
привернули увагу та здобули гідне визнання. Стало зрозумілим: 
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з’явився молодий художник, що шукає непроторених шляхів у 
мистецтві. Саме поезія Т. Шевченка окрилила і надихнула мит-
ця на створення декоративних кришталевих блюд «Кобзар», 
«Реве та стогне Дніпр широкий», келихів «І  мене в сім’ї вели-
кій», «Тече вода з-під явора». Цими роботами І. Аполлонов за-
свідчив свої естетичні спрямування до авторської стилістичної 
лінії. Введення у твори сюжетних композицій, образу людини, 
елементів пейзажу було новим словом в українському склярстві, 
новим розумінням такого матеріалу, як кришталь, і такої техні-
ки, як алмазне гравірування. Він, як і його колеги, працював у 
напрямку утвердження самостійної ролі скла серед інших плас-
тичних мистецтв, відходу від вузького розуміння утилітарності 
в бік декоративності, передачі в склі власного сприйняття світу, 
своїх думок, естетичних переживань, узагальнено-символічного 
трактування образів.

Митець поринає в атмосферу творчих пошуків і експери-
ментів. Важливою особливістю творчої біографії І. Аполлонова, 
специфікою його творчості, як і інших митців заводу, було те, 
що він в умовах заводського виробництва створював унікальне 
авторське скло, хоча водночас проектував зразки для масового, 
серійного тиражування. Так, за малюнками І. Аполлонова було 
виконано численні набори келихів, приборів для квасу, води, різ-
номанітні вази для квітів, декоративні блюда. Під час розробки 
форм і декору предметів масового виробництва митець тактов-
но використовує принципи побудови традиційного народного 
посуду: куманців, горщиків, глеків, досить вміло застосовую-
чи традиційно-народний прийом, подібний до фляндрування. 
Важливу роль у художньому вирішенні образу відіграє колір, що 
нагадує гаму керамічних полив. Художник створює пластичні, 
м’які форми, іноді сполучаючи і збагачуючи фактурою плутаної 
безбарвної нитки. Підкреслюючи характер узагальнення фор-
ми, притаманний народному мистецтву, І. Аполлонов водночас 
звертається до усталених персонажів й образного ладу сюжет-
них мотивів, акцентуючи на використанні пластичних і деко-
ративних якостей матеріалу. Найбільш вдалими роботами є ті, 
в  яких він використовує форми живої природи, фольклорних 
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мотивів (ваза «Півень», набори «Баба», «Ведмедик», «Баранчик», 
«Сонечко»), що наповнені щирим гумором і посмішкою (посуди-
ни «Адам і Єва»).

Віддаючи багато сил і енергії виробничій діяльності, І. Апол-
лонов також активно бере участь у республіканських і міжнарод-
них художніх виставках, де має можливість презентувати свої 
авторські роботи глядацькій аудиторії, виборюючи з успіхом 
призи на поважних конкурсах, співвідносячи свої досягнення 
із загальним напрямком розвитку художнього скла в Україні й 
інших країнах. Інтенсивне виставкове життя стимулює до актив-
ної творчої діяльності. Поринаючи у 1970-х  роках в атмосферу 
творчих пошуків та реалізації власних задумів, художник вповні 
виявляв свій талант у виставкових роботах. У цей період автор-
ські новації народжувались в межах посудних народних форм, 
які збільшувались, ставали асоціативними, метафоричними, ак-
центовано декоративними. У творчості І. Аполлонова з’явились 
багатопредметні декоративні комплекти, ансамблі, в яких кольо-
ропластика, живописне начало відтісняли на другий план функ-
ціональне призначення предмета. Поступово в процесі творення 
все чіткіше почала виявлятись тенденція до створення пластич-
них форм, які повністю відходять від предметних прообразів, на-
повнені образно-емоційним змістом, розраховані на суто емоцій-
не сприйняття у просторі («Спогади», «Узлісся», «Тополі»). 

Саме у цей час у творчості київських художників і простежу-
ється тенденція зростання інтересу до українського гутного скла 
ХVІІІ ст. На відміну від виробів старого гутництва, які мали пе-
реважно утилітарний характер, у творчості І. Аполлонова важ-
ливим і принциповим моментом стає тяжіння до ансамблевості 
рішення просторових композицій. Відбувався процес освоєння 
загальних принципів формотворення, особливостей художньої 
побудови виробів гутного скла. В  своїх роботах художник ак-
тивно використовує кольоровий декор у вигляді жгутів, ниток, 
плям, кольорової крихти. Особливого розвитку набуває формот-
ворча, конструктивна роль кольору, який виявляє форму пред-
мета, підкреслює його силует, розкриває природну красу скла. 
Художник вдало користується гутним декоруванням, поєдную-
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чи рукотворний характер виготовлення, неповторність кожного 
малюнка декору з сучасними формами. Цікавими є просторо-
ві композиції «Тополі», які автор виконував в різні роки (1973, 
1975, 1977). Завдяки грі світла у товщі скломаси кольорового 
підкладу та безбарвного накладу створюється виразний декора-
тивний ефект. Художник передає певний природний стан дерев. 
Так, композиція 1973 року вирішена динамічно, рухливо, тоді як 
«Тополі» 1975 року – статичні, наче завмерлі. Кольоровий ефект 
досягається тонкими переливами зеленувато-блакитних та мо-
лочно-білих тонів.

У творчості І. Аполлонова зацікавлення традиціями україн-
ського гутного скла, передусім фігурним посудом, виявилося в 
захопленні сюжетним трактуванням композицій, у  створенні 
антропоморфного посуду, скульптур, що мають фольклорне за-
барвлення (декоративна посудина «Лев», декоративна компози-
ція «Ведмеді»). Досягненню виразного художнього ефекту спри-
яла і творча співдружність з майстрами-гутниками – віртуозами 
своєї справи, які втілювали задум художника і перетворювали 
роботи на справжні витвори мистецтва. Саме у співдружнос-
ті з відомим майстром-гутником М. Тарнавським І. Аполлонов 
створив свого часу серію цікавих сувенірів з безбарвного та ко-
льорового скла – «Наймичка», «Сирітка», «Безталанна».

Важливе місце у творчості цього митця посідає створення 
просторових скульптурних композицій, сповнених імпровіза-
ції, гри, несподіваних ефектів, які виникають в процесі творення 
з гарячого скла безпосередньо біля печі («Садок вишневий коло 
хати», «Козак Мамай»).

У 1980-х роках художник все більше захоплюється гутними 
техніками, що збагачують поверхню творів. Це різноманітні 
плями, смуги, джгути. Серед робіт виділяються композиції «Ки-
ївські каштани», «На схилах Дніпра», «Бурштин».

Вирішальне значення в цей період митець надає кольоро-
ві. Асоціації з холодною блакиттю весняного неба, прозорістю 
льодяних бурульок викликає твір «Березень», що складається з 
ваз різних об’ємів. Квітування літніх трав, гра яскраво-зелено-
го і жовтогарячого кольорів жаркого літнього дня з художньою 
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переконливістю втілені в композиції «Сінокіс», пастельні ніжні 
тони – у вазі «Весна».

Цікавим авторським прийомом позначені роботи, виконані з 
кольорового однотонного скла, з прозорими візерунками налі-
пів, що обрамляють вази, свічники, кухлі чи то по краях, чи по 
спіралі. Це набори ваз «Місячні», «Сутінки». Особливістю гут-
них робіт художника є надзвичайна товща скломаси, виготов-
лення якої досить складний технологічний прийом, але завдяки 
цьому світло проникає глибоко та здатне до найтонших і най-
складніших нюансів, до несподіваних контрастів. 

Важливим у творчому доробку митця є звернення до роз-
робки пляшки-штофа – поширеної форми українського гутного 
скла. Інноваційним моментом у її трактуванні можна вважати 
авторське її вирішення. Так, образну виразність композиції «Ко-
льори прапора» надають вільно видуті форми червоних завер-
шень штофів у вигляді прапорів, що наче майорять під вітром, 
створюючи динамічний характер всієї композиції. Унікальним 
є і приклад живописного розпису поверхні штофів у композиції 
«Барвисті птахи» у вигляді пишних пав серед гілок з квітами.

Значну роль в творах І. Аполлонова відіграє колір, який є не 
тільки декоративним, але й емоційним елементом. Саме тому він 
захоплюється широкими можливостями сульфідно-цинкового 
скла, віднайденого в 1950-х  роках ленінградськими технолога-
ми, яке захопило багатьох художників у цій царині. Естетичне 
освоєння цього виду скла з його винятковими кольоропластич-
ними та орнаментально-фактурними можливостями сформу-
вало цілий художній напрямок, сприяло утвердженню цінності 
кольорового скла. В  творчості І.  Аполлонова тема сульфідного 
скла висунула на перший план кольоропластичну лінію його ви-
разності. Він застосовує сульфідне скло для шару внутрішнього 
накладу як своєрідну ґрунтовку під прозорі півтонові сполучен-
ня багатошарового скла. Саме кольорова палітра розширила ху-
дожньо-емоційні можливості скла. 

Асоціативним змістом позначена просторова композиція «Ра-
нок Київської Русі». Вдале поєднання різноманітних за об’ємом 
форм, тонких кольорових переходів молочно-білого з ледь бла-
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китним відтінком сульфідного скла дають змогу висловити свої 
художні враження від славнозвісних споруд стародавнього зо-
лотоглавого Києва. 

Народний художник України Лідія митяєва (1923–2005) ба-
гато років працювала в галузі українського склярства. Її твор-
чий шлях у 1960–1990-х роках – це шукання образної виразності, 
постійне вдосконалення професійної майстерності. Вона  – чу-
довий майстер ансамблевих композицій. Твори Л.  Митяєвої 
побудовані на гармонії кольорів, форм, де усі деталі становлять 
єдиний художній образ, що йде від асоціацій з побаченим, омрі-
яним. Штофи із зеленого скла у декоративному наборі «Карпати» 
своїми стрункими формами схожі на смереки. Весняні гірські 
луки, синє безкрає небо образно відтворені в наборі «Полони-
на». Дивлячись на вази «Прибій», «Хвиля», ми ніби чуємо плюс-
кіт морських хвиль. Вдало передано красу морозного надвечір’я 
у композиції «Зимовий вечір».

Художниця вміло поєднує елементи українського орнамен-
ту, який виконує в техніці глибокого травлення по кольоровому 
склу. Вона досягає цікавих художніх ефектів у зіставленні мато-
вої і блискучої поверхні скла. Багато і плідно Л. Митяєва працює 
у кришталі, створюючи святкові, сповнені глибокого художньо-
го змісту твори.

Тонким ліризмом пройняті композиції заслуженого худож-
ника України світлани Голембовської (1927–2016), яка працю-
вала на КЗХС від 1951 року до останніх місяців функціонування 
цього підприємства. Свої кришталеві вироби вона прикрашає 
барвистими букетами, вкритими алмазною гранню. Вміло вико-
ристовуючи різноколірне скло, художниця створила цікаві, ви-
тончені тарелі «Урожай», «Квітка полонини». 

Просторові композиції народного художника України Аль-
берта Балабіна (1934–2004) вражають невичерпною фантазією, 
глибоким розумінням можливостей скла. Відчуттям радості, 
свіжості сповнена композиція «Регата»; спокійною величчю, му-
дрістю – композиція «Горці». М’яким гумором пройняті образи у 
творах «Запорожець», «Шинкарка». А. Балабін – автор глибоко-
змістовних поетичних творів. Його роботи це оповідь про красу 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



522

Тетяна Кара-Васильєва, Зоя Чегусова

світу, про щось ніжне, омріяне, казково прекрасне. Реальність і 
фантазія вплетені у феєрію барв, переливи кольору втілені у мін-
ливій масі скла.

Широко користувалась кольоровим склом Ася Зельдич, ство-
рюючи різноманітні набори для квасу, молока, морозива, ягід. 
На блюді «І на оновленій землі» нею зображено сонце, у щедрих 
променях якого розквітли великі соняшники. Промені, викона-
ні алмазною гранню на жовтогарячій поверхні скла, створюють 
ілюзію сонячного сяйва. Художниця вносить у свої роботи ет-
нографічні елементи, риси національного колориту. У  наборі 
«Плахта» фіалкові квадрати скла чергуються зі смугастими, що 
нагадує малюнок картатої української плахти.

Найбільш інтенсивний період творчості заслуженого ху-
дожника України Олега Гущина (1935–1997) припадає на 1960–
1970-ті роки. Саме в цей період у його творах вдало поєднують-
ся відчуття давньої історії та сучасне конструктивне мислення. 
Він надає перевагу формам традиційних штофів, у  яких чітко 
простежується власне авторське прочитання. Його творам при-
таманна нарочита декоративність, застосування різноманіт-
них форм декору у вигляді розпису, наліпів. У 2015 році в залах 
НМУНДМ відбулася персональна виставка митця, яку, на жаль, 
він уже не застав.

Більше як 20 років головним художником заводу був народ-
ний художник України іван Зарицький (1929–2009). Саме він 
акумулював нові естетичні погляди і згуртував навколо себе ко-
лектив однодумців. Особливістю його творчої манери є пріори-
тет лаконічної форми та декору, переосмислення давньої «старої 
гути», поєднання традиційних засобів декорування, базованих 
на рукотворності, із сучасними формами та характером декору. 
В творчості митця відчувається потяг до сюжетних композицій, 
інтерес до розробки антропоморфних форм посуду. З прозорого 
скла він створює різноманітні набори для квасу, молока, моро-
зива, ягід.

У 1997 році Київський завод художнього скла фактично оста-
точно припинив свою діяльність. Офіційно КЗХС ліквідовано 
після оголошення його банкрутства у 2003  році, і  того ж року 
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більшість виробів, що зберігалися в заводському музеї, рішен-
ням Кабінету Міністрів України було передано до фондів Націо-
нального музею історії України в Києві. У 2005 році в музеї була 
відкрита постійна виставка «Барви художнього скла» (700 оди-
ниць), на якій з’явилась можливість побачити кращі твори ви-
датних київських склярів.

Відзначимо, що у другій половині ХХ ст. художнє скло вироб-
лялось в Україні не тільки на Київському заводі художнього скла, 
а й на таких підприємствах, як Львівське виробниче об’єднання 
«Райдуга», цех гутного скла Львівської кераміко-скульптурної 
фабрики, склозаводи Романівський, що на Житомирщині, Бере-
жанський на Тернопільщині, Артемівський, Костянтинівський, 
Попаснянський на Донбасі, Керченський в Криму 1. 

Треба віддати належне, мистецьке обличчя цієї царини все ж 
визначали Київ і Львів. Проте левова частка досягнень у царині 
мистецтва художнього скла України в цей період належить худож-
никам-склярам самобутньої львівської школи декоративно-при-
кладного мистецтва, що впродовж ХХ ст. формувалась на багатих 
традиціях народного мистецтва цього краю, всотуючи як надбан-
ня національної культури, так і досягнення європейських професі-
ональних митців. Завдяки львівським гутникам в означений пері-
од відбулось переможне сходження українського гутництва. 

Саме на Львівщині у 1950–1980-х роках старовинне мистецтво 
гутного скла «вибухає» новими творчими знахідками. В ньому 
майстерно відновлюється спосіб вільного формування виробів з 
розплавленої скляної маси за допомогою склодувної трубки без-
посередньо біля скловарної печі. 

Цілком справедливим сприймається твердження, що «львів-
ське художнє скло – на кшталт венеційського Мурано, й немає 
шкали, щоб визначити – яке з них якісно вище: і перше, і друге 
зближують крила традицій» 2. 

1 Сучасне українське художнє скло : альбом / авт.-упоряд. Ф. С. Петряко-
ва ; авт. вступ. ст. В. А. Щербак. Київ : Мистецтво, 1980. С. 6.

2 Федорук  О. Маестро художнього скла Андрій Бокотей. Київ  : Либідь, 
2008. С. 89.
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Гутне склярство за своєю суттю  – мистецтво колективне, 
і  творчість склярів тісно пов’язана з виробництвом, де профе-
сійний художник між тим має переконливо доводити свою здат-
ність до самостійних творчих пошуків, невпинно виявляючи 
індивідуальне пластичне мислення.

До ряду передових українських виробництв того часу мож-
на віднести Львівський склозавод №  1 (колишній «Леополіс»), 
організований ще під час Другої світової війни в 1944 році, що 
спеціалізувався на художньому склі й сортовому посуді. Штат-
ні художники цього підприємства, з  яких складався молодий 
колектив Художньої майстерні заводу – Р.  Шах, і.  Зарицький, 
Л. Вихарєва, О. Несвицька та інші, під керівництвом головного 
художника Є. мері розробляли щораз нові форми і засоби деко-
ративної обробки виробів. 

У грудні 1957 року Львівському склозаводу № 1 було вперше 
запропоновано представити зразки виробів для експонування 
на міжнародних ярмарках в Познані (Польща) і в Кабулі (Аф-
ганістан) – 41, та виставці у Брюсселі – 56 оригінальних зразків 
художньої продукції, з чим, завдяки своїм талановитим худож-
никам, завод успішно впорався.

Проте вже у 1962  році на базі Львівського склозаводу №  1 
було створено Головне підприємство «Райдуга» (пізніше – Скля-
не виробниче об’єднання (СВО) «Райдуга»), яке досить швидко 
уславилось не тільки в Україні, а й в СРСР. СВО «Райдуга», як і 
Стрийський завод художнього скла, на зламі 1950–1960-х років 
закладало славу львівської школи скляної пластики. 

Доленосною подією для українських художників декоратив-
но-прикладного мистецтва було введення в експлуатацію Львів-
ської кераміко-скульптурної фабрики (далі  – ЛКСФ), згодом  – 
Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики 
(далі  – ЛЕКСФ), після створення на підприємстві у 1965  році 
експериментально-творчої дільниці. Завдячуючи ініціативі 
керівників Львівської організації Спілки художників Украї-
ни – Я. Чайки, Д. Крвавича та м. Курилича, та за фінансової 
підтримки Художнього фонду України на фабриці, окрім кера-
мічного і скульптурного, було створено і цех гутного художньо-
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го скла. У 1962 році, від самого початку роботи цеху, його очолив 
корифей гутної справи, член Спілки художників СРСР, заслуже-
ний майстер народної творчості України м. Павловський 3.

Належні умови праці та впровадження нових технологій на 
ґрунті традиційного гутництва вабили до себе художньо обда-
рованих склодувів з інших підприємств, і фактично із засну-
ванням на ЛКСФ гутного цеху діяльність дрібних артілей на 
Львівщині було припинено. Усі провідні майстри-склодуви  – 
Й. Гулянський, П. Думич, Б. Валько, м. тарнавський, і. Чабан, 
О. Гера, Р. Жук, Е. Голяк, м. Лопушанський, П. Вдович – пере-
йшли працювати на новостворену прибуткову, з розширеними 
творчо-виробничими потужностями фабрику у Львові 4. 

Поруч з майстрами-склодувами, які мали досвід праці в гут-
них цехах артілей, працювали професійні художники. Віднов-
лення традицій українського гутництва в умовах тогочасної 
уніфікації мистецької продукції й тиражування взірцевих тво-
рів стало важливою передумовою і для створення у 1964 році у 
Львівському державному інституті прикладного і декоративно-
го мистецтва (далі – ЛДІПДМ) першої та єдиної (до сьогодні) в 
Україні кафедри художнього скла. 

Період кінця 1950 – 1960-х років, коли українські склярі пе-
реважно працювали над ужитковими речами, зокрема над фі-
гурним посудом, різноманітними функціональними виробами, 
залишився в історії мистецтва як «фольклорний»  – «настільки 
відвертим був зв’язок скляних творів з давніми формами укра-
їнського гутного посуду, які не випадково називають “скляним 
фольклором”» 5.

Найяскравішим прикладом цього є творчість мечислава 
Павловського (1921–1989), який від 1947 року працював на скло-

3 Черняк Ф. Львівське гутне скло другої половини ХХ століття. Нарис іс-
торії : навчальний посібник. Львів : ЛНАМ, 2006. С. 15. 

4 Голубець Г. Унікальна колекція гутного скла. Міст: мистецтво, історія, 
сучасність, теорія. Зб. наук. праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т 
проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. Київ : Музична Україна, 2008. 
Вип. 4–5. С. 72.

5 Петрякова Ф. С. Українське гутне скло. Київ : Наукова думка, 1975. С. 68.
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робних підприємствах Львова, а перебуваючи на посаді керівни-
ка та провідного майстра-інструктора цеху ЛКСФ, вчив професії 
гутника майже усіх художників і майстрів, хто з ним працював 
на фабриці (1961–1971). 

З великим захопленням у 1960–1970-х роках М. Павловський 
продовжує «чаклувати» над оригінальними декоративними по-
судинами у вигляді тварин (декоративна посудина «Баран», 
1967 р.; посуд «Ведмідь», 1971 р.); над дзбанками овоїдної форми 
з короткою циліндричною шийкою, вазами складної грушепо-
дібної чи дзвоноподібної форми тощо, які він сам скромно за-
раховував до побутових предметів, хоча усі вони були незмінно 
позначені мистецьким артистизмом.

«Мечислав Павловський був віртуозом і дуже працьовитим, 
винахідником. <…> Самотужки дійшов відкриття таємниці “ве-
неційської нитки”, що вважається до цього часу вершиною в тех-
нології гутних виробів (і таємницею). Зробив у цій техніці багато 
речей» 6. Доказом цього є його бездоганні за формами, сповнені 
вишуканості «венеційського декору» посудини, що «звучали на 
рівні світової класики скла, і <…> слугували своєрідним камер-
тоном вірного художнього звучання скляної мелодії» 7. 

Традиції старої української гути продовжував знаний львів-
ський майстер Йосип Гулянський (1923–1985). Його ужитко-
вий посуд і фігурна пластика позначені кращими рисами творів 
львівських гутників. Це його численні вази овоїдної форми з 
вузьким круглим отвором і глибоким вертикальним рифленням 
зовні на товстих стінках або вази, що мають внутрішнє широ-
ке вертикальне рифлення з тулубом у формі зрізаного конуса. 
І хоча Й. Гулянський мало захоплювався формотворчістю і на-
давав перевагу більш спрощеним формам, які сприймаються в 
його творах зовнішньо стриманими, він добре знав якості скла, 
вміючи ефектно їх розкрити.

6 Федорук  О. Маестро художнього скла Андрій Бокотей. Київ  : Либідь, 
2008. С. 77.

7 Крамаренко  Л. На выставке стекла в Киеве. Декоративное искусство 
СССР. 1983. № 2. С. 9.
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До художньої розробки традиційних для народного посуду 
й органічних для скла товстостінних округлих, кулястих форм, 
позбавлених деталізації, проте збагачених різноманітними тех-
нологічними способами декорування (змішування кольорів, 
кракле, металізація і відновлення тощо), звертається досвідче-
ний майстер-склодув, заслужений майстер народної творчості 
України, член СХУ Богдан Валько (1934–2006).

Це округлої форми пляшки-плесканки з безколірного скла, 
з  наліпленими вздовж посуду хвилястими стрічками. Це вази 
овоїдної форми з тришарового скла з включенням ефектних 
мармурових заливів різноманітних кольорів, з півтоновим срі-
блясто-білим внутрішнім шаром (вази з композиції «Народні», 
1976 р.; ваза з набору «Горобинове мереживо», 1982 р.). Щодо при-
йомів декорування, які опанував і використовував Б.  Валько, 
найбільш вдалими були його рішення за допомогою кольорової 
нитки: «плутаної нитки», «повітряних пухирців», якими він зо-
рово збагачував численні предмети побутового і декоративного 
посуду – дивовижно пластичних, вільно формованих ваз, фла-
конів, дзбанків, цукерниць, фляг, циліндричних кухлів тощо.

Над фігурним посудом та декоративною пластикою малих 
форм склодуви почали особливо активно працювати у другій 
половині 1960-х  років. Живою пластикою, властивою вільно 
формованому склу, вирізняються твори неординарного май-
стра-склодува Петра Думича (1935 р. н.), який прийшов працю-
вати на ЛКСФ у 1963 році, здобувши протягом 1953–1961 років 
досвід гутника на різних склоробних підприємствах Львова.

Справжньою віртуозністю гутного ліплення з характерним 
тонким відчуттям матеріалу вражає його знаменита серія скля-
ної скульптури «Леви», яку П. Думич присвятив рідному Льво-
ву. В ній у різних варіантах майстер відтворює головний символ 
міста – фігуру «царя звірів», зображеного у напівлежачій позі з 
опуклим горизонтально витягнутим тулубом з довгим витягну-
тим хвостом. Передні випрямлені кінцівки декоровані кумедни-
ми защипами, задні – зігнуті. Гранично узагальнену морду до-
сить добродушної за образом тварини автор формує масивним 
наліпом з рельєфно позначеним носом, очима, пащею, як і гри-
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ву, що теж зроблено широким хвилястим наліпом (скульптура 
«Лев», 1970 р.; скульптура «Лев», 1971–1973 р. (варіант – 1969 р.)). 

Наліп, як засіб підсилення виразності художнього образу, вда-
ло застосовує і майстер-склодув ЛКСФ Едуард Голяк (1935 р. н.) у 
своєму творі, що став хрестоматійним в історії львівського гут-
ного скла «фольклорного періоду». Це його карафа під назвою 
«Сонечко» з тулубом овоїдної форми, по боках якого – дві по-
рожнисті, вигнуті дугою ручки. Корок посудини зроблено авто-
ром у вигляді великої кулястої, трохи приплюснутої спереду і 
ззаду голови, навколо якої наче струменять промені, сформовані 
вертикальними хвилястими наліпами. Очі, ніс, рот також позна-
чені наліпами, які надають зображенню життєрадісного харак-
теру, незмінно викликаючи у глядача позитивні емоції (декора-
тивний посуд «Сонечко», 1970 р.). 

До пошуків в напрямку фігурного посуду приєднується і 
один з відомих львівських склодувів, майстер народної творчос-
ті, член НСХУ Роман Жук (1929–2004), який дванадцять років 
набував досвіду гутника на склоробних підприємствах Львова, 
перед тим як потрапити у 1963 році на ЛКСФ. 

Соковита пластика форм, витонченість силуетів, дзвінка ко-
лористика фігурних посудин Р.  Жука «Ведмідь» (1963), «Лев» 
(1970), «Козак» (1970) йде від вмілого володіння гутними прийо-
мами, адже цьому досвідченому майстру львівське скло завдя-
чує збереженням і розвитком народних традицій.

У творах провідних майстрів-склодувів ЛЕКСФ практику-
валися два методи: утилітарного та декоративного напрямку. 
В традиційній, проте модернізованій гутній техніці видування і 
ліплення виконують свої дивовижні скляні декоративно-скуль-
птурні посудини і майстри-склодуви О. Гера та Я. мацієвський. 

Енергійний ритм і органічну пластичність матеріалу демон-
струють твори заслуженого майстра народної творчості Укра-
їни, члена НСХУ Олексія Гери (1934–2006), який працював на 
ЛКСФ від самого початку  – з  1963  року. Майстерністю у воло-
дінні специфікою вільно формованого скла вражає його посуд у 
вигляді фігурки півня з порожнистим кулястим, трохи витягну-
тим тулубом, із корком, трактованим як голова птаха; з хвостом, 
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перетвореним на ручку посудини з трьома круглими отворами 
(фігурний посуд для напоїв «Півник», 1970 р.). 

Високою майстерністю ліплення у склі О.  Гери дивує дина-
мічна, виконана ним на одному подиху, гранично узагальнена 
декоративна фігура барана, яка при своїх невеличких розмірах 
сприймається монументальною скульптурою (фігурний посуд 
«Великий баран», 1971 р.).

Захоплення фігурним посудом прочитується і в численних 
творах відомого майстра-склодува ЛЕКСФ (від  1963  р.), члена 
НСХУ Ярослава мацієвського (1935 р. н.), характерним прикла-
дом чого є карафа, що трактується як жіноча постать з руками, 
сформованими продувом, складеними спереду на талії; з умов-
ною головою у вигляді наліпа з безколірного скла овоїдної фор-
ми (фігурний посуд «Баба» (з набору для напоїв), 1970 р.). Нижня 
частина виразного за виконанням графина з безколірного скла, 
завдяки використанню автором прийому «скляної крихти», су-
цільно вкрита зорово ефектними плямами червоного кольору.

Вищезгадані талановиті майстри  – гутники-склороби, про-
фесійний вишкіл яких був надзвичайно високим, працюючи на 
ЛЕКСФ у 1960–1980-х роках, уславили українське художнє скло. 
Вони хоча і не мали спеціальної освіти, проте гідно наслідува-
ли спадщину своїх попередників – народних гутників, і доволі 
широко розуміли традиції. Традицію – не як імітацію давнього 
мистецтва з освоєнням давніх прийомів та технік, не як своєрід-
ний етнографізм, що передбачає канонізацію фольклорних форм 
та мотивів, а як «наявність професійного вміння <...> і здатність 
видозмінювати всі набуті художні цінності, хоч як би вони не 
були вдосконалені протягом багатьох століть, і  як би повільно 
ці зміни не відбувалися,  <…> щоб не призвести до поступової 
втрати гутництвом його творчого начала»  8. І  саме винахідли-
вість разом з творчим ставленням до матеріалу, кольору, декору 
вирізняли як виставкові роботи, так і нерідко тиражні зразки 
цих видатних львівських склодувів, завдяки чому вони усі стали 
членами Спілки художників УРСР (нині – Національна спілка 
художників України).

8 Петрякова Ф. С. Українське гутне скло... С. 131.
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Ці майстри, представники старшого і середнього покоління 
склодувів, як нащадки і продовжувачі традиційного ремесла, не 
здобували академічні знання у вищому художньому навчальному 
закладі. Проте на ЛКСФ працювали і майстри-склороби, які праг-
нули вищої освіти, усвідомлюючи, що вона відкриває нові творчі 
перспективи перед художньо обдарованою особистістю. Завдяки 
такій позиції, гутництво в останній третині ХХ ст. перетворилось 
на мистецтво творчих індивідуальностей, серед яких впродовж 
кількох десятиліть яскравіло ім’я відомого львівського майстра-
склодува (на ЛКСФ від 1963 р.), заслуженого художника України – 
одного з тих, хто здобув професійну освіту у ЛДІПДМ (закінчив у 
1972 р.), члена НСХУ мар’яна тарнавського (1931–2006).

У різних жанрах – в побутовому і декоративному посуді, ані-
малістичній скульптурі, у вітражу тощо виявив цей митець своє 
самобутнє обдарування. Протягом 1960–1970-х років асортимент 
його творів складався переважно з предметів побутового посу-
ду: ваз, флаконів, наборів для вина й лікеру, куманців. Нерідко 
майстер використовував традиційні народні форми барильця у 
вигляді витягнутої горизонтальної бочки на чотирьох коротких 
ніжках, декорованої хвилястими кільцевими наліпами навколо 
торцевих стінок (барильця з набору «Барила», 1969 р.), чи дзбан-
ка, прикрашеного хвилястим наліпом вздовж ручки, що має ту-
луб конічної форми з триярусними стінками (дзбанок з набору 
для десерту, 1974 р.) тощо.

З погляду майстерності видування фігурних виробів, показо-
вим для М. Тарнавського є його посуд і декоративна скульптура 
у вигляді фігурок козла, бездоганних за узагальненістю і стилі-
зацією форми, досконалих з позицій виразності матеріалу: дво-
шарового скла – ледь забарвленого внутрішнього шара і безбарв-
ного зовнішнього, що надає цим творам особливої витонченості 
(скульптура «Козел», 1968 р.).

Твори 1980-х років свідчать про певний відхід автора від тра-
диційних народних форм у напрямку більш фантазійних образ-
но-пластичних і колористичних рішень, які вже розкривають 
творче мислення М. Тарнавського як професійного митця (деко-
ративна композиція «Квітуче поле», 1982 р.).
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Після так званого фольклорного періоду настав етап потуж-
ного розвою художнього скла, що припав в Україні на 1970–
1980-ті  роки. М.  Тарнавський жодним чином не спростовував, 
а лише стверджував загальноприйняте уявлення про те, що ро-
бота з гутою визначає стиль українського художнього склярства 
і глибоких його зв’язків з національною традицією.

З відкриттям кафедри художнього скла у ЛДІПДМ цех гутно-
го скла ЛКСФ перетворився у потужну навчальну базу інституту. 
У ті роки і в наступні десятиліття не тільки М. Тарнавський, а й 
інші майстри одночасно навчалися на вечірньому відділенні та 
стаціонарі інституту (В. Драчук, Ф. Черняк, Е. Голяк, с. тимчак, 
с. Косаківська, і. Онищук, Р. Дмитрик, А. Гоголь, А. Петров-
ський, і. мацієвський, Р. Гудима, Л. мандрика та ін.), завдяки 
чому склодуви, лишаючись практиками, ставали і митцями. 

Серед обдарованих практиків-склодувів, які, пройшовши вод-
ночас школу Львівського державного училища прикладного мис-
тецтва ім. І. Труша (далі – ЛДУПМ ім. І. Труша) та ЛДІПДМ, стали 
професійними художниками, своєю завзятістю у гутній справі і 
палким бажанням відійти від стереотипних образно-пластич-
них рішень в склі особливу увагу на ЛЕКСФ звертав Франц Чер-
няк – майстер-склодув (1963–1970), член НСХУ, який розробив за 
період 1966–1979 років сотні зразків для серійного виробництва 
в цеху: вази, штофи, плесканки, дзбани тощо (декоративний по-
суд – плесканка «Зелена квітка», 1972 р.). І цілком зрозуміло, чому 
невдовзі саме Ф.  Черняк став головним художником фабрики 
(у 1975 р.). Тут доречно згадати одну з його ранніх неординарних 
скульптурних серій у техніці вільного видування – «Маски», де 
декоративні посудини, що ефектно вкриті кракелюрами, виразно 
трактуються у вигляді умовних чоловічих голів з національними 
ознаками (декоративний штоф «Гуцул» із серії «Маски», 1970 р.; 
декоративний штоф «Козак» із серії «Маски», 1970 р.). 

Паралельно успішній діяльності Львівської експерименталь-
ної кераміко-скульптурної фабрики у 1970–1980-х роках доволі 
результативно працюють такі підприємства скла Львівщини, як 
Львівське скляне виробниче об’єднання «Райдуга», Стрийський 
завод скла, де високопрофесійні художники максимально вико-
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ристовують можливості цих виробництв, постійно оновлюючи 
асортимент масових виробів, вдосконалюючи їх. Було загально 
визнано, що СВО «Райдуга» мало найбільш високоякісну та різ-
номанітну палітру кольорового скла серед усіх численних під-
приємств Радянського Союзу. 

СВО «Райдуга» передусім було відоме виготовленням по-
суду для широкого вжитку  – своїми наборами для напоїв: бо-
калами, стаканами, келихами тощо. Стиль виробника цих ви-
дувних вжиткових предметів легко розпізнавався, завдяки їх 
точно вивіреним пропорціям, витонченим силуетам, елегант-
ним формам, шляхетній стриманості у застосуванні кольору, ха-
рактерному мелодійному звучанню якісно-прозорого скла. І це 
насамперед заслуга колективу художників цього виробничого 
об’єднання – Л. Вихарєвої, Є. мері, О. Богуславського, Л. На-
горного, Р. Шаха. Усі вони працювали над зразками для серій-
ного виробництва: Л. Віхарєва вдало розробляла взірці скляних 
і кришталевих ваз, наборів бокалів, чарок; О. Ласовський – ке-
лихи, комплекти посуду, Л. Нагорний – вази, настільні набори з 
кришталю тощо. У 1970–1980-х роках, коли головним художни-
ком об’єднання працював Р. Шах, на республіканських художніх 
і промислових виставках гучно заявляв про себе кожен з худож-
ників-склярів цього підприємства, репрезентуючи свої декора-
тивні та скульптурні твори з видувного скла і кришталю.

Заслужений художник України Роман Шах (1932–2005), який 
одразу після закінчення у 1957  році ЛДУПМ ім.  І.  Труша роз-
почав свою професійну діяльність на Головному підприємстві 
«Райдуга», майже через десятиліття отримав посаду головного 
художника фірми (у 1968 р.). 

Він не тільки розробляв взірці посуду різного призначення 
для тиражу, а  й активно працював творчо, виконуючи вистав-
кові роботи, найчастіше у техніці видування з кольорового скла 
(набір для напоїв «Беркут», 1969  р.) чи безколірного кришта-
лю (комплекти ваз «Чотирилисник», «Присмерки», 1970-ті  рр.). 
Творчу манеру Р.  Шаха в його найкращих творах вирізняло 
прагнення до образного розкриття теми передусім художньо-
формальними, доволі лапідарними засобами, прикладом чого є 
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його графин з набору для напоїв «Беркут». Художня виразність 
в цій товстостінній посудині, умисно звільненій від будь-якого 
декору, з тулубом, близьким до куба, трохи заокругленим вгорі, 
з  масивним корком у формі зрізаного конуса досягається точ-
но знайденими пропорціями і красою символічного колірного 
рішення скла густонасиченого медового кольору, який тут ви-
ступає головним образним і формотворчим елементом (графин 
з набору для напоїв «Беркут», 1969 р.). Багатством кришталевої 
гри світла та кольору приваблюють і його численні вази (вази де-
коративні, 1975 р.).

Успішна розбудова підприємства у 1960-х роках, досягнення 
ним високого виробничого рівня, авторитет колективу худож-
ників СВО «Райдуга» значною мірою завдячували таланови-
тому майстру скла, члену СХУ Євгенії мері, яка, закінчивши 
ЛДІПДМ у 1955 році і здобувши досвід роботи на підприємствах 
Львова і Львівщини (від  1956  р.), кілька десятиліть працювала 
художником, а певний час і головним художником у СВО «Рай-
дуга» (у 1962–1968 рр.). 

Одним з характерних прийомів декорування, який Є. Мері за-
стосовувала у своїх виставкових роботах, виконаних з вільно фор-
мованого скла, було доволі поширене в той період алмазне грану-
вання, яким зазвичай вона майстерно «проходилась» по стінках 
посудин широкими орнаментальними смугами з прорізів у фор-
мах півмісяця або вертикальних овалів, укладених по два чи три.

Про це свідчать її товстостінні, проте шляхетні тюльпанопо-
дібні вази з безколірного, іноді накладного рубінового скла (се-
рія «Вази для квітів», 1982 р.) чи глибокі у формах зрізаної пів-
кулі салатниці з товстими стінками (серія «Салатниці», 1982 р.). 

До прийому алмазного гранування звертались, так чи інакше, 
усі художники СВО «Райдуга», зокрема Леонід Нагорний, яко-
му він давав можливість знаходити вдале співвідношення між 
текстовою і орнаментальною частинами декору. Це демонструє 
створена автором святкова ваза «Києву – 1500» класичної фор-
ми зрізаної півкулі з символічним для нашого міста декором зі 
стилізованого листя і плодів каштана, що вкриває усю площину 
посудини (ваза «Києву – 1500», 1982 р.).
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Прийомом алмазного гранування у своїх виставкових вазах 
з безколірного кришталю широко користувався Олег Богуслав-
ський. Він виконував гравірування власноруч за допомогою 
бормашини, що дозволяло художнику створювати сюжетно-фі-
гуративні мініатюри на товстих стінках кришталевих ваз (вази 
«Врожай», «Київська весна», 1980-ті рр.). Оптично стійкі, мону-
ментальні за характером посудини О. Богуславського сприйма-
лися важкуватими, на відміну від його дивовижних своєю ви-
тонченістю і багатоманітністю пластичних вирішень скляних 
келихів.

У 1960-х роках на львівських виробництвах художнього скла 
способом вільного формування поступово поширилась скляна 
дрібна пластика, яка у 1970–1980-х перетворилась на значне мис-
тецьке явище. Мініатюрною пластикою зі склодроту уславився в 
ті часи член НСХУ, згодом народний художник України Віталій 
Гінзбург (1938–2006), який від 1960 року і до самого закриття у 
1990-х роках працював у СВО «Райдуга»  9. І саме за його ініці-
ативою на заводі було організовано виготовлення мініатюрної 
скульптури зі склодроту: від 1965 року він очолив дільницю де-
коративної скульптури. 

Багатобарвні фігуративні скляні мініатюри В. Гінзбурга були 
незмінно вигадливими за образністю і вишуканими за пласти-
кою («Чорт» зі скульптурної композиції «Чортова гута», 1980 р.; 
«Клоун балансуючий» зі скульптурної композиції «Скоморохи», 
1974 р.; «Запорожець», 1966 р.).

У своїх же більш масштабних, монументальних за характе-
ром виставкових вазах того періоду В. Гінзбург сміливо поєдну-
вав видувні форми з безколірного кришталю і ліплену пластику 
з кольорового скла (ваза «Троянда», 1978  р.; «Ваза з тюльпана-
ми», 1979 р.).

Спочатку на республіканській виставці «Українське художнє 
скло» 1982 року в Києві, а згодом на виставці «Скло. Художник. 
Завод», що відбулась 1984 року в Києві, В. Гінзбург більше за всіх 

9 Нечипоренко Т. Віталій Гінзбург у Києві: пам’яті мистця (1938–2006). Об-
разотворче мистецтво. 2008. № 3. С. 146.
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вразив відвідувачів оригінальністю своєї декоративно-скуль-
птурної композиції з матового кришталю під назвою «Скло» 
(1982), де «скло, що наче витікає з посудин і зупиняється в своєму 
русі, сприймається як образ застиглої миті» 10. Ця робота В. Гінз-
бурга сприймалась новаторською з погляду її образно-пластич-
ної побудови, хоча її і виконано майстром на основі традиційної 
народної форми дзбана і кухля. 

Прогресивними методами в роботі над формами утилітарних 
виробів широкого попиту користувались художники Стрий-
ського заводу скла на Львівщині, зокрема головний художник 
підприємства Григорій Паламар. Захоплення викликала його ре-
тельна цілеспрямована розробка численних варіацій модульних 
типових предметів  – видувних чарок, бокалів, ваз  – для масо-
вого вжитку. Г. Паламар діяв за усіма правилами художньо-ди-
зайнерського проектування, вибудовуючи образ предмета з ура-
хуванням його практичної, технологічної, художньої складових. 
Саме на основі форм різновеликих, вертикально витягнутих бо-
калів художником було створено одну з його кращих декоратив-
них композицій «Чорногора», що викликала асоціації з чарівною 
органною музикою. Ця вдала робота творця стрийського скла 
вперше «прозвучала» на республіканській виставці «Українське 
художнє скло» в Києві у 1982 році, що стала помітною мистець-
кою подією не тільки в Україні, а й в масштабах усієї країни.

Вироби Стрийського склозаводу були добре впізнаваними, 
завдяки майстерному використанню техніки накладного скла, 
в якій орнамент вибудовувався за допомогою алмазної грані, що 
прорізує кольоровий наклад і виявляє безбарвну основу форми. 

Досконало опанував цю техніку разом з гутним видуванням 
Яків Кітела, в чому промовисто переконують його творчі робо-
ти початку 1980-х років (блюдо з комплекту «Літо», 1982 р.; ваза із 
серії «Морські», 1983 р.; ваза для десерту «Ранок», 1983 р.). 

І все ж з усіх підприємств художнього скла Львівщині гутний 
цех ЛЕКСФ відігравав виняткове значення: «він став єдиним 

10 Яроменок  Е. Скло. Художник. Завод. Образотворче мистецтво. 1985. 
№ 6. С. 28–29.
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експериментальним об’єктом всесоюзного значення, завдання 
якого полягало у випуску малосерійних унікальних зразків де-
коративно-ужиткового характеру, а також у розробці та втіленні 
оригінальних авторських ідей у роботах виставкового призна-
чення»  11. Тому, окрім художників-виробників, на фабриці у 
1970–1980-х роках за разовими угодами творчо працювали і про-
фесійні митці, які й були задіяні в цьому процесі. Це А. Бокотей, 
З.  масляк, З.  Флінта, Р.  Петрук, Б.  Галицький, м.  Шимчук, 
В. савчук, с. мартинюк, О. Ласовський, які намагались оно-
вити художню форму, аби у сучасному художньому склі духовне 
брало гору над матеріальним, тому і звертались у своїх творах до 
образної асоціативної лексики. 

Бажання не зупинятись на досягнутому, розширити царину 
застосування художнього скла приводить багатьох цих митців 
і до співробітництва з архітекторами: в громадських інтер’єрах 
вони розробляють і втілюють в гутному склі оригінальні ком-
позиції світильників, фонтанів тощо. Робота в архітектурному 
просторі, де скло довелось поєднувати з металом, дала поштовх 
для новітніх творчих розробок у напрямку поєднання скла з ін-
шими матеріалами.

Поступово вибудовувалась панорама «нового» львівського 
гутництва, що складалась з експериментальних пошуків та зна-
хідок творчих індивідуальностей, які приділяли першочергову 
увагу втіленню новітніх образно- і формально-художніх заду-
мів у виставкових об’ємно-просторових роботах, в яких автори 
більш тяжіли до скульптурної пластики. Сміливі експерименти 
львівських митців (у сульфідному і прозорому склі – З. масляк, 
у кольоровому і прозорому – А. Бокотея, Ф. Черняка, згодом – 
В.  Гінзбурга) відкрили перед українськими склярами широкі 
горизонти.

Посудні об’єми перетворювалися у «флореальні», «біоморф-
ні», в яких гостротрепетне відчуття натури поєднувалось з асоці-
ативними, більш опосередкованими зв’язками між природними 

11 Чиж М. Творча особистість Франца Черняка в контексті розвитку львів-
ської школи художнього скла. Вісник Львівської національної академії мис-
тецтв. Львів : ЛНАМ, 2008. С. 297. 
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мотивами та їх втіленням у матеріалі. Це яскраво відображено 
в поетичних роботах Зіновії масляк (1925–1984) – випускниці 
ЛДІПДМ, яка з середини 1970-х років експериментувала в дусі 
нового формотворення у намаганні вийти за межі традиційно-
усталених уявлень про посудно-декоративне скло (декоративна 
скульптура «Каштан» з декоративної композиції «Каштан цвіте», 
1982 р.; ваза з декоративної композиції «Чорнобривці», 1982 р.). 
Композиції З.  Масляк були розраховані на асоціативне сприй-
няття (набір ваз «Морське дно», 1982–1983 рр.). 

Лідерами львівського гурту склярів на початку 1980-х років 
були визнані непересічні постаті, чиї творчі досягнення дозво-
ляють говорити не тільки про новітнє вирішення образно-плас-
тичних завдань у склі шляхом підпорядкування технологічних 
принципів філософському наповненню творів, а й загалом про 
їх вплив на мистецький поступ львівського склярства на зламі 
ХХ–ХХІ ст. Це член НСХУ, народний художник України, профе-
сор ЛНАМ Франц Черняк (1938 р. н.) і член НСХУ, народний ху-
дожник України, академік НАМУ, лауреат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка, ректор ЛНАМ Андрій Бокотей 
(1938  р.  н.).  – постійні учасники чисельних вітчизняних і між-
народних виставок, експоненти усіх міжнародних симпозіумів 
скла, що відбулись у Львові (1989–2019). 

Ф. Черняк – митець, який працював на ЛЕКСФ у склі майже 
без допомоги склодувів-виконавців і «фантазував» у кольорово-
му склі біля гутної печі самостійно (пласт і скульптура з ком-
позиції «Пінгвіни», 1980 р.; композиція «Рибальські сіті», 1987 р.; 
композиція «Писанки», 1989 р.).

Глибоке знання і дивовижне відчуття матеріалу дозволяли 
йому створювати унікальні асоціативно-образні твори в роз-
маїтому діапазоні: від теми природи («Весна», «Тополі», «Горох», 
1970-ті рр.), на біблійні мотиви («Хрест», «Мойсей», 1980-ті рр.) 
до космічних фантазій («Тунгуський метеорит», «Кратер», «Кос-
мос», «Об’єкти в просторі», «Орбіта», «Народження матерії», 
«Планети», 1980-ті рр.). Цікаві поєднання Ф. Черняком скла і ме-
талу, разом з його несподіваними спробами пластичного відтво-
рення в гутному склі гранично узагальнених жіночих профілів 
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у 1990-х роках («Діалог», «Маски», «Космічна маска», «Львівська 
пані», «Мадонна» тощо), та оригінальні умовні, проте віднос-
но розгорнуті за сюжетом фігуративні композиції майстра у 
2000-х роках («Манхеттен-2001», «Склодуви» тощо) були визнані 
справжніми мистецькими відкриттями у вільно формованому 
склі. Особливо вражає його масштабна сюжетно-фігуративна 
композиція «Склодуви» (2008) у формі вогняної кулі в центрі, 
що символізує скловарну піч, з якою нерозривно поєднані умов-
ні фігурки чоловічків зі склодувними трубками і баночками 
скла: це «своєрідний реквієм тим, хто присвятив своє життя ху-
дожньому склу і кого вже нема в цьому світі, і “Многії літа” тим, 
хто продовжує працювати» 12. 

Андрій Бокотей, який «вийшов із львівської гути, був зро-
джений культурою цеху гутного скла ЛЕКСФ і культурними тра-
диціями модернізму й трансавангарду» 13, одним з перших відій-
шов від ужиткової функції скла, перетворивши скляний виріб 
на мистецький витвір, що потребувало вирішення нових завдань 
творення образу через нічим не обмежену форму.

А. Бокотей йшов неторованими, незвіданими до нього шля-
хами, експериментуючи у склі, що не відало до цього вирішень 
образотворчих завдань. Випробовуючи різні технології, він 
вторгався у внутрішній простір своїх авангардних об’ємів у фор-
мах кулі, краплі («Імпровізація», 1980 р.; «Гуцульські мадонни», 
1981  р.; «Генрі Муру присвячується», 1983  р.), наповнених осо-
бливим життям склопластики, де простежувались багатозначні 
образно-смислові зв’язки: скло  – стихія, скло  – матеріал, кос-
мос – стихія і матеріал. Скло А. Бокотея, відійшовши від кано-
нів, трансформувалось у скульптурну пластику, в якій він роз-
крився не тільки як талановитий реформатор, але і як мислитель 
і тонкий спостерігач життя («Проти течії», 1990 р.; «Мовчання», 
1991 р.; серія «Медитації», 1991–1992 рр.).

12 Придатко  Т. Гутне скло Франца Черняка. Мистецтвознавчий авто-
граф : зб. наук. праць кафедри ІТМ ЛНАМ. 2009–2010. № 4–5. С. 91.

13 Федорук О. Суспільне визнання творчості Андрія Бокотея (До 70-річчя 
митця). Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2008. № 19. С. 281.
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Широкий резонанс у 1990–2000-х роках на міжнародних ви-
ставках і симпозіумах отримала фігуративна пластика А. Боко-
тея з плаского вітражного скла, виконана в авторській техніці. 
У кожній композиції з цієї серії – свій «театр», де розгортається 
своя маленька драма. Образи сумно-одноманітних «сидячих» (се-
рія «Сидячі», 1991 р.; композиції «Таємна вечеря», 1991 р.; «Відпо-
чинок», 1992 р.; «Двоє», 1993 р.; «Бесіда», 2002 р.) чи його улюбле-
них «вершників» (композиції «Вершник», 1992 р.; «Сон», 1998 р.) 
сприймаються філософськими символами самотності і, можли-
во, втілюють найпотаємніші душевні порухи й думки автора. 

Починаючи з 1981  року, А.  Бокотей багато експериментує з 
пласкими декоративними пластами  – його так званими скля-
ними акварелями, які в інтер’єрному просторі сприймаються як 
віртуозні абстрактно-живописні пейзажні композиції. 

У 1988  році А.  Бокотей і Ф.  Черняк, взявши участь в Між-
народному симпозіумі скла у місті Нові-Бор у тодішній Чехос-
ловаччині, насправді першими серед професійних українських 
художників приєдналися до «другої хвилі» всесвітнього руху 
«студійного скла» (Studio Glass movement), що виник в середині 
ХХ ст. одночасно і в Європі, і у США. Надбання прихильників 
цього руху визначались знахідками нових проявів кольороплас-
тичної виразності скла, розкриттям його технологічних можли-
востей, що згодом і привело до розвитку жанру склопластики та 
появи поняття «авторське скло». Тоді ж скло перестало обмеж-
уватися асортиментом художньої промисловості та ремесла: 
у другій половині ХХ ст. художнє скло отримало рівноправність 
у системі пластичних мистецтв 14.

Новаторською є пошуково-експериментальна творчість ви-
пускників кафедри художнього скла Львівської національної 
академії мистецтв кінця 1980 – 1990-х років, що має досягнення 
у ділянці створення авторського скла, чому сприяє функціону-
вання єдиної в Україні навчально-експериментальної скловар-

14 Чегусова З. Львівське художнє скло. Історія декоративного мистецтва 
України : у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва ; НАН 
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т. 5 : Мистецтво ХХ століття. Київ : ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського, 2016. С. 443. 
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ної печі (від  1973  р.), яка уможливлює для студентів безпосе-
реднє виконання робіт в матеріалі. Талановиті учні А. Бокотея, 
зокрема О.  Звір, Р.  Дмитрик, О.  Принада, А.  Петровський, 
А. Курило, О. Шевченко, і. мацієвський, А. Гоголь, В. тринцо-
лин, є цікавими творчими особистостями, які особливо яскра-
во розкривались на міжнародних симпозіумах гутного скла, що 
проходили у Львові протягом 1990–2000-х роках 15. 

Наприкінці ХХ ст. саме львівські митці почали відроджува-
ти мистецтво вітража. У 1999 році у Львові було створено пер-
шу українську професійну Асоціацію художників-вітражис-
тів «Вікно», до якої увійшли випускники кафедри художнього 
скла ЛНАМ О. Янковський (голова Асоціації), А. Винту, і. Гах 
(мистецтвознавець), А. Курило, О. Личко, Ю. Павельчук, В. Ри-
жанков, і. тарнавський, О. Шевченко. Як відомо, в Україні це 
єдиний художній колектив, який поставив собі за мету продо-
вжувати глибинні традиції українського вітража, що беруть по-
чаток у Західній Україні від ХІV ст. разом із розвитком готичної 
архітектури. Члени Асоціації пропонують різноманітні форми 
існування вітража у сучасній архітектурі. Так, одним з найори-
гінальніших проектів, першим в історії сакрального мистецтва 
України, став вітражний ансамбль, що включає іконостас, запре-
стольний образ, вікна-образи у каплиці Св. Георгія у Львові, роз-
роблений і виконаний художниками А. Винту, Ю. Павельчуком, 
О. Личком і В. Рижанковим. Прекрасну адаптованість вітража 
у сучасному інтер’єрі демонструють геометричні та ліричні аб-
стракції О. Янковського; вишукані орнаментально-фігуративні 
вітражі-картини В. Рижанкова; вітражні затишні світильники у 
техніці Тіффані О. Шевченка та його ж міні-вітражі, що відзна-
чаються експресивною кольорографікою, де основну роль віді-
грає рисунок металевих переплетень, так званої фолії – мідного 
дроту. Вільно рухається у просторі власних творчих ідей Андрій 
Курило, чия творчість відзначається експериментами у гутному 
і вітражному склі, пошуками кольоропластичної виразності, об-
разно-художніх можливостей. 

15 Чегусова З. Львівське художнє скло… С. 444–445.
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Отже, твори львівських вітражистів переконують, що ві-
траж – ідеальне для архітектурного простору декоративне оздо-
блення, бо це мистецтво світла і кольорів, сповнене високої ес-
тетики. У  2004  році на кафедрі художнього скла ЛНАМ було 
відкрито спеціалізацію «вітраж», для викладання були запро-
шені переважно художники-вітражисти Асоціації  – О.  Янков-
ський, В. Рижанков, О. Шевченко, а також О. Принада 16.

Великі сподівання пов’язані з наймолодшою генерацією львів-
ських митців. Це такі «учні учнів» А. Бокотея, Ф. Черняка, О. Зві-
ра у ЛНАМ, як м. Бокотей, м. Вахняк, Н. Гайдаш, В. Грабко, 
м. Дідик, А. Жук, Н. Звір, О. іванишин, Л. Литвин, В. Орлов, 
Н. Ошур, м. стернічук, м. Хомик, Р. Худоба, які активно заво-
йовують позиції в сучасному мистецтві скла.

Широка амплітуда творчих проявів українських митців скла 
переконувала у значному злеті українського професійного деко-
ративного мистецтва наприкінці ХХ ст. На жаль, через економіч-
ні негаразди на початку 2000-х років було значно підірвано твор-
чий потенціал художників-склярів, для нормальної мистецької 
реалізації яких необхідна передусім наявність творчо-виробни-
чої бази, а також регулярне проведення великомасштабних ви-
ставок, організація конкурсів, симпозіумів, створення музейних 
колекцій. Прикро, але доводиться констатувати закриття в Укра-
їні в першому десятилітті ХХІ ст. майже всіх заводів художнього 
скла, зокрема і таких двох гігантів, як КЗХС та ЛЕКСФ, де пра-
цювали унікальні скловарні печі і протягом багатьох років ство-
рювався величезний асортимент художніх виробів, що боляче 
вдарило по митцях, які втратили можливість працювати. 

Між тим зусиллями академіка Національної академії мис-
тецтв України, ректора ЛНАМ (2000–2015) А. А. Бокотея спільно 
з кафедрою художнього скла ЛНАМ у Львові продовжують про-
водитися гучні міжнародні симпозіуми художнього скла. Упро-
довж 1989–2019  років А.  Бокотей був ініціатором і постійним 
організатором спільно з ЛНАМ, а також головою міжнародних 
симпозіумів гутного скла у Львові. Вони проводилися постійно 

16 Там само. С. 445.
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раз на три роки на базі ЛЕКСФ, а після її закриття у 2007 році – 
на таких скляних підприємствах Львівщини, як Бережанський 
склозавод і завод компанія «Галицьке скло» в с. Новий Яр Яво-
рівського району. Останніми роками симпозіуми відбуваються 
на базі кафедри художнього скла ЛНАМ. Численні закордонні 
гутники намагаються бути неодмінними учасниками львів-
ських форумів скла, що на початку ХХІ  ст. одержали схваль-
ний всесвітній розголос і створили Україні реноме визначного 
східноєвропейського осередку новітнього експериментального 
гутництва. В жовтні 2019 року у Львові з успіхом відбувся вже 
ХІ Міжнародний симпозіум гутного скла.

Львівські симпозіуми особливо яскраво довели, що у 1990–
2000-х  роках «мистецтво вогню і світла» втілюється у новітніх 
неординарних формах: талановитими українськими митцями 
створюються численні раритети в матеріалах гутного скла і ма-
тованого кришталю, де поступово стираються межі між ужитко-
вим мистецтвом і склопластикою, скульптурою. І вже на початку 
ХХІ ст. українське гутництво, розвиваючись у контексті автор-
ського студійного скла, отримує світове визнання, переконливо 
доводячи, що львівське художнє скло за спадковістю традицій, 
багатоманітністю образно-пластичних рішень та вишуканістю 
декорування є винятково мистецьким явищем.
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3.1. ХАТнє нАСТІнне мАлюВАння 

ХІХ СТолІТТя

Одним з різновидів українського народного мистецтва є ма-
лювання, яким прикрашали стіни хат і господарських будівель, 
дерев’яні меблі, посуд, транспортні засоби, музичні інструмен-
ти тощо.

Українське хатнє настінне малювання ХІХ ст. розвивалося за 
двома, суттєво відмінними напрямами.

Перший – це розпис побілених ззовні й усередині хат, який 
виконували самі селянки, впорядковуючи житло на Різдво, Ве-
ликдень, Трійцю, Покрову, а також на весілля. Малюючи, вико-
ристовували прості, доступні матеріали й приладдя – самороб-
ні фарби з натуральних барвників (рослинного й мінерального 
походження) і з синтетичних барвників (так званих анілінових), 
саморобні щіточки, штампи тощо.

Другий напрям – це розпис інтер’єрів так званих митих хат, 
рублених з дерева й небілених усередині. Його робили на замов-
лення місцеві майстри-малярі, що володіли технікою й техноло-
гією олійного живопису, з огляду на зміст та стилістику творів – 
іконописці-«богомази». Малювання митих хат, якщо воно було 
до вподоби господарям, зберігали якомога довше.

Звернення іконописців до світського живопису й побутової 
сфери – декорування житла, розпису меблів, малювання писанок 
тощо, – було невипадковим. Це продовження традицій мистецтва 
ХVІІ–ХVІІІ ст., але, так би мовити, в більш широкому охваті. 

Оригінальні пам’ятки селянського хатнього малювання, 
з огляду на його видову специфіку, не збереглися. Але деякі ві-
домості щодо побутування стінописів другої половини ХІХ ст. 
містяться в етнографічній та мемуарній літературі. Їх небагато, 
і всі вони стосуються Слобожанщини.
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Так, Ілля Рєпін із притаманною художникові спостережли-
вістю описав інтер’єр української хати, що він бачив 1861 році в 
с.  Пристін Куп’янського повіту Харківської губернії: «У  світли-
ці пан-отця багато розмальованих літографій висіло під склом, 
а лубочні, веселих сюжетів аркуші було приліплено до білих стін 
просто м’якушкою хліба. Величезна піч по білій крейді була з 
красивою сміливістю розписана своїми баб’ячими і «дівочими» 
руками. Личані щітки різних форм і розмірів, насичені різними 
фарбами, робили чудеса самобутньої творчості.

За великими образами стояли вже сухі великі букети квітів, 
вся стеля і стіни до половини були спритно обнизані духмяними 
сухими травами.

Великі жовті квітки, чебрець, любисток наповнювали всю 
кімнату якимсь особливо благочестивим ароматом.

Весь розпис поновлювався до Великодня, а квіти – до Трійці» 1.
Віра Харузіна надала інформацію про хатнє малювання в 

українському селі Новостроївка Грайворонського повіту Кур-
ської губернії, цікаву ще й тим, що розкриває механізм його ви-
никнення: «В сл. Новостроївка Грайворонського п. Курської губ. 
в 50-ті роки ХІХ ст. стіни в хатах прикрашалися тільки 2 рази на 
рік: до Різдва й до Великодня, та ще й перед весіллям, у кого воно 
було. Причому Різдвяне оздоблення стін зберігалося до самої 
Масляної, а Великоднє – до Трійці. Ці оздоблення складалися з 
“квіток”-гілок і рушників. Для “квітки” вибирали найбільш роз-
ложисту вишневу гілку, віточки якої обрізали так, щоб вони не 
заважали прибити її до стіни. До віточок прикріплювали ниткою 
паперові квіти й листя. Так, для них робили квіти яблуні, вишні, 
груші, які складалися з рожевої середини й білих пелюстків; або 
“волові очі”  – айстри одноколірні, тобто або червоні, або сині, 
або рожеві. Листя із зеленого паперу робили такої форми як лис-
тя на вишні, груші, яблуні, а для айстр – листя грушеві, тільки із 
зубчиками на краях. Потім уже всю гілку з віточками обмотува-
ли зеленим папером.

1 Репин И. Е. Далекое близкое. Москва, 1953. С. 74; Цит. за : Найден О. С. 
Орнамент українського народного розпису: Витоки, традиції, еволюція. Київ : 
Наукова думка, 1989. С. 11.
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Таких квіток виготовляли 1 або 2 й прибивали їх цвяшками 
між вікнами, ближче до ікон (одна – з одного боку, друга – з дру-
гого), причому верхній край її [квітки. – Ю. С.] відступав від стіни 
як картина. В тих самих простінках між вікнами на деякій від-
стані від квітки в одну лінію, але далі від вікон вішали “королев-
ські рушники” на “кілку”, який був забитий у стіну й виступав з 
неї на ½ аршина 2. “Королевські рушники” – привізні рушники 
з вишитими червоними нитками широкими берегами, з узора-
ми у вигляді птахів, коней, квітів, а іноді й людей. На божничку 
ж, на якій стояли ікони, перед цими святами вішали спеціаль-
ні рушнички своєї роботи аршина ½ завдовжки з вишитими на 
берегах червоною та синьою заполоччю “квітками”. Обабіч бож-
нички прибивали ще до стіни пучки крокусів – безсмертників 
або жовтих гвоздик.

Пізніше, наприкінці 1860-х  років влітку після Трійці, коли 
знімали зазначені вище оздоблення, набирали всілякого зілля, 
товк ли його, розводили водою і “квачиком”  – скрученою у ви-
гляді олівця ганчірочкою розмальовували стіни гілками того ж 
самого розміру, як “квітка”. На неї саджали червоні й сині плями, 
що зображували айстри – “волові очі”, для чого окремо розво-
дили синьку й сурик і вмочували в них скручену в кульку (при-
близно в 1  вершок  3 за діаметром) ганчірочку. Ця стінна оздо-
ба зберігалася аж до осені, коли білили. У декого такі прикраси 
робили після будь-якої побілки (перед Різдвом, Великоднем, 
Трійцею і восени) протягом усього року. Зазначені оздоблення з 
фарб робили тільки в тих хатах, де були дорослі дівчата, “а то як 
же, дівка є, а квітки в хаті нема”, вважали за ганебне, якщо цього   
не робили» 4.

2 Аршин – дометрична міра довжини, відома в Росії від ХVІ століття. До-
рівнює 16 вершкам, тобто 71,12 см.

3 Вершок  – російська дометрична міра довжини, що дорівнює 4,45  см. 
Спочатку дорівнювала довжині фаланги вказівного пальця.

4 Харузина  В. Этнография. Приемы изучения явлений материальной 
культуры (жилище, одежда, украшения, пища): Курс лекций, читанных в Им-
ператорском Московском археологическом институте. Москва : Изд. Импера-
торского археологического института, 1914. Вып. 2. С. 190–191.
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Дещо інші «квітки» було зафіксовано в 1850–1860-х  роках в 
українському с. Солонівка Новооскольського повіту Курської гу-
бернії: «На стіни до Різдва прибивали цвяшками галузки реп’яха, 
заввишки приблизно 1  аршин, пофарбовані в червоний колір. 
До їх розгілень прив’язували квітки зі стружок, причому квітка 
складалася з трьох рядів, які поступово зменшувалися за діаме-
тром догори й були пофарбовані в різні кольори: ряд червоний, 
ряд зелений, ряд блакитний. Стружки пришивали одну до одної 
нитками. Такі галузки з квітами вішали по 1–3 на кожну стіну – 
“заквітчали (прикрасили цими квітками) добре». Також вішали 
на стіну з іконами рушники на цвяшках, штуки  2–3, а  на інші 
стіни – по одному. Рушники своєї роботи вишивали на берегах 
червоною заполоччю різними взорами: “чайками, голубами, пів-
нями, індиками й мужиками”. Крім того, ще оздоблювали стіни 
в такий спосіб: перепалювали вохру, розводили її квасом (щоб не 
мазалася) і пальцем або щіточкою з щетини кропили всі стіни» 5.

Печі в Новооскольському повіті декорували так званими під-
водками – монохромними, контрастними до основного тла ліні-
ями: «Піч у хаті була в давні часи біла; ту її частину, на якій спа-
ли, мазали жовтою глиною або коров’ячим навозом. Край печі 
біля лежанки обводили понизу рівною червоною каймою, над 
якою малювали невеличкі перпендикулярні рисочки; над ними 
знову йшла червона смужка» 6.

У збірнику етнографічних матеріалів, зібраних місцевими 
вчителями в Старобільському повіті Харківської губернії (1898), 
малювання було зафіксовано в багатьох селах повіту, а саме: Но-
во-Астрахань, Мостки, Кам’янка, Никольське, Курячівка, Шуль-
гінка, Кризьке, Ново-Псков, Просяне, Попівка, Чмирівка, Мар-
ківка, Більводське, Олексіївка, Євсуг, Городище 7.

Основними декоративними акцентами інтер’єру, як і в 1850–
1860-х роках, були покуть і піч. Але крім уже відомих елементів 
оздоблення (ікон, картин, рушників і натуральних, штучних, 

5 Там само. С. 191–192.
6 Там само. С. 169.
7 Там само. С. 31, 67, 99, 178, 490, 602, 732, 783, 821, 832, 864, 889, 919, 987, 

992, 995.
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мальованих квіток, пічних підводок) наприкінці століття зна-
чну роль відігравали шпалери, якими декорували стіни й, рідше, 
піч. Крім того, з’явилися й інші елементи оздоблення, здебільшо-
го навісні.

Найповніші характеристики хатнього декору, які певним 
чином доповнюють один одне, маємо із сс. Мостки й Марківка. 
С. Хотяїнцева та А. Усикова, які досліджували житло в Мостках, 
писали: «Місце за столом під образами називається “покуть”. Це 
найпочесніше місце, куди садять молодих, кумів і взагалі почес-
них і бажаних гостей. Кут цей і майже вся стіна навпроти дверей 
буває увішана іконами й різноманітними картинами, іноді ікон 
буває до 20-ти й більше; після ікон йдуть розфарбовані портрети 
Государя Імператора, Государині Імператриці, Великих Князів, 
генералів, далі зображення воїнів, тут же трапляються романси 
й пісні “в особах”; крім картин стіни оздоблюють “шпалерами”, ці 
шпалери прибивають під образами – “коло богів”. Ікони прикра-
шають рушниками й квітами: гвоздиками (найулюбленіші квіти 
малоросів), васильками, калиною і крокусом; крокус іноді вмочу-
ють у розведену крейду, щоб він був білий, а не червоний. Калина 
слугує місцевим дівчатам прикрасою: нею вони вби рають голову.

Уся хата, стіни й стеля вимазані білою глиною; піч зазви-
чай аршина на 1  ½ від землі вимазують землею або “кізяком”; 
комин, тобто верхню частину печі розмальовують червоною та 
жовтою глиною і синькою у вигляді якихось безформних плям, 
які з’єднують тоненькими смужками, припускаючи що ці плями 
схожі на дерева з листям, і називають їх “сосонками”; великі пля-
ми зображують птиць» 8.

У с. Марківка, як зазначав М. Негробов, «покуть у хаті вби-
рають іконами, серед яких дуже часто трапляється й картина 
про Страшний суд або про багатого й бідного Лазаря. Цей кут 
прикрашається чим завгодно: роблять паперові квіти, кружки 
зі стружок, пофарбовані в зелений або рожевий колір, колоски 
пшениці зв’язують у красивий щиток; якщо трапляється золо-
чена різьба зі старих ікон або іконостасів, то й її чіпляють тут 

8 Харузина  В. Этнография. Приемы изучения явлений материальной 
культуры... С. 67.
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само, напр., лик крилатого Ангела, зірочки тощо; відтак покуть 
повністю завішено іконами й картинами, і далеко ще по стінах 
тягнуться прикраси.

У самому куті висить лампада з привішеним до неї спіднизу го-
лубем, часто саморобним, іноді золоченим; часом шкаралупи кра-
шаних яєць, поєднані в групу, також привішуються до лампади. 

Піч оздоблюють шпалерою або просто розмальовують си-
ньою або червоною фарбою, квітами або нехитрими фігурами 
своєї вигадки.

Усі хати ззовні й всередині мажуть глиною і білять крейдою; 
трапляються й миті, які миють тільки на 1  аршин над лавою, 
щоб крейда не бруднила спину того, хто сидить» 9.

Аналіз усіх джерел дозволяє визначити, що в інтер’єрах біле-
них хат Старобільського повіту малювання розміщувалося на 
печі, покуті, рідше – на інших ділянках стін, тоді як шпалери – 
на покуті, стінах, рідко – на печі. Здебільшого в оздобленні ви-
користовували або шпалери або малювання, «змішаний» варіант 
декору трапляється рідше.

Репертуар мотивів малювання – «квітки», «сосонки», «пташ-
ки», зірочки, зубчики, фігурки й плями невизначених обрисів. 
Його колористична гама, яка складається з різних відтінків чер-
воного, синього, жовтого зумовлена якостями використаних ма-
теріалів – синьки, сурика, фуксина, жовтої і червоної глини. Щодо 
шпалер автори відзначають лише, що вони були «найяскравіших 
кольорів і рисунків» 10, «дуже різких кольорів» 11 і, дещо докладні-
ше: «дешеві шпалери, розписані найяскравішими кольорами, як 
от по червоному тлу жовтим, по зеленому синій з білим» 12. Іноді 
замість шпалер використовували червоний  ситець 13.

Стіни й стеля в хатах здебільшого були білими, їх мазали бі-
лою глиною або білили крейдою, сволоки й сволочки мили або 
білили. Написів або мальованих композицій на них не було. 

9 Там само. С. 889.
10 Там само. С.121.
11 Там само. С. 919.
12 Там само. С. 944.
13 Там само.
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Більш розвинений колористично варіант оздоблення зафіксо-
вано в Біловодському: «Стіни й потолок білять крейдою, а дехто 
маже жовтим кроном; сволоки й сволочки фарбують червоним і 
зеленим. Під іконами наклеюють шпалери дуже різких кольорів. 
Печі також розмальовують яскравими кольорами» 14.

Вже перші колекції копій, зібрані Костем Шероцьким у По-
дільській губернії, а  Євгенією Евенбах  – у  Катеринославській, 
довели, що хатнє малювання цих районів є цілком сформованим 
художнім явищем з притаманною йому образною змістовніс-
тю й усіма формальними ознаками, витоки якого слід шукати 
в ХІХ  ст. Тоді ж, а  особливо в 1920-ті  роки, коли розпочалися 
широкі мистецтвознавчі дослідження, постало питання про час 
його виникнення в окремих регіонах.

Дослідники намагалися з’ясувати це питання, розпитуючи 
майстринь. Так, Марія Щепотьєва, яка в 1926, 1927 роках студію-
вала стінописи в селі Ходоровці Кам’янецького повіту Подільської 
губернії, писала: «Одна з них, 40-літня жінка [Марія Наглюк. – 
Ю. С.] переказувала мені, як їй колись оповідала її баба, що жила 
ще за панщини. Тоді було не до квіток, бо людям було дуже багато 
роботи. Ніколи було й помастити хати й мастили часом в неділю, 
позамикавши двері, щоб люди не бачили. Тільки після панщини, 
як стало легше жити, почали розписувати хати» 15.

За спогадами старших майстринь першої, відомої нам, не-
анонімної генерації із села Петриківка Новомосковського повіту 
Катеринославської губернії («казенної» слободи, де не було пан-
щини) можна приблизно окреслити час виникнення малювання 
в цьому осередку.

Так, Параска Павленко (народилася 1881  р.) вчилась у мате-
рі, яка «малювала квіти прямо на комині, стінах» 16. Тетяна Пата 
(народилася 1884  р.), яка почала самостійно працювати на за-
мовлення в чотирнадцять років, навчалася стінопису, згідно з 

14 Харузина  В. Этнография. Приемы изучения явлений материальной 
культуры... С. 919.

15 Щепотьєва  М.  О. Розписи хат в с.  Ходоровцях на Кам’янеччині. Київ, 
1928. С. 9.

16 Данченко О. С. Народні майстри. Київ : Радянська школа, 1982. С. 37.
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одними джерелами, від матері 17, згідно з іншими – від матері та 
бабусі 18 чи тільки від бабусі 19. Тобто, з огляду на те, що хатньо-
му малюванню навчалися найчастіше дівчата або молоді жінки, 
можна говорити про існування петриківського стінопису вже в 
1860-х роках.

Те, що саме друга половини ХІХ ст. була часом виникнення й 
поширення традиції, підтверджують факти з маловідомих спо-
гадів Т. Пати, записаних Ніною Григораш: «Перші навички на-
стінного розпису вона [Т. Пата. – Ю. С.] перейняла від своєї ба-
бусі, яка вміла малювати три чи чотири квітки. Для талановитої 
дівчинки цього було замало. Вона швидко оволоділа бабусиним 
мистецтвом і почала придивлятися до роботи інших майстрів. 
Помітила вона, що в кожній родині малюють по-різному» 20. Тоб-
то, на той час хатнє малювання в Петриківці було явищем звич-
ним, не винятковим, але ще не сформованим як система.

Розглянуті матеріали дозволяють припустити, що традиція 
селянського хатнього малювання виникла на Слобожанщині, 
Катеринославщині не пізніше 1860-х років. Слід зазначити, що 
джерела малювання могли бути різними навіть у сусідніх осе-
редках, але, безперечно, значну роль у ґенезі українських се-
лянських стінописів відіграв звичай прикрашати хату зіллям, 
натуральними й штучними квітами, оздоблювати шпалерами, 
декорувати печі полив’яними мальованими кахлями.

Миті хати були поширені на території Слобожанщини й пів-
денно-східної частини Полтавщини. Це рублені з тесаних брусів 
і вкриті зовні обмазкою будівлі, стіни яких в середині залишені 
в натуральному дереві 21. Їх не білили, а зрідка мили водою, від 
чого й походить народна назва «мита хата» («митка»).

17 Голець  Я.  Д. Тетяна Пата  /до 90-річчя від дня народження. Народна 
творчість та етнографія. 1974. № 1. С. 70.

18 Глухенька Н. О. Народна художниця Тетяна Пата. Народна творчість 
та етнографія. 1959. № 2.С. 106.

19 Григораш  Н.  П. Мастер прикладного искусства Соколенко Василий 
Иванович. Архів ДХМ. Б. Н. С. 13.

20 Там само.
21 Юрченко П. Г. Дерев’яне зодчество України (ХVІІІ–ХІХ ст.). Київ, 1949. 

С. 21.
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Текстура дерева (дуба, липи, тополі, верби) вже сама по собі да-
вала гарний декоративний ефект, але в багатьох митих хатах світ-
лиці ще й було прикрашено малюванням, про що писав Стефан 
Таранушенко: «Здавна на Полтавщині та Слобожанщині дерев’яні 
(“небіловані”) стіни, стелю прикрашали розписом, який дотепер 
зберігся в деяких старих житлах»  22. Утім, на думку етнографів, 
малюнки на стінах митих хат, а саме заквітчані хрести з іменами 
(абревіатурами, контрактурами) чотирьох святих апостолів-єван-
гелістів «виконували не просто декоративну функцію, а були по-
святами-оберегами і, можливо, малювалися під час освячення 
хат» 23. Проте важко уявити як можна малювати під час освячен-
ня, тим більш чотири доволі складні композиції. Очевидно їх, як 
і розпис сволока, виконували все ж таки перед цією подією, коли 
було відомо час її проведення, або ж дописували дату пізніше.

Мальовані миті хати були, здебільшого, варіантами житла на 
дві половини, часто зі складними планами завдяки поділу по-
ловин, відгородженню частини сіней тощо. На думку багатьох 
дослідників, подібний тип українського народного житла іс-
нує доволі давно і є показником заможності. Згідно з описан-
ням житла 1774  року, поданому Михайлом Левченком, у  хатах 
заможніх господарів з одного боку розташовані сіней світлиця 
й кімната, з другого – пекарня, тобто кухня з варистою піччю. 
У світлиці й кімнаті є груба, іноді візерунчаста 24. Микола Аран-
даренко, досліджуючи побут у Полтавській губернії, зазначав: 
«Якщо дві хати, то в одній влаштовується руська піч, і ця хата 
править за кухню, житло сім’ї та робітників, а друга робиться з 
голландською піччю й править за житло господарям» 25. Подібні 
відомості містяться і в інших джерелах 26.

22 Таранушенко С. Хата по Єлисаветинському пр. під ч. 35 в Харькові. Хар-
ків, 1921. С. 9.

23 Доля  О. Козацька хата у селі Котельва. Українська родина. Родинний і 
громадський побут. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2000. С. 327.

24 Левченко М. М. Несколько данных о жилищах и пище южно-руссов. За-
писки Юго-Западного отдела Императорского Русского географического обще-
ства. Київ, Типография, 1875. Т. ІІ. С. 144.

25 Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии. Полтава, 1849. Ч. ІІ. С. 281.
26 Лазаревська К. Заможний двір на Стародубщині у першій пол. ХVІІІ ст. 

Україна. Київ, 1929. С.  22–37; Чубинский  П.  П. Малороссы Юго-Западного 
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Але, як слушно відзначала Зоя Гудченко, «треба зважати на 
те, що власниками подібних будівель на Україні були люди не 
однакового рівня заможності. Якщо в районах більш масового 
покріпачення (наприклад, на Чернігівщині) ускладнений варі-
ант хати на дві половини міг побудувати лише представник за-
можної верстви населення – козацької старшини, то в багатьох 
селах Слобожанщини, де незакріпачене козацтво кількісно ся-
гало високого проценту, такі хати мали прості козаки з певним 
достатком – землероби чи ремісники» 27. Можна додати, що з чи-
малим достатком. Так, у Котельві, за переказами, «ті, хто мали 
мальовані хати, були заможні, мали самої левади й города без 
поля гектарів три» 28.

Сьогодні відомо кілька осередків, у  яких було виявлено 
пам’ятки хатнього малювання другої половини ХІХ ст.: Яблушне 
Зіньківського повіту Полтавської губернії (одна хата) й Дерев-
ки Охтирського повіту Харківської губернії (дві хати), Котельва 
Охтирського повіту Харківської губернії (чотири хати), Лебедин 
Харківської губернії (три хати), Межиріч Лебединського повіту 
(дві хати). Лідія Орел згадувала про мальовані миті хати в Козе-
лецькому районі на Чернігівщині 29.

Збирання, фіксування, дослідження розпису митих хат було 
розпочато в 1970-х роках співробітниками Національного музею 
народної архітектури та побуту України (далі  – НМНАПУ) й 
активно продовжується дотепер. Багато зусиль до цього докла-
ли наукові співробітники Сергій Верговський, Петро Вовченко, 
Олексій Доля, Наталя Зяблюк. Слід відзначити значну роль міс-
цевих істориків і краєзнавців Василя Костюка з Котельви та Бо-
риса Ткаченка з Лебедина.

края. Ч.  ІІІ. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-
русский край, снаряженной Русским географическим обществом. Юго-запад-
ный отдел. Материалы и исследования. Петербург, 1877. Т. VІІ. Вып. 2.С. 382.

27 Гудченко  З.  С. Пам’ятки української дерев’яної архітектури. Народна 
творчість та етнографія. 1978. № 1. С. 92.

28 Доля О. Козацька хата у селі Котельва... С. 327.
29 Орел Л. Мальоване дерево. Наївний живопис українського села. Київ : 

Родовід, 2003. С. 21.
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Першим було виявлено малювання в Яблушному. Архітектор 
З.  Гудченко, яка брала участь у науковій експедиції НМНАПУ 
1970 року, описала його так: «Однією з найцікавіших частин хати 
є світлиця з митими стінами й стелею, розмальована олійними 
фарбами. Розписи у вигляді облямування з червоних квіток 
тюльпанів на зелених вітах прикрашають обоє дверей і всі четве-
ро вікон світлиці. На кожній із стін – по пишному вінку (до 70 см 
в діаметрі) з фігурним хрестом посередині: два вінки над двери-
ма та по одному між причілковими вікнами і над міжвіконням 
чільної стіни. Площини стін, що залишилися порожніми, май-
стер розмалював двома видами вазонів. Вони відрізняються ха-
рактером квіток і формою горщиків.

Приблизно посередині стелі, між двома сволочками, збере-
глася алегорична композиція: в центрі темно-синього кола – бі-
лий птах, схожий на голуба, а навкруги “розкидані” жовті бага-
токутні зірки.

Можна лише уявити собі первинне яскраве звучання цих роз-
писів на світлому теплому тлі струганого дерева. Зараз вони теж 
справляють дуже приємне враження, хоч коричневі від часу сті-
ни і спокійні фарби малювання створили іншу гармонійну гаму, 
інший колорит» 30.

У хаті з Яблушного не було написів на сволоку або стінах, що 
дозволило б визначити час завершення будівництва (освячення) 
хати, а,  отже, й час створення малювання. Але необхідні відо-
мості можна почерпнути з історії її побудування, наданої тодіш-
нім господарем Григорієм Порскалом.

«Хата була варіантом житла на дві половини (з ґанком уздовж 
чола), ускладненим відгородженням у сінях хатини й поділом 
кожної половини на два приміщення. Її будували неодночасно: 
праву половину й сіни зводив дід господаря приблизно в середи-
ні ХІХ ст., а ліву, де була розташована мальована світлиця – його 
батько впродовж 1883–1893 років» 31. Отже, останнім, 1893 роком 
можна датувати й мальований ансамбль.

30 Гудченко З. С. Пам’ятки української дерев’яної архітектури... С. 93–94.
31 Там само. С. 92.
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За переказами, хату малював мешканець сусіднього (через 
Ворсклу) села Деревки. Проведене 1970 року обстеження цього 
села дозволило виявити ще дві миті мальовані хати. Розпис в од-
ній був забілений, в іншій – зберігся набагато гірше, ніж у хаті з 
Яблушного, але надав можливості підтвердити авторство. Крім 
того, з’ясувалося, що «усім трьом хатам, незважаючи на відміни в 
планах та фасадах, властиво багато спільних рис – ускладненість 
схеми плану, великі розміри будівлі, конструкція стін “взруб”, 
“миті” стіни інтер’єрів, малювання на стінах тощо» 32.

Пізніше малювання хати з Яблушного було скопійовано 
(калька, пастель) і майже повністю відтворено в митій хаті з села 
Бобрівник Зіньківського повіту Полтавської губернії, розміще-
ній на території НМНАПУ (художник Анатолій Кугай).

Звичайно, це відтворення не є автентичною пам’яткою, але, 
зроблене дуже тактовно і з великою повагою до оригіналу, воно 
надає уявлення про загальний ансамбль і стилістику розпису.

Основні змістові акценти – це так звані церковні хрести, роз-
міщені по чотирьох стінах, що згідно із супровідними поясню-
вальними написами явно символізують чотирьох святих апос-
толів-євангелістів, і  алегорична композиція на стелі. А  пишна 
рослинна орнаментика, яка облямовує дверні й віконні прорізи, 
квітчає вінками хрести, виступає «вазонами» на стінах, надає за-
гальному образу емоційної піднесеності. В цілому, малювання з 
Яблушного являє найбільш розвинену композиційну схему роз-
пису митих хат, що включає декорування як стін, так і стелі.

Обрис хрестів, зафіксованих у малюванні хати з Яблушного, 
є подібним. Це чотирикінцевий видовжений хрест із трифоліч-
ним завершенням рамен і стрижня, відомий як «трилиснико-
вий» і характерний для українських церковних напрестольних 
хрестів. Саме цей обрис притаманний також усім відомим сьо-
годні зображенням хрестів у розписах митих хат Котельви.

Хатнє малювання Котельви вперше згадав Микола Сумцов, 
описуючи інтер’єр хати Луки Гризодуба, що він бачив 1901 року: 
«Невелика кімната в 4 вікна, стіни й стеля пофарбовані синькою 

32 Там само. С. 94.
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в блакитний колір. Покуть заставлено численними кіотами ікон 
у фольгових ризах. Над іконами, під стелею розміщено витушку 
з кольорового паперу. Невелика вариста піч з колонками й висту-
пами. Під стелею різний сволок із написом: “Благослови Госпо-
ди дом сей и всех живущих в нем от всякого зла сохрани. 1878.”. 
На одній стіні кілька фотографій, на другій – великі, в аршин у 
діаметрі, кольорові круги, розписані якимось дячком різними 
благочестивими зображеннями – хрести, чаші тощо. Біля стін з 
двох боків лави, з третього – велика кровать з білими подушка-
ми. Всередині все чисто й прибрано» 33.

Отже, малювання котелевської хати, яку за написом на своло-
ку можна датувати 1878 роком, складалося з кількох кольорових 
кругів, розміщених на одній стіні, в які було закомпоновано зо-
браження хрестів, чаш і, можливо, ще якихось мотивів. М. Сум-
цов не вказав, чи були при них написи, але, зважаючи на інші 
взірці, певно що були. Цікавим є той факт, що малювання, харак-
терне для митих хат було зафіксовано на пофарбованих стінах. 
Але хату могли побілити й пізніше, не торкаючись фрагментів 
розпису, як це було з іншими пам’ятками.

Дослідження митих хат Котельви розпочалося значно пізні-
ше, в 1990-х роках. Протягом 1993–1994 років було виявлено три 
мальованих хати 34.

Малювання хати 1867  року, датованої за написом на своло-
ку (в  транскрипції: «Благослови Господи Дом Сей и Живущих 
в Нем от Всякого Зла Сохрани Сооружен Дом Сей 1867  года»), 
складається з кількох компонентів, що загалом нагадує компо-
зиційну схему розпису хати з Яблушного, але без розпису стелі. 
Чотири закомпоновані у вінки хрести, під якими написано іме-
на святих апостолів-євангелістів Марка, Матвія, Луки, Іоанна, 
розміщено по всіх чотирьох стінах, композицію вазонного типу 
(«букет») 35 – над причілковим вікном. Малюванням було деко-

33 Сумцов Н. Ф. Очерки народного быта (Из этнографической экскурсии 
1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии). Харьков, 1902. С. 15.

34 Доля О. Козацька хата у селі Котельва... С. 327, 328.
35 Там само. С. 327.
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ровано також віконні й дверні прорізи, що засвідчують незначні 
рештки, які збереглися 38.

Загальна стилістика розпису відзначається живописним, 
«малярським» трактуванням рослинних мотивів. Їх форма мо-
делюється короткими, пастозними мазками, доволі часто вико-
ристовуються білі «оживки».

Колористична гама побудована на контрастах темно-зелено-
го, ясно-червоного й жовтого кольорів. Розпис виконано легко 
й вільно, що засвідчує значну професійну майстерність автора.

Хату було виявлено 1993 року (О. Доля) 36, пізніше розібрано 
й перевезено до НМНАПУ, в фондах якого вона зберігається 37.

Малювання іншого майстра-маляра представлено в хаті 
1896 року, також датованої за аналогічним написом на сволоку. 
Воно справляє враження монументальності, що зумовлено за-
гальним композиційно-декоративним рішенням. Традиційні 
хрести, обрамлені квітковим віночком, закомпоновано у великі 
круги темно-синього кольору, контрастного як до тла стіни, так 
і до мотивів розпису, вирішених у червоних та рожевих тонах. 
Крім того, сині круги окреслено двома червоними контурними 
колами, і цей прийом дозволяє «виокремити» композицію із сті-
ни й привернути увагу глядача.

Якщо в малюванні хати 1867  року мотиви розпису за зна-
чущістю приблизно рівнозначні (тобто, композицію можна ви-
значити як «хрест у квітах»), то тут домінує хрест, а  рослинні 
мотиви, ритмічно розміщені за контуром кола, є вочевидь дру-
горядними, але майстерно виписаними елементами. На сволоку, 
крім традиційного напису, по центру розміщено хрест у вінку 
роботи того ж майстра.

Хату було виявлено 1993  року (О.  Доля, Н.  Зяблюк)  38, нині 
фрагменти малювання зберігаються в колекції Національного 
Центру народної культури «Музей Івана Гончара» 39.

36 Там само. С. 327.
37 Орел Л. Мальоване дерево... Іл. 14, 15, 16.
38 Доля О. Козацька хата у селі Котельва... С. 327.
39 Орел Л. Мальоване дерево... Іл. 2, 17.
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1994 року О. Доля виявив у Котельві ще одну мальовану миту 
хату, датовану 1870 роком. Він з’ясував також ім’я одного з дяків-
«богомазів», що працювали тут на початку ХХ ст. – Наливайко 
Терешко 40.

У малюванні митих хат Лебедина основне місце посідає ре-
лігійна символіка й тексти Святого Письма. Крім орнаментики 
рослинного характеру в композиціях трапляються предметні й 
фігурні зображення, а,  головне, домінує інший тип хреста. Це 
так звана «Голгофа» (за народною термінологією «Хрест на мо-
гилі»), що символічно оповідає історію Розп’яття, – хрест на сту-
пінчастій основі, фланкований зображеннями знарядь Страстей 
Господніх. Взагалі вважається, що «знамення хреста» («Голго-
фа») зображає не сам хрест, а передає його духовне значення – 
торжество Воскресіння до вічного життя.

Слід відзначити, що сам обрис хреста в лебединських 
пам’ятках має кілька варіантів: восьмикінцевий (ортодоксаль-
ний), семикінцевий, чотирикінцевий видовжений з терновим 
вінцем (емблемою Страстей Господніх). Із супровідних пояс-
нювальних написів, традиція використання яких на давньо-
руських іконах сягає ХVІ ст., найчастіше трапляються такі: АГ 
(Адамова Голова), МЛ (Місце Лобнеє), КТ або ТК (Копіє, Трость), 
НІКА (Переможець), ІС ХС або ИІС ХРС (Ісус Христос), ІН (Ісус 
Назорей) або ІНЦІ (Ісус Назорей Цар Іудейський).

Пам’ятки збереглися погано й фрагментарно, тому характе-
ризуємо їх за матеріалами, опублікованими Б. Ткаченком.

Найбільш лаконічний варіант настінного малювання, що 
за структурою і колористикою перегукується з котелевськими 
пам’ятками 1896 року, було виявлено в хаті на вул. Безимівка, 59. 
За написом на сволоку («Благодатію Всемогощаго Бга Состроинъ 
Домъ Сей Рабом Божіимъ Трохымомъ Мыхайловымъ Сыномъ 
Борысенкомъ 1878 Года») його можна датувати 1878 роком.

Основний змістовий елемент загальної композиції було роз-
міщено між вікнами чільної стіни світлиці. Це жовтогарячий 
восьмикінцевий хрест «Голгофа», вписаний у синій круг (діаме-

40 Доля О. Козацька хата у селі Котельва... С. 328.
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тром близько 1 м), окреслений трьома концентричними черво-
ними колами. Між двома крайніми колами розташовано орна-
ментику рослинного характеру – поодинокі квіти, що ритмічно 
повторюються, поступово зменшуючись догори за розміром і 
змінюючись за обрисом. Композицію увінчує корона, над якою 
по колу йде напис: «аплъ и ев Іоаннъ». «Такі ж кола, тільки напо-
ловину менші за розміром, намальовані й на інших трьох стінах 
світлиці. Тексти на них написані із Євангелія від Луки, Марка і 
Матвія. Самі тексти не збереглися» 41.

Семикінцевий хрест «Голгофа», обабіч якого розміщено гнуч-
кі віти з квітами або плодами є основним зображенням мальова-
ного декору хати на вулиці Кобижча, 136. Композицію, написану 
на синьому тлі окреслює вертикальний еліпс червоного кольо-
ру. Подібні зображення розташовані на всіх чотирьох стінах, 
найбільше за розміром (62×30 см) – на чільній; розміри інших – 
32,5×31 см, 36,5×29 см, 32×29,5 см 42.

Дещо по-іншому було розроблено мотив «Голгофа» в розписі 
сусідньої хати (вулиця Кобижча, 143), який за написом на стіні 
можна датувати 1881  роком. Тут немає квіткового малювання, 
чотирикінцевий видовжений хрест «Голгофа» з терновим він-
цем закомпоновано у видовжений восьмикутник, облямований 
білою смужкою. В її нижній частині напис: «От всякаго злаго об-
стоянія невреждении...» (далі напис пошкоджений). Над хрестом 
містяться поясні зображення двох ангелів (той, що ліворуч – без 
крил), які підтримують корону, розташовану на стьожці поза пе-
риметром восьмикутника (його розмір: висота – 25 см, ширина – 
23 см, ширина нижньої і верхньої сторін – 15 см 43). Під малюнком 
на стінному брусі ще один напис: «Св. ап. ев. 1881 г. м. 9 д. Марко». 

Очевидно, подібні зображення, присвячені святим апосто-
лам-євангелістам Іоаннові, Матвієві, Луці прикрашали й три 
інші стіни світлиці.

Малювання митих хат села Межиріч невдовзі будуть опублі-
ковані співробітниками НМНАПУ. Оскільки Межиріч був відо-

41 Ткаченко Б. Лебедія. Суми : Слобожанщина, 2000. С. 317–331.
42 Там само.
43 Там само.
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мим на Слобожанщині осередком іконопису (за статистикою, 
у 1880-х рр. там працювало сім майстрів-«богомазів» 44), можна 
припустити, що за іконографією та стилістикою творів хатнє ма-
лювання зазнало більшого його впливу, ніж у інших осередках.

Отже, взірці малювання митих хат Слобожанщини й пів-
денно- східної частини Полтавщини останньої третини ХІХ  ст. 
мають багато спільного як за змістом та добором мотивів, так 
і за художніми рішеннями. Це єдиний стилістичний напрямок, 
тісно пов’язаний, з одного боку, з церковним мистецтвом, а з дру-
гого – з декоруванням дерев’яних меблів і посуду. 

Упродовж другої половини ХІХ ст. хатнє малювання було по-
ширено лише локально, тоді як вироби з дерева, декоровані роз-
писом, були відомі на всій території сучасної України. Це пред-
мети умеблювання, хатнє й церковне начиння, посуд, іграшки, 
транспортні засоби, музичні інструменти тощо.

У ті часи відбувалося формування регіональних худож-
ніх особливостей дерев’яних мальованих виробів, визначення 
основ них напрямків розвитку, утворення мистецьких шкіл. Але 
достеменно датованих творів ХІХ ст. збереглося небагато, пере-
важна більшість за стилістикою тяжіє все ж таки до рубежу віків. 

44 Ткаченко Б. Лебедія... С. 317–331.
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3.2. ХАТнє нАСТІнне мАлюВАння 
ХХ – ПочАТКУ ХХІ СТолІТТя

Однією з виразних самобутніх ознак українського традицій-
ного будівництва був настінний розпис, поширений в осеред-
ках Наддніпрянщини (Київщини, Черкащини), Слобожанщини, 
Полтавщини, Поділля, Північної Буковини та Півдня України 
(Катеринославщини, Херсонщини, Миколаївщини), а  також у 
Карпатському регіоні – в окремих селах Бойківщини, Лемківщи-
ни та Закарпаття. У кожному регіоні стінописи мали свої місцеві 
особливості, зумовлені будівельними традиціями та застосуван-
ням певних матеріалів.

У більшості осередків України традиція настінного розпису 
пов’язана з календарною обрядовістю, «квітчали» або поновлю-
вали малювання до великих християнських свят – Різдва, Вели-
кодня, Покрови, а надто до Трійці (Зелених свят). Своєрідність 
конструювання й оздоблення народного житла у традиційному 
середовищі зумовлені уявленням про нього як про певний са-
кральний простір, який поєднував християнські цінності з до-
християнською міфологією. У  синкретичній цілісності різних 
видів мистецтва композиція настінних розписів – чітко проду-
мана система, підпорядкована цим уявленням і загальній струк-
турі споруди.

Водночас із пофарбуванням ззовні та всередині хати майже 
в усіх регіонах України значного поширення набуло підведення, 
яким розмежовували просторові рівні, розділяли площини, під-
креслювали конструктивні особливості та деталі будівель.

В осередках побутування стінописів у хаті прикрашали сті-
ни, піч, стелю, сволок, двері, долівку. Основний орнаменталь-
ний декор світлиці зосереджувався біля покуті та на печі – двох 
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найважливіших просторових центрах хати. Для інтер’єру та 
екстер’єру будівлі, організованих за спільними принципами, 
зберігалися подібні художні засоби виразності. В особливостях 
поліхромної орнаментації хат і господарських будівель відобра-
зились естетичні погляди народних майстринь, їхнє інтуїтивне 
прагнення гармонізувати житло з навколишнім середовищем.

Своєрідність настінного розпису зумовлювали особливос-
ті ґрунту стіни (матеріали, тонування), асортимент та способи 
нанесення фарб на поверхню стіни. Здебільшого барвники ви-
готовляли з природних матеріалів (глин, вугілля, деяких мі-
нералів, соків рослин) за певними рецептами, виробленими 
тривалою практикою. Розводили у черепках, одразу необхідну 
кількість кольорів. Зв’язуючою, клейкою речовиною слугували 
яйце, крохмаль або молоко. Анілінові фарби готували на рідко-
му мучному клейстері, на воді з молоком, іноді  – на яйці. Для 
надання полиску в розчин додавали цукровий пісок. Художні 
особливості стінопису визначали приладдя (ганчірки, щітки, 
саморобні пензлі, штампи) і різноманітні техніки нанесення зо-
бражень на поверхню стіни (штампування, бризкання, відбитки 
колоссям, катання тощо). Зокрема, для штампування використо-
вували буряк, картоплю, а також листя клена, дуба.

Для Наддніпрянщини типове житло з чотирисхилим 
солом’яним дахом (на Лівобережжі з м’якою обтічною фор-
мою без виступів, на Правобережжі  – з пластичною обробкою 
солом’яної стріхи), білими стінами, пофарбованою глиною 
призьбою та різноманітними підведеннями. Зокрема, характер-
ною особливістю поліхромії житла Правобережжя, було підве-
дення глиною призьби, вікон, дверей, сволока, а також пофарбу-
вання напільної стіни. Центром розписів в інтер’єрі житла був 
простір між вікнами та біля покуття. 

Один із виразних осередків настінного малювання на Київ-
щині в першій чверті ХХ  ст.  – містечко Козин Білоцерківської 
округи  1. За висловлюванням місцевих селян в хаті малювати 

1 Мішківська  Т. Настінні розписи у містечку Козині на Білоцерківщині. 
Хроніка археології та мистецтва. Київ, 1930. Ч. 1. С. 41–47. 
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можна «зорі, такі як в церкві, квіти, такі які ростуть у полі, на 
городі, чи лісові» 2 . Типові мотиви розписів – «дерево», «вазон», 
«кривоніг», «зірка», «квітка», «квітка-хрест», «палки», «гадючка» 
тощо. Великою різноманітністю вирізнялися малюнки «під шпа-
лер»: «шпалер просто», «шпалер в палки», «шпалер в клетки», 
«рясний шпалер»  3. Траплялися також сюжетні композиції, зо-
браження пейзажів у стінописах, що пізніше трансформувалися 
в авторське станкове малювання.

Своїми розписами у регіоні Наддніпрянщини особливо ви-
ділявся Уманський район Черкаської області, зокрема сс. Горо-
децьке, Кочубеївка, Війтівка, Дмитрушки, Піківці, Маньківці, 
Антонівка, Паланка, Вільшанська Слобода, Текуча  4. У зовніш-
ній хатній орнаментації цих сіл найбільшу увагу приділяли ма-
люванню зовнішніх фасадної та тильної стін. На фасадній стіні 
фриз виділяли блакитним або сірим тоном. У декоруванні тиль-
ної стіни, яку фарбували темним кольором, найтиповішими є 
прийоми виділення світлим тоном: фриза; наріжних кутів; куто-
вих пілястрів тощо. Наріжні кути мали вигляд одного-двох або й 
трьох уступів, підведених яскравими смугами червоного, жовто-
го, синього, чорного кольорів та доповнених мотивами «вазона», 
«галузки» або «птаха на гілці». 

В інтер’єрі типовими місцями розташування розпису були 
стіни, сволок, піч. Зокрема, сволок прикрашали вузькою стріч-
кою орнаменту, що складалася з геометричних візерунків : 
зубців, зигзагоподібних ліній, крапок. Орнаментальним малю-
ванням була прикрашена верхня частина стіни. Двері та вікна 
оздоблювали у вигляді суцільної гірлянди, стрічкової компо-
зиції. Розписом увінчували віконні отвори, прикрашали нижні 
кути дверей. Особливого поширення на Уманщині набули ма-
льовані імітації «під рушник» та «під килим». Зображенням «під 

2 Там само. С. 42.
3 Там само. С. 42.
4 Кржемінський  К. Стінні розписи на Уманщині. Мотиви орнаменту. 

Кам’янець-Подільський, 1927. С. 5; Найден О., Ходак І. Квітка на комині. На-
стінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття. Історія, семантика, 
образи. Київ : Стилос, 2013. 304 с., 80 с. кольор. іл.
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рушник» облямовували вікна та міжвіконні простінки, дзерка-
ла, родинні фото. У  паперових імітаціях рушників, як і в тка-
них та вишиваних прототипах, орнаментація була зосереджена 
на кінцях виробу. Стилістика рослинних та орнітоморфних мо-
тивів, виконаних за допомогою трафарету, близька до вишивки 
гладдю. Лаконічні, виразні за силуетом, мотиви «вазона», «він-
ка», «гілки» було доповнено образами півня, ластівки. Малю-
вання «під килим» повторювало композицію тканих виробів з 
характерним виділенням центрального поля та облямівки. У ма-
люванні «під шпалер», розміщеному біля ліжка, використовува-
ли рапортні структури із членуванням стіни на квадрати, ромби, 
заповненням їх рослинними мотивами або розмежуванням сті-
ни вертикальними візерунковими смугами. Орнаментальними 
мотивами виділяли площини печі (комина).

Типовим мотивом малювання Уманщини був «вазон». Арха-
їчне трактування цього мотиву проявлялося у чіткій лінійній 
конструкції, вираженій симетрії, лаконічній стилістиці. Один 
напрям трактування «вазонів» було пов’язано із с.  Городецьке, 
інший  – із с.  Дмитрушки. «Вазони» с.  Городецьке, мальовані у 
холодній гамі на яскраво пофарбованому тлі, мали структуру з 
вертикальним спрямуванням будови, чітко визначеною вісьо-
вою лінією, поєднували рослинні та геометричні мотиви. Вони 
вирізнялися графічністю, виразною деталізацією, а також розма-
їттям авторських рішень. У 1920–1930-х роках у с. Городецькому 
працювало чимало обдарованих майстринь: Марія та Теодосія 
Божко, Домна Жупанкова, Ганна Журовська, Галина Забудська, 
Марія Зарицька, Мотря Канцир, Ганна Катрич, Степанида та 
Ялина Король, Євдокія Коронкова, Матрьона Кузьменко, Ксенія 
Можаєва, Христина Поліщук, Ірина Рибак, Гафія Свинаренкова, 
Ольга Свинарова, Олена Степанюк та Мотря Яценко.

У с.  Дмитрушки «вазони» було зображено на білому тлі те-
плими коричневим, жовтим та зеленим кольорами зі своєрідною 
основою у вигляді трикутників, ромбів, кіл та квадратів. За коло-
ритом до стінописів Городецького близькі розписи сс. Синиця, 
Маньківка, Добра, до Дмитрушок – сс. Антонівка, Стерешенівка, 
Кочубеївка, Бабани та ін. Для настінного малювання Уманщини 
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характерні також орнітоморфні зображення – парні мотиви пта-
хів, об’єднаних у композицію вінком, квіткою, деревом.

Поліхромна орнаментація господарчих будівель поєднувала 
пофарбування темною глиною основного тла зі світлим стріч-
ковим розписом. У малюванні клунь траплялися прийоми виді-
лення одного-двох наріжних кутів на тильній стіні споруд.

Для зафіксованих Н. Коцюбинською стінописів у сс. Кримки 
та Лебедин Шевченківської округи (нині  – Шполянського  р-ну 
Черкаської обл.) характерні різноманітні рослинні мотиви «він-
ка», «гілки», «вазона». Серед місцевих особливостей  – підкрес-
лення темним кольором граней, зокрема карнизів печі (комину), 
та малювання поверх цієї основи світлих рослинних візерунків. 
У с. Кримки фасадні площини печі оздоблювали великими мо-
тивами багатопелюсткових квіток-розет. 

Виразні зразки хатнього настінного малювання було зафік-
совано учасниками музейного семінару Д.  Щербаківського в 
с.  Соснівка на Чигиринщині (нині  – Олександрівського  р-ну 
Кіровоградської  обл.). Для цієї місцевості типові рослинні мо-
тиви («вазони», «вишеньки», «волошки», «соняшники», «вино-
град»), виразні стрічкові, килимові композиції. Для зовнішньої 
орнаментації житлових та господарчих будівель характерне по-
фарбування та підведення призьби, тильних стін, виділення ко-
льором наличників вікон. Для оздоблення печей типове підкрес-
лення граней червоним кольором, малювання верхньої частини 
коминів: білі візерунки на темному тлі. 

На Поліссі переважало зрубне будівництво, здебільшого без 
обмазки глиною. Конструктивні та декоративні особливості 
житла вирізнялися граничною простотою і стриманістю. Серед 
типових регіональних рис  – увиразнення кольором невеликих 
віконних прорізів: побілка площини стіни; мальована імітація 
віконниць, облямування отвору. 

У фотоматеріалах експедицій 1928–1932  років зафіксовано 
конструктивні та декоративні особливості дерев’яних житлових 
споруд Полісся (сс. Словечанського і Олевського р-нів Житомир-
ської  обл., Димерського та Іванківського  р-нів Київської  обл.), 
зокрема малювання стін навколо вікон з чітко означеним, роз-
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митим або фігурним обрисом 5. Графічне окреслення вирізняло 
побілку довкола вікон в сс.  Левковичі Словечанського району, 
Богдани Димерського району, Хочин Олевського району. Роз-
миті мякі обриси побілки характерні для хат у селах Олевського 
району  – Журжевичі, Собичин, Озеряни, Рудня Сирниця. Ма-
льовані імітації віконниць з виразним хвилястим контуром ти-
пові для хатніх стін сс. Горностайпіль (нині – Іванківського р-ну 
Київської  обл.) та Бігунь, Копище (Олевського  р-ну Житомир-
ської обл.). 

Увиразнення віконного прорізу кольором поєднували з де-
коруванням площини стіни крапками, плямами, колами тощо 6. 
Приміром, малі віконні отвори хати з с. Линиця Овручского ра-
йону візуально збільшено обрамленням побілкою та кількома 
рядами великих крапок. Так само мальованими колами було 
підкреслено обриси побілки зрубних стін з хутора Мацки Сло-
вечанського району. Лаконічним геометричним візерунком, 
нанесеним темною та білою барвами, облямовано вікна хати 
з с. Повча. 

В експедиційних подорожах 1930–1932  років С.  Таранушен-
ко зафіксував на плівку житлові будівлі у селах Чернігівського 
Полісся. На одній зі світлин 1930  року знято мальовану грубу 
з с.  Велике Устя (нині  – Сосницького  р-ну), фасадну площину 
якої декоровано тендітним рокайлевим «вазоном» в обрамленні 
в’юнкої гірлянди. У 1920-х роках на Чернігівському Поліссі на-
були поширення мальовані рушники, що імітували ткані і ви-
шивані вироби. Їх виготовляли з тонкого паперу («папироси»), 
увиразнювали ажурним витинанням по краю.

Для Полтавщини були характерні глинобитні та миті рублені 
хати. Високий дах мав м’які обриси без гострих уступів 7. Своє-
рідним оформленням вирізнявся головний фасад з галереєю та 
ґанком. Ця стіна вкривалася частково обмазкою крейдою або 

5 Студенець Н. Матеріали з історії хатнього настінного розпису в архіві 
Стефана Таранушенка. Студії мистецтвознавчі. 2015. Чис. 4. С. 113.

6 Там само. С. 113.
7 Юрченко  П. Народное жилище Украины. Москва  : Изд-во Академии 

архитектуры СССР, 1941. С. 22.
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глиною, двері виділялися природною текстурою і кольором де-
рева. Яскравим жовтим кольором виділяли призьбу, нижню час-
тину стіни, обводили вікна. За наявності наличники і віконни-
ці фарбували зеленими, коричневими, блакитними кольорами, 
іноді увиразнювали візерунком з ромбів  8. Декорування вікон 
поєднувалося із лиштвою під стріхою, яку фарбували кольоро-
вою глиною. Підведення зовнішніх стін хати часом сягало ниж-
нього краю вікон.

В оздобленні житла суттєве значення мали різноманітні сму-
ги підведення, обрамлення отворів, дверей. В інтер’єрі типовими 
місцями розташування розпису були стіни, сволок, піч. 

На слобожанщині побутували дерев’яні, а також саманні (гли-
няні), дво- і трикамерні хати з характерними для Слобожанщини 
(як і для всієї Лівобережної України) особливостями даху без греб-
ня, з широким навісом. Винос даху виступав над стінами і спирав-
ся на стовпи («сішки»). Підострішні бруси майстерно мережили 
різьбленою лиштвою, випуски балок («дармовіси») та верхні вінці 
зрубу («ощепи») прикрашали профільним різьбленням. Дерев’яні 
будівлі обмазували зовні та всередині, або лише зовні білою крей-
дою, глиною, фарбували жовтою вохрою, синькою. Вікна хати були 
невеликими, розтворчатими, з деревяними наличниками та вікон-
ницями, які фарбували, часом декорували квітковим орнаментом, 
кольоровими плямами («цвітками», «ружами», «півоніями»). 

За матеріалами експедицій С. Таранушенка 1928 року у регіо-
ні Південно-Східної Слобожанщини (колишнього Старобіль-
ського  пов.) найвиразніші зразки хатнього малювання зафік-
совано в сс. Осинова та Писарівка (нині – Новопсковський р-н 
Луганської обл.), Нова-Астрахань (нині – Кремінський р-н Луган-
ської обл.). У своїх записах вчений зауважував, що в цих місце-
востях зазвичай зовні не було жодних ознак наявності розпису 9. 
Малювання побутувало переважно в інтер’єрі житла, де на стінах 
поряд з мотивами «вазонів» поширеними були орніто-, зоо- та 

8 Лебедєв Г. Художнє оздоблення хат Полтавщини. Народна творчість та 
етнографія. 1978. № 4. С. 59.

9 Таранушенко С.  Житло старої Слобожанщини. Харків  : Харківський 
приватний музей міської садиби, 2011. С. 62.
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антропоморфні зображення. Часто малюнки були хаотично роз-
ташовані на поверхнях стін, без певної системи. Приміром, в од-
ній з хат повторювався і варіювався мотив «вазона» з великою 
кількістю галузок, дрібними деталями, в  оточенні мотивів пта-
хів, коней та вершників. «Вазони» було намальовано на стінах на-
вколо вікон, над ліжком і на грубі 10. В іншій хаті ці мотиви також 
укривали стіни, грубу печі, для них був типовий широкий кон-
тур, багата деталізація. Поряд із цими мотивами на грубі нама-
льовано жіночі постаті у тогочасному місцевому вбранні. 

У с. Нова-Астрахань зафіксовано виразне малювання «під ки-
лим»  11, у  якому на всю стіну по горизонталі розташовано три 
розлогих «вазони» з білими пластичними контурами і крапко-
вими акцентами на тонованому тлі.

За фотоматеріалами експедицій С. Таранушенка 1920-х років 
особливою графічною виразністю характеризується малювання 
хатніх віконниць с. Кантемирівка, хуторів Кучівського та Стін-
ка Валківського пов. (нині – Харківська обл.). Чорним кольором 
облямовано вікна, підкреслено віконниці, виділено наличники 
з горизонтально розташованим ромбом  12. Декоративно вираз-
ні верхні наличники вікон сс.  Богодухівського пов.: Козіївка 
(нині – Краснокутський р-н Харківської обл.) та Олешне (нині – 
Охтирський р-н Харківської обл.) 13. 

Типові конструктивні та декоративні риси були притаманні 
селянському житлу південної Слобожанщини, а  саме Ізюмщи-
ни та Зміївщини (нині – Ізюмський та Зміївський р-ни Харків-
ської обл.). Зокрема, для житлових споруд цих осередків харак-
терні форми та поліхромія наличників, що тяжіють до «наївного 
селянського «ампіру» з піврозетками та ромбами у верхньому 
полі та підвісками «сухариками» в бокових дольках» 14. 

10 Таранушенко С. Житло старої Слобожанщини... С. 63.
11 Студенець Н. Матеріали з історії хатнього настінного розпису в архіві 

Стефана Таранушенка. Студії мистецтвознавчі. 2015. Чис. 4. С. 112.
12 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.  В.  І.  Вернад-

ського (далі – ІР НБУВ). Ф. 278. Спр. 570. Арк. 91–93. 
13 ІР НБУВ. Ф. 278. Спр. 1348. Арк. 41.
14 ІР НБУВ. Ф. 278. Спр. 9. Арк. 7, 16.
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Малювання типове і для господарчих споруд Слобожанщи-
ни. Приміром, на Лебединщині олійними фарбами оздоблюва-
ли розсохи (дубові стовпи на 5–6 м) у клунях. Мотивами квітки, 
«вазона», дерева розписували курники, на коморах малювали 
хрест та писали уривки зі святого письма.

На Катеринославщині зафіксовано понад п’ятдесят україн-
ських осередків хатнього розпису, розташованих на території 
правобережних Верхньодніпровського й Катеринославського 
повітів і лівобережних Новомосковського, Павлоградського та 
Бахмутського 15. На відміну від інших регіонів, зокрема Поділля, 
малювання Катеринославщини не було підпорядковане традиції 
і здебільшого мало суто естетичну функцію. Зовнішній розпис 
хатніх стін, за спостереженням Є.  Берченко, траплявся рідше, 
ніж в інтер’єрі. Червоною, жовтою або рудою фарбами малювали 
призьбу, обводили вікна. 

У Криворізькій окрузі в сс.  Капулівка, Олександрівка (Крі-
пацьке), Олексіївка (у минулому Чортомлик), Перевізні Хутори 
(нині – Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.) набули по-
ширення розписи «під килим»  16. Серед збережених музейних 
і репродукованих у працях Є.  Берченко зразків як найтипові-
ші виділяються розписи з концентричними схемами, а  також 
з однорядним і багаторядним розміщенням мотивів. Зокрема, 
виразністю композицій та різноманіттям поліхромії фону ви-
окремлюється низка мальованих килимів зі с. Капулівка, інспі-
рованих стилями класицизму, ампіру, рококо періоду його по-
вторного розквіту в 1830–1850-х  роках. Основними мотивами 
в цих розписах є «вінок», «вензель», «вазон», «букет», а  також 
«розе та». У  названих осередках побутували також композиції 
«під шпалери», малювання стелі та комину.

15 Смолій  Ю. Осередки селянського хатнього малювання Катеринослав-
щини першої третини ХХ століття: до історії дослідження. Студії мисте-
цтвознавчі. 2003. Чис. 3. С. 79–92; Смолій Ю. Хатнє малювання Петриківки 
другої половини XIX – першої третини XX століття (витоки, еволюція, худож-
ні особливості) : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06. Київ, 2011. С. 51. 

16 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 
будівель при ни будівель при них. Зош. 1. Дніпропетровщина. Харків ; Київ : 
Державне видавництво України, 1930. С. 22–23.
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Особливо відоме своїми розписами с. Петриківка (нині – Ца-
ричанського р-ну Дніпропетровської обл.), де «малювання в різ-
них формах існує вже понад сто років» 17. В інтер’єрі декорували 
печі, сволок, простір навколо вікон і дверей. 

Серед відомих майстринь петриківського розпису  – Ганна 
Пилипенко, Пелагея Глущенко, Віра Павленко, Тетяна Пата, На-
дія Білокінь. У їхній творчості знайшли відображення традицій-
ні регіональні схеми орнаментування.

Значного поширення стінопис набув у народній традиції По-
ділля – краю, відомого своїми унікальними природно-кліматич-
ними умовами, надрами, багатими на поклади глин 18.

Об’ємно-просторова композиція подільської хати  – проста 
та лаконічна. Художньої виразності житло набувало завдяки 
використанню різноманітних прийомів пластичної обробки 
солом’яних дахів та традиційного стінопису: поліхромний декор 
доповнював, підкреслював конструктивні особливості споруди, 
надавав оселі естетичної завершеності. 

Найпростіше оздоблення фасадних (передньої та бічної) стін 
на Поділлі – пофарбування у холодні світлі кольори та чистий 
білий. У 20-х роках ХХ ст. у Вінницькій та Хмельницькій облас-
тях поширеним було блакитно-синє тонування хат. Після по-
білки ззовні та всередині житла кольоровим обрамленням роз-
межовували просторові рівні, ділили площини, підкреслювали 
конструктивні особливості, окремі деталі споруди. Контрастне 
до основного тла підведення вирізнялося шириною, насиченіс-
тю кольору, конфігурацією. Так, для нижніх частин споруди ви-
користовували підведення, збагачене декоративними зубцями 
різних вигадливих обрисів з гострими кінцями, вигинами із за-
округленими деталями. Зовнішнє підведення хати вирізнялося 

17 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 
будівель при ни будівель при них... С. 4.

18 Студенець  Н. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ  – першої по-
ловини ХХ  століття. Київ  : Бізнесполіграф, 2010. 224  с., 20  с.  іл.; Смолій  Ю., 
Студенець  Н. Хатнє малювання. Історія декоративного мистецтва Украї-
ни  : у  5  т. Київ  : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України, 2011. Т. 4. Народне мистецтво та художні 
промисли ХХ століття. С. 257–278.
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від того, яке побутувало в інтер’єрі: часом воно займало полови-
ну всієї бічної стіни.

Призьбу фарбували здебільшого у насичений колір – чорний, 
сірий, коричневий або жовто-вохристий, відмежовували від 
стіни підведенням, доповненим найпростішими візерунками – 
крапками, ланцюжком кружалець тощо. Поліхромією декору-
вали поріг, відокремлюючи внутрішній житловий простір від 
зовнішнього. 

Декорування фасадної стіни полягало у виділенні окремих її 
площин. Загальнопоширеним місцем розпису було поле стіни 
під дахом. Стрічковий розпис, розташований під карнизом, або 
трохи нижче під чистою смугою стіни, огинав хату, іноді спус-
кався по кутах споруди до призьби. Зазвичай малювання вико-
нували на тонованому тлі, відокремивши фриз темною смугою 
від основної площини стіни. Часом підведення мало вигадливі 
злами, складні східчасті уступи. Деякі хати мали гладкий тоно-
ваний, неорнаментований фриз, але сполучення тонів фриза, 
призьби й віконниць утворювало певну гармонію.

На передньому фасаді хати розписували чи фарбували на-
ріжні кути, пілястри, підвіконня, створювали обрамлення вікон 
і дверей – межі між внутрішнім та зовнішнім простором. Вод-
ночас для досягнення ефекту збільшення площі, майстри вико-
ристовували найрізноманітніші види декорування. Найпрості-
ші з них  – обрамлення кольоровими крапками («цятками») та 
обведення кольоровою смугою. На тлі кольорового обведення 
малювали різноманітні візерунки або доповнювали його, на-
бризкуючи фарбу («ляпанка», «бризкання»). Іноді оздоблення 
зосереджували лише над верхньою частиною отворів. 

Двері вирізнялися на світлому тлі стіни завдяки природній 
фактурі дерева чи пофарбуванню в яскравий тон. Їх доповню-
вали малюванням у вигляді фриза, суцільної орнаментальної 
смуги навколо, а також мотивами-акцентами у верхніх або ниж-
ніх кутах.

У загальній системі поліхромії простінки між вікнами як в 
екстер’єрі, так і в інтер’єрі хати, розписували мотивами «вінків», 
«вазонів», «букетів».
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Тильну стіну рідко залишали білою, її змащували жовтою 
перепаленою глиною, коричневим, червоним, сірим тоном. На 
Хмельниччині в першій половині ХХ  ст. малювали невеликі 
символічні двері («напільні», «затильні», «городні») 19.

Прийоми оздоблення тильної стіни були різноманітними: від 
простого пофарбування до розпису, що імітує килим (у випад-
ках, коли ця стіна виходить на вулицю). Пофарбування глухої 
стіни іноді поєднували з пофарбуванням призьби, що створюва-
ло своєрідну раму для світлих стін хати.

Декорування тильної стіни збагачували не лише виокрем-
леним світлим тоном фризом, наріжними кутами і пілястрами, 
але й орнаментом, підведенням, вигадливими зламами форми – 
уступами. Малюванням у хаті традиційно оздоблювали стіни, 
піч, стелю, сволок, двері та глиняну долівку.

Важливу роль в об’ємно-просторовому вирішенні подільської 
печі відігравала форма та спосіб розташування підвісного димо-
забірного пристрою (комина) над припічком, що мав різну фор-
му: куполоподібну, зрізаної піраміди, циліндричну, або складні-
шої конструкції. Саме комин був центром розпису всієї оселі.

В архітектоніці печі суттєве значення мала груба, призначена 
для опалювання житла, об’єднана з комином спільною основою 
й лежаком у вигляді півциркульної, прямокутної або багатокут-
ної арки. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у північних районах 
Поділля піч і груба були компактними, на півдні грубу відділили 
від печі.

Відповідно до традиції з практичних міркувань піч білили 
щосуботи, темними кольорами (чорним, коричневим і зеленим) 
фарбували робочі місця – припічок та черінь, стовпчики коми-
на. Широким підведенням підкреслювали конструктивні деталі, 
грані форм, зокрема карниз та низ печі біля підлоги. Підведення 
доповнювали кольоровими «цятками», стрічковим орнаментом. 
Великі площини і окремі деталі фарбували, як правило, у різні 
кольори.

19 Самойлович В. П. Поліхромія в архітектурі народного житла. Народна 
творчість та етнографія. 1957. № 3. С. 117.
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Композиція розписів не лише була підпорядкована, але й ви-
значалася формою архітектурних площин комина, груби, а  та-
кож арки, що їх з’єднувала. Карнизи декорували різними кольо-
ровими лініями, «кривульками», зірками чи квітами. Переважно 
стрічкові композиції з рослинними мотивами зосереджували у 
верхній частині конструкції. У житлових спорудах кінця ХІХ – 
першої чверті ХХ ст. верхню частину печі фарбували здебільшо-
го у світлі тони (білий, блакитний), малювання виконували на 
світлому тлі. У 1940–1950-х роках поряд із світлим тлом застосо-
вували пофарбування верхньої частини печі в темні відтінки си-
нього й зеленого кольорів. У цьому випадку розпис виконували 
по темному тлу. 

Кольорове вирішення печі в інтер’єрі хати гармонійно допо-
внювали орнаментальним обрамленням вікон та дверей. Воно 
було як аналогічним малюванню зовнішніх стін (стрічкові ком-
позиції), так і складнішим. 

В ансамблі подільської хати суттєвого значення набули роз-
писи «під килим», що наслідували місця розташування тканих 
виробів: «над полом» (біля ліжка), уздовж лав під вікнами, на 
підлозі (під скринею, біля столу)  20. Переважно це були позем-
ні мальовані зображення, які імітували композиції відповідних 
типів килимів, виробництво яких занепало.

Стінопис «під шпалер», що здебільшого імітував паперові ви-
роби, розміщували над постіллю, ним заповнювали одну чи всі 
стіни хати, найчастіше стіну біля покуття, облямовували смуж-
кою згори та знизу. Шпалерний розпис виконували як по світ-
ловому побіленому тлу стіни, так і по фарбованому в зелений, 
ясно-сірий, блакитний, теракотово-рожевий кольори. Малюван-
ня «під шпалер» було поширеним у приміських селах, зокрема 
Балтського району Одеської області.

У подільській хаті щосуботи тинькували й розмальовували 
глинобитну долівку. На ущільнену земляну поверхню укладали 

20 Студенець Н. Мальований килим в етнокультурному просторі Східного 
Поділля. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універ-
ситету імені Володимира Гнатюка. Серія  : мистецтвознавство. Тернопіль, 
2018. № 2. С. 220–228.
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шар глини, змоченої водою, трамбували, потім змащували ще 
раз глиняним розчином. Тинькували долівку рукою або віхтем, 
наносячи шар темної глини. Стіну на стику з долівкою підводи-
ли яскраво-жовтою або червоною стрічкою («биндою»), орнамен-
тували крапками («цятками»), мотивами невеликих гілок тощо. 

Існували різні способи оздоблення долівки: в одних випадках 
землю хати вкривали рапортною композицією, поділивши всю 
площину на квадрати з хрестами під «кучерями» або «капоч-
ками», в  інших – глиняну підлогу розмальовували довільними 
композиціями. Розпис постійно оновлювали, замінювали но-
вим, подібним до попереднього.

Значну увагу приділяли малюванню стелі, яку обов’язково 
білили, і сволоку. Поширеними були концентричні композиції, 
вінки із зображенням птахів. Іноді розпис стелі «вінками» та 
«букетами» розміщували лише над столом у світлиці. Малюван-
ням декорували й верхню частину стіни під стелею.

Сволок  – поздовжню балку, яка підтримує стелю хати,  – не 
завжди білили, іноді повністю фарбували темними кольорами. 
Приміром, на Тернопільщині використовували жовтий або тем-
но-червоний відтінки. Часом на Поділлі нижню площину сво-
лока вкривали темним кольором, а дві бічні білили. Часом роз-
писували або оздоблювали захисною символікою лише частину 
сволока, ближчу до покуті. В  окремих місцевостях регіону, зо-
крема на Вінниччині, сволок оздоблювали паперовими смуга-
ми – «голубами» з розписом і виразно витятим краєм. У малю-
ванні сіней застосовували стрічкові орнаментальні структури, 
композиції «під килим», мотиви «вазонів», а також різноманітні 
техніки для імітації фактурних поверхонь.

Взаємозв’язок кольорового декору та конструктивного вирі-
шення простежується в будівлях для зберігання продуктів зем-
леробства, спорудах для свійської худоби, птиці. З практичних 
міркувань їх обмазували глинами різних відтінків, доповнюва-
ли світлим розписом по темному тлу: стрічковими композиція-
ми, «під килим», рапортною сіткою, довільним малюванням.

За характером поліхромної орнаментації хат на Поділлі ви-
окремлюють декілька підрегіонів. В  інтер’єрі житла на заході 
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регіону розписи не набули такого поширення, як на сході. Ес-
тетичні принципи, які сформували систему хатнього декору на 
Тернопільщині, зумовлені художніми особливостями вишивки, 
ткацтва, килимарства. Стінописи побутували переважно на пів-
дні Тернопільщини – у Чортківському, Борщівському, Заліщиць-
кому районах.

Спільні риси зафіксовано у хатніх розписах Східного Поді-
лля, у центральних районах Хмельницької та Вінницької облас-
тей. Типовим для цих місцевостей був прийом фіксації кольором 
каркаса стін та підкреслення окремих деталей (вікон, дверей). 
Розпис зовнішніх стін (фасадної, тильної) на цій території делі-
катний, легкий, натомість в інтер’єрі насичений. Центри побу-
тування – Летичівський, Ярмолинецький райони Хмельницької 
області, Брацлавський, Тульчинський, Гайсинський райони Він-
ницької області.

Відомими в 1920-х роках осередками малювання колишнього 
Летичівського повіту були сс. Вовковинці, Адамівка, Зіньків (око-
лиці села Калинівка, урочище Царина). Технічний декор (смуги, 
риски, крапки, зигзаги, кривульки) та силуетне спрощене вирі-
шення рослинних мотивів близьке до розписів неполив’яного 
посуду, який тут виробляли. Для стінописів використовували 
обмежену кількість кольорів – дві-три фарби, зокрема синіх і зе-
лених відтінків.

З-поміж осередків малювання Брацлавського району виріз-
нялися сс.  Нестерівка, Богданівка, Мухівці та Крищенці. Ху-
дожньо-образне вирішення мотивів «вазона», «гілки» й «дере-
ва» ґрунтувалося на зіставленні соковитих колірних площин з 
яскравими акцентами.

Малювання сс. Клебань, Гнатівка Тульчинського району ці-
каве композиціями «під килим», що наслідували текстильні 
зразки. У цих стінописах переважали горизонтально орієнтова-
ні композиції з однорядним та багаторядним укладом мотивів. 
Розписи майстрині Палажки Килимник «Рожа, що цвіте повно», 
«Сосна» повторюють традиційні для регіону горизонтально орі-
єнтовані килимові схеми із рядовим укладом мотивів без обля-
мівки. Як і в тканих виробах, в них домінує сіре тло, що надає 
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малюванню гармонійної м’якості. Подібні композиції відтворює 
у своїх розписах «Лазон 1» (місцева назва «вазона») та «Шпале-
ри» майстер з цього ж таки села Микола Осика 21. 

Традиційні килимові схеми наслідують зразки розписів 
Тодоски Волощук (Волощукової) з с.  Гнатівка Тульчинської 
округи (нині Гайсинського р-ну вінницької  обл.): «Сосна і Че-
решня», «Дубки». Килимове малювання Марії Шинкарьової із 
с. Клембівка Могилівської округи (нині Ямпільського р-ну) має 
типове для тканих виробів світло-коричневе і чорне тло, геоме-
тричний орнамент. Горизонтально орієнтована композиція од-
ного із зразків нагадує довгий вузький залавник медальйонно-
го типу. В  її центрі розташовані масивні темні ромби, поділені 
навпіл та заповнені дрібними рослинними мотивами. Нижню 
та верхню облямівку килима утворює стрічка з рядів гранично 
схематизованих «вазонів». Кольорова гама поєднує нейтральне 
тло нефарбованого паперу і яскраві (фіолетові, бордові) конту-
ри орнаменту, доповнені ніжно-блакитними, білими, жовтими 
вкрапленнями. У стінописах Тульчинщини та Могилівщини на-
явні трансформації композиційних килимових схем, трапляєть-
ся повна імпровізація, довільне малювання без певної системи, 
навіть хаотичний візерунок на окресленій площині. 

Безперечно, своєрідністю вирізняються розписи майстринь 
Пелагеї та Ксенії Кондратюк, Докії Перетятко та Тетяни Андру-
щенко із с. Клебань Тульчинського району.

Впливом гончарного декору позначені хатні розписи відомих 
осередків мальованої кераміки – м. Гайсина, сс. Білоусівки, Жерде-
нівки та Бубнівки. До спільних мотивів, характерних для гончар-
них і настінних розписів, належать «розета» («квітка»), «павук», 
«вазон», «вилоги», «виноград», «індичий хвіст», «риба» та ін. 22. 

З-поміж осередків Гайсинського району витонченою кольо-
ровою палітрою, виразною графікою малювання вирізнялися 
с. Хутори Ладижинські, рослинні та зооморфні мотиви яких гра-
нично геометризовані, майже схематичні.

21 Студенець Н. Мальований килим в етнокультурному просторі Східного 
Поділля... С. 224.

22 Студенець Н. Хатнє настінне та гончарне малювання Поділля як синтез 
художніх практик. Студії мистецтвознавчі. 2018. Чис. 4. С. 46.
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Територія Подільської Наддністрянщини, яка простягнулась 
вздовж Дністра охоплює Кам’янець-Подільський, Новоушиць-
кий, Могилів-Подільський, Ямпільський, Чечельницький, Балт-
ський райони (Хмельницька, Вінницька, Одеська обл.).

Особливо виразні розписи Кам’янець-Подільського району 
Хмельницької області  23. Типовими в зовнішньому оздобленні 
хати є пофарбування призьби, малювання фриза, вікон. У про-
стінках між вікнами розміщували зображення «вінків», «вазо-
нів», «букетів». В  інтер’єрі розписом оздоблювали піч, сволок і 
стіни. Поширеними були стрічкові, концентричні схеми. Менш 
значимі, ніж на півдні Поділля, розпис «під килим», «під шпа-
лер». На печі розпис розміщували на фасадних, бічних площи-
нах комина та груби. Попри це використовується прийом тону-
вання верхньої частини печі.

Відомі осередки малювання  – Верхні Панівці, Цибулівка, 
Чорна, Біла, Маків, Ходоровці, Кізя, Нове Поріччя, Баговиці. 
Кожне з цих сіл мало свої особливості розпису. Зокрема, хатнє 
малювання сс. Чорна, Біла, Макова, вирізняється з-посеред ін-
ших лінійно-графічним вирішенням в один-два кольори.

Графічний підхід характерний і для розписів Жищинець. 
Ажурне, деталізоване трактування, дзеркальна симетрія спорід-
нює їх з витинанкою. Часом окремі деталі композиції за своєю 
стилізацією повторювали витяті «квітки», «зірки» або ж розпис 
був органічною частиною паперового хатнього декору.

Невимушеною живописною манерою виконання виокремлю-
валося хатнє малювання сіл Гораївка, Теремці Ушицького району. 

Для зовнішнього художнього вирішення житла півдня Поді-
лля, сс. Могилів-Подільського, Ямпільського, Піщанського, Че-
чельницького районів Вінницької області та Балтського району 
Одеської кольорову фіксацію каркаса стін і окремих елементів 
(вікон, дверей) застосовано менше. Способи пошиття солом’яних 
дахів не набули такої різноманітності, як у центральних і півден-
но-західних районах Поділля.

23 Гагенмейстер В. Стінні розписи на Кам’янеччині  : Альбом. Кам’янець-
Подільський : Вид. КПХППШ, 1927. 50 табл.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



578

Наталя Студенець

Домінування поліхромії простежувалося в інтер’єрі. Це пере-
важно килимовий або довільний розпис, у якому домінували фіто-
морфні мотиви на тонованому тлі, найчастіше сірому або синьому.

Особливо виразні за кольором і композицією розписи Моги-
лів-Подільського району Вінницької області. Унікальні географіч-
ні, природно-кліматичні умови цього мальовничого краю зумо-
вили поширення своєрідних стінописів у низці сіл: Бандишівка, 
Борщівці, Букатинка, Буша, Вила Ярузькі, Воєводчинці, Гайворон, 
Ізраїлівка (нині – с. Грабарівка), Карпівка, Коси, Озаринці, Садки, 
Садова, Сказинці, Слобода Яришівська та Шлишківці та інших. 

В осередках Могилів-Подільського району використовували 
до десяти кольорів, серед яких переважали яскраві червоні, жов-
ті, сині барви, поширений був чорний контур. В інтер’єрі розпи-
сом суцільно вкривали стіни хати, піч.

У селах нинішнього Піщанського району Вінницької облас-
ті – Студена, Піщанка, Нові Попелюхи, Городище, Ставки, Руд-
ниця в розписах переважав монохромний (чорний, білий) або 
поліхромний чіткий контур, який споріднював це малювання 
із писанковим. Монументально трактовані писанкові мотиви: 
«рожа», «грабельки», «сонце», «баранячі ріжки», набули нового 
образного звучання.

На півночі Одещини, у  Кодимському, Балтському районах 
ззовні стіни хат не малювали, лише обмазували й білили; призь-
бу, тильний бік хати підводили жовтою глиною. Якщо хата була 
орієнтована напільною стіною до вулиці, то вона була відповідно 
декорована – підведена яскраво-синьою фарбою. Цей принцип, 
безперечно, мав аналогію і за кольором, і за місцем розташуван-
ня з настінним малюванням килима у хаті.

В осередках, близько розташованих до залізничних станцій, 
під впливом міської культури особливого поширення набув роз-
пис «під шпалер» з використанням трафарету. Розписи с. Будеї, 
досліджені Б.  Крижанівським, створено з дрібних рослинних 
мотивів, виконаних за допомогою трафарету та з’єднаних від 
руки лініями гілок.

На півдні Поділля домінував розпис «під килим». Переважа-
ли поперечносмугасті композиційні структури укладу елемен-
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тів, медальйоні композиційні структури в Ямпільському, Че-
чельницькому та Балтському районах і композиції з однорядним 
укладом елементів на півночі Одещини.

Серед численних осередків побутування розпису найбільшо-
го значення поліхромія набула на півдні, південному заході та 
сході Поділля. Особливості розпису в локальних осередках зу-
мовлені тісним взаємозв’язком з іншими видами народної твор-
чості, утворюючи з ними своєрідний художній синтез.

На території Північної Буковини було розвинене зрубне бу-
дівництво з обмазкою глиною та побілкою, значну увагу надавали 
обробці кутових торців, виліплених з глини у вигляді сходинок. 
Як і на Поділлі, художньо-пластичну композицію хати Північної 
Буковини увиразнювала солом’яна покрівля, викладена по торцях 
уступами-карбами. Поліхромне хатнє оздоблення характерне для 
підгірних та центральних місцевостей регіону. В зовнішньому опо-
рядженні особливу увагу приділяли фасадній стіні, облямовували 
кольором вікна та двері, фарбували глиною високу призьбу (при-
спу). У  селах Сторожинецького та Вижницького районів Черні-
вецької обл. призьбу та стіну до вікон малювали у блакитний колір. 
Виразними вінками та гірляндами з рослинними мотивами роз-
писували площини стін під стріхою, навколо вікон і дверей, фарбо-
ваних у синій, зелений або білий колір. Для хат Північної Букови-
ни характерне оздоблення розписом кутових пілястрів. У зрубних 
будівлях зовнішні стіни білили лише навколо вікон, зокрема у хаті 
с. Бережонка Вижницького району Чернівецької області з експози-
ції Львівського музею народної архітектури та побуту.

В інтер’єрі житлових споруд Буковинського краю білили 
стіни, стелю, мастили глиною долівку, фарбували сволок («гра-
гар»), підводили та малювали комин, грубу. Приміром, у сс. За-
дубрівка, Витилівка, Чортория Заставнівського та Кіцмансько-
го районів Чернівецької  області наприкінці 1940-х  років грані 
форм коминів підкреслювали локальним кольором, площини 
декорували синькою, створюючи фактуру «під мармур» 24. Поді-

24 Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського НАН України. 
Ф. 14-9. Од. зб. 9 а. Арк. 8–9. 
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бне оздоблення печі характерне для хати актора і режисера Іва-
на Миколайчука (Мистецько-меморіальний музей-садиба Івана 
Миколайчука, с. Чортория Кіцманського р-ну). 

Значного поширення настінне малювання набуло на терито-
рії Південної Буковини (нині Румунія) – в селах Кельменецького, 
Сокирянського, Герцаївського районів Чернівецької області. 

На відміну від центральних і південних теренів України у Кар-
патському регіоні розписом оздоблювали здебільшого зовнішні 
поверхні зрубів. Своєрідні принципи розташування декору зу-
мовлені місцевими будівельними традиціями та застосуванням 
певних матеріалів. Для традиційного житлового будівництва 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. у цьому регіоні характерна монохром-
ність, переважання в оздобленні декоративного різьблення. 

На Гуцульщині стінопис як мистецьке явище не мав особли-
вого розвитку. У житлових та господарчих дерев’яних спорудах 
другої половини ХІХ  – першої чверті ХХ  ст. частково білили 
глиною стіни, обводили вікна. Мащені та білені хати траплялися 
попри головних дорогах північно-східного та західного погра-
ниччя регіону  25. У  традиційному інтер’єрі 1950–60-х  років на-
було розповсюдження малювання на папері – «шовкові косиці» 
(«мальовані косиці»), а також «лиштви», серветки, рушники. 

Для житлового будівництва Бойківщини характерні плас-
тично виразні форми, утричі вищий від зрубу крутий дах, ши-
роке піддашшя. Традиційна будівля бойків мала зрубну кон-
струкцію, складалася з кількох приміщень з метою утеплення 
житлової частини («хати», «хижі», «світлиці»), що було розташо-
ване між коморою та сіньми 26. Основну будівлю оточували за-
критими чи відкритими галереями («присінками»), верандами 27.

Побілка глиною та вапном житлових споруд Бойківщини по-
бутувала в низинних місцевостях, малювання – лише в окремих 
селах Старосамбірського і Турківського районів Львівської облас-

25 Falkowski J. Zachodnie pogranicze Huculsczyzny. Lwow, 1938; Falkowski J. 
Zachodnie pogranicze Huculsczyzny. Lwow, 1937. С. 35, 36, 38, 39, 40.

26 Данилюк А. Г. Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво. 
Львів : НВФ «Українські технології», 2004. С. 24.

27 Там само. С. 25.
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ті  28. Зовнішні стіни іноді білили лише в житловій частині хати, 
білим кольором виділяли місця стику дерев’яних брусів, торці ви-
пусків замків на кутах, одвірки, обводили вікна, подекуди розпи-
сом оздоблювали вхідні двері. Одна з таких графічно декорованих 
пам’яток представлена в експозиції Львівського музею народної 
архітектури та побуту  – хата з с.  Мшанець Старосамбірського 
району Львівської області початку ХХ ст. 29 Шви будівлі зовні об-
мазані білою глиною, що створює виразний ритм горизонтальних 
ліній, білим кольором обведено вікна. Подібне лінійне декоруван-
ня характерне для бойківських житлових споруд с.  Скородного 
(нині – Бещадського пов. Підкарпатського воєводства Республіки 
Польща) в експозиції Сяноцького музею народного будівництва 
(Республіка Польща). Різноманітні варіації монохромного оздо-
блення геометричними візерунками рам вікон та дверей типові 
для хат сс. Бітля, Ісаї, Вовче, Бабина, Нижній Турів, Лімна, Шан-
дровець, Яблунька та інших Турківського району Львівської об-
ласті 30 Приміром, широкою ламаною лінією своєрідно декоровані 
одвірки дверей в хатах сс. Вехня Яблунька, Нижня Яблунька та 
Лімна Турківського району Львівської області 31 В інтер’єрах бой-
ківських хат було побілено стіни та стелю, утім, основним деко-
ром слугували візерункові тканини, кераміка, мальовані меблі.

Найбільшої виразності в Карпатському регіоні традиція роз-
пису набула на Лемківщині, автентична територія якої нині пе-
ребуває в межах України, Польщі та Словаччини 32. 

Для Лемківщини типові дво-, три-, частково чотирикамерні 
житла  33. Тип довгої хати домінував на території краю в кінці 

28 Там само. С. 31.
29 Хату перевезено до музею у 1985 році.
30 Зафіксовано у замальовках О. Буць-Бодревича.
31 Данилюк  А. Народна архітектура Бойківщини. Житлове будівництво. 

Львів, 2004. С. 134–135.
32 Студенець  Н. Хатній стінопис Лемківщини у вітчизняних та зарубіж-

них джерелах ХХ ст. – початку ХХІ ст. Українське мистецтвознавство : мате-
ріали, дослідження, рецензії. 2014. Вип. 14. С. 79–86.

33 Сивак В. Житло та його внутрішнє планування. Екстер’єр. Лемківщина : 
Історико-етнографічне дослідження  : у  2  т. Львів  : Інститут народознавства 
НАН України, 1999. Т. 1. Матеріальна культура. С. 268.
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ХІХ  – у  першій третині ХХ  ст. і був подібним до традиційних 
споруд бойків 34. Така споруда, будована з дерева, мала горизон-
тальне планування («довга хижа»), під одним двоспадовим да-
хом поєднувала житлову й господарську частини. 

У різних осередках Лемківщини побутували самобут-
ні способи зовнішнього оздоблення стін. На півдні (Велико-
березнянський та Перечинський  р-ни) та на півночі регіону 
(Горлицький р-н) декорування зводилося до підкреслення гори-
зонтальними лініями місць стику дерев’яних брусів, без виділен-
ня вікон, дверей, даху. На заході (пограниччя зі Словаччиною) 
стіни декорували вертикальними смугами, нанесеними вапном. 
Найпоширенішим зовнішнє декорування житлових споруд було 
у Ліському та Сяніцькому повітах, де розписували одвірки, двері, 
кути («вугли») хат, облямовували вікна та розмальовували про-
стінки між ними 35. 

Центром композиції розпису були збиті з грубих дошок низькі 
вхідні двері із широкими одвірками. На площині дверей, фарбо-
ваних нафтовою ропою, білим вапном малювали велике гіллясте 
дерево – «квіт» («лист», «квіт новітній»), що мало стільки галузок, 
скільки членів родини живе в хаті від прадіда 36. Одвірки оздоб-
лювали стрічковими композиціями на основі ритмічного повто-
ру одного-кількох мотивів, складніші – на основі ламаної лінії – 
«кривулька», «кривулька з лапчатами», «зубката кривулька».

Мотиви «галузки», «ялиці», «кривульки», «драбинки», «виши-
ванки», «промінних коліс» малювали на профільованих части-
нах брусів – «вуглах» («вуглинах-клинах»), що виступали назовні 
і в залежності від форми колоди мали прямокутну або квадратну 
форму. На фасадній стіні хати оздоблювали широкі рами навко-
ло вікон та простір між ними. Декорували господарчу частину 
споруди, зокрема на воротах стодоли малювали поземно розта-
шовані стрічкові композиції. В інтер’єрі малюванням підкреслю-
вали стики дерев’яних брусів, конструктивні частини печі. 

34 Tloczek I. Chalupy polskie. Warszawa : Arkady, 1958. S. 6.
35 Там само. S. 208.
36 Добрянська  І. Хатні розписи українців Західних Карпат. Матеріали з 

етнографії та художнього промислу. Київ, 1954. Вип. 1. С. 50.
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У 1930–44 роках розписи побутували в південно-східних се-
лах Лемківщини, розташованих вздовж ріки Ослава (притока 
Сяну): Зубраче, Довжиця, Солинка, Смільник, Мигова Воля, Ко-
манча, Репедь Туринське, Щавне 37. Гранично спрощені стінопи-
си сс. Зубраче та Довжиця поєднували декілька основних моти-
вів – «колічка», «кривулька», «писанки», «драбинки». На хатніх 
дверях малювали «квіт» у вигляді лаконічної розети або «ялич-
ки», доповненої крапковим контуром. У  сс.  Репедь, Туринське, 
Щавне оздоблювали лише одвірок та рами віконних отворів. Для 
хатнього малювання с.  Команча характерні свастичні мотиви 
(«закульки»), стрічкове обрамлення на основі ламаної лінії од-
вірків і воріт стодоли. Зокрема, таке декорування характерне для 
споруди в експозиції Сяноцького музею народного будівництва 
(Республіка Польща). Багатою графічною деталізацією виділя-
лися розписи с. Мигова Воля, для яких характерні мотиви «ко-
сичасте», «зюпачна кривулька», «разики» (особливо в малюванні 
одвірків), різноманітні «вазонні» структури. Найбільше кольорів 
(червоний, зелений, синій та білий) використовували у стінопи-
сах с. Смільник. Приміром, двері хати в експозиції Сяноцького 
музею народного будівництва (Республіка Польща) оздоблено 
«вазоном», доповнено стрічковим обрамленням.

Лаконізм, невеликі розміри та компактні форми – типові риси 
житлового будівництва Закарпаття. У регіоні переважало зруб-
не будівництво, поширений був трикамерний тип споруди, що 
поєднував житлове приміщення, комору та сіни. В Іршавському, 
Хустському, Тячівському р-нах житлові споруди були оточені 
вздовж головного фасаду галереями («підхижа», «тарнац»), мали 
високі соломяні дахи 38. Зовнішнє пофарбування житла було ха-
рактерне для споруд в долинах річок Тересви, Тереблі, Ріки.

Виразною поліхромією виокремлюється двокамерна житло-
ва споруда з с.  Теребля Закарпатської області в експозиції На-

37 Там само. С. 50–55; Добрянська І. Настінний розпис Лемківщини. Жов-
тень. 1969. № 7. С. 97–101; Reinfuss R. Malowane zreby chalup wiejskich. Polska 
sztuka ludowa. Kwartalnik instytutu sztuki polskiej akademii nauk. 1949. №  78. 
S. 208–213.

38 Данилюк А. Г. Українська хата. Київ : Наукова думка, 1991. C. 42. 
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ціонального музею народної архітектури та побуту України, що 
представляє типове житло долинян. Її стіни складено з широ-
ких дубових брусів, шпарованих глиною і обведених широкими 
підсиненими смугами. Такими ж лініями підкреслені кути хати, 
вікна, двері, «вугли». Зовнішнє графічне вирішення споруди до-
повнене відповідним в інтер’єрі: яскравою жовтою глиною об-
мазано шпарини в сінях, обведено двері та димовивідний отвір. 
У світлиці синім кольором виділено вікна, конструктивні части-
ни і отвори печі.

Традиція зовнішнього пофарбування житла у синій колір по-
бутувала у Хустському і Тячівському районах Закарпатської об-
ласті. Стіни хат, споруджених з дубових брусів, обмазували гли-
ною і фарбували зовні в інтенсивні блакитні кольори. Зокрема, 
таке пофарбування з виділенням зовні стиків дерев’яних брусів 
характерне для хати з с. Стеблівки Хустського району та з с. Бе-
девля Тячівського району Закарпатської обл. (нижня течія р. Те-
ресви) в експозиції Закарпатського музею народної архітектури 
та побуту. 

Настінний розпис був поширений у багатьох регіонах Украї-
ни в першій чверті ХХ ст. У 1930–1940-х роках матеріали розпису 
зазнали суттєвої еволюції. Природні глини та соки рослин, а по-
тім і синтетичні (анілінові) барвники в другій половині ХХ ст. 
замінили олійні фарби, що зумовило тенденцію до поліхромнос-
ті, підкресленої звучності кольору. З часом ця художня практика 
поступово занепадала, трансформуючись у практичніший різ-
новид декору  – орнаментальну пластику. Надалі нові прийоми 
декоративного оздоблення – штучні фактури з інтенсивним по-
фарбуванням, витіснили малювання. Вони наслідували тради-
ційні місця розташування розпису, орнамент у трансформова-
ному вигляді. 

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. практика настінного малю-
вання побутує у нових «вторинних формах» традиції у міському 
просторі та повертається до суттєво трансформованого селян-
ського середовища через професійну і самодіяльну творчість. 
Приміром, серед неординарних проектів з відновлення хатнього 
малювання на Поділлі є Міжнародний симпозіум «Мальована 
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хата» (2012–2019), творча діяльність родини Альошкіних, худож-
ниці Ю. Гушул (Вінницька обл.), осередку майстрів у с. Самчики 
(Хмельницька обл.) 39 тощо. У цих сучасних авторських стінопи-
сах виокремлюються декілька основних напрямів: відтворення 
регіональних традицій, інтерпретації загальноукраїнської орна-
ментики декоративно-ужиткового мистецтва, наслідування сю-
жетів і стилістики народної картини, а також європейських ідей 
постмодернізму. Настінний розпис  – багатогранне явище, яке 
відображає основні тенденції, притаманні сучасним візуальним 
мистецтвам.

39 Студенець Н. Український хатній настінний розпис у контексті сучас-
них креативних пошуків. Традиційна культура в умовах глобалізації: збере-
ження автентичності та розвиток креативних індустрій. Матеріали на-
уково-практичної конференції (22–23 червня 2018 року). Харків  : «Друкарня 
Мадрид», 2018. С. 388–390.
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3.3. мАйСТРИ нАРоДного 
ДеКоРАТИВного РозПИСУ

Геній українського народу з найбільшою силою виявився в 
будівництві та оздобленні власної хати. Мальовничі, живописно 
розкидані серед чарівного краєвиду українські села. Серцем їх 
були білені хати під солом’яними стріхами, у намисті квітучих 
мальв попід вікнами, в оточенні плетених тинів, на яких красу-
вались мальовані глечики.

З давніх-давен в Україні розмальовували хати. Вправні жіночі 
руки розцвічували їх різноманітними святковими візерунками, 
у щедрості барв і малюнків втілювали свої заповітні мрії, споді-
вання. Розмальована красива хата завжди була гордістю доброї 
господині, показником її таланту і майстерності.

Уміння молодої дівчини гарно розмальовувати й прикрашати 
хату, як і вміння ткати й вишивати, дуже цінувалося в народі. Роз-
писи – це не тільки звичайна прикраса хати, а й своєрідна симво-
лічна мова народного мистецтва, що розкриває світосприймання 
селянина, його ставлення до природи, життя. Колір, мотиви орна-
менту, поєднання їх, розміщення – усе це в давнину мало певне 
символічне значення, було наповнене виразним змістом.

Оздоблення хати приурочувалося до весняних і осінніх свят. 
Головним святом весни був Великдень, пов’язаний ще з часів 
язичництва з воскресінням, оновленням природи, її квітуванням. 
Ось чому поширеними мотивами були рослинні: «вазони», «дере-
во життя», «барвінок», «мак», «соняхи», «дубове листя» тощо.

Кожному святу відповідали певні орнаментальні мотиви, що 
пов’язано з символічно-магічною функцією оздоблення житла. 
Поширеними були образи родинного щастя у вигляді двох пта-
шок на гілці, шлюбні символи – виноград і райські птахи, образи 
раннього пробудження весни 
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Звичай вкривати стіни розписом притаманний усім регіонам 
України, але кожний район мав свої неповторні індивідуальні 
риси, що сприяли локальній своєрідності художнього образу.

Найбільшого поширення набули розписи у степовій і лісосте-
повій зонах України. Зразки художнього оздоблення хат винят-
кової декоративності зустрічаємо на Поділлі. Майстрині, вільно 
оперуючи кольором, у сміливих контрастних поєднаннях ство-
рювали шедеври розпису, які органічно вписувались у своєрід-
ний краєвид Поділля з його мальовничими балками, широкими 
просторами ланів, що в цілому створювало враження надзви-
чайної краси цього краю.

Красо України, Подолля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе тебе не знавало, –
писала Леся Українка.

Тут, на Поділлі, бажання обов’язково причепурити хату, зро-
бити її більш привабливою й охайною спонукало майстринь ви-
користовувати матеріали, за допомогою яких можна було досягти 
найбільшого художнього ефекту. Так, стіни, орієнтовані на північ 
і захід, фарбували жовтими та червоними глинами, центральну 
частину хати розписували з винятковою декоративністю. Усі узо-
ри майстрині компонували так, щоб вони були тісно пов’язані з 
архітектурою споруди, якнайкраще виявляли її конструктивні 
особливості. Наприклад, тонкий вибагливий фриз рослинно-
го орнаменту у вигляді звивистої гілки малювали довкола вікна, 
уздовж піддашшя, а в простінках між вікнами розміщували цілі 
букети й вінки з квітів, ягід, різноманітного листя, що ніби вирос-
тали з вазонів. Цікаво розмальовували двері, вхідні брами.

Малюванням на Поділлі прикрашали не тільки стіни хати, 
а  й господарські споруди, а  також сани, вози, віялки. Колорит 
подільських розписів був дуже стриманим. У ньому переважа-
ли темно-сині, зелені, жовтувато-вохристі барви. Основними 
кольорами були чорний та сірий. Особливість подільських роз-
писів полягала в тому, що їх наносили на інтенсивно тоноване 
загальне тло стіни, розчин фарб не давав розтяжки кольору від 
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темного до світлого, а лягав густими плямами. Це зумовлювало 
графічність малюнка, його стриманість і чіткість.

Завдяки надзвичайно розвиненому почуттю краси сільських ма-
лювальниць Поділля хати ставали привабливими, особливо на тлі 
розкішної природи. Та найбільшу увагу приділяли розписуванню 
інтер’єра хати, зокрема світлиці, сіней. Якщо в хаті не було килима, 
його малювали на стіні 1. М. В. Гоголь описав хату коваля Вакули, на 
дверях якої зображено було «козаків на конях із люлькою в зубах». 

У хаті розмальовували мисник, стелю, обрамлення дверей, 
долівку, а також лави, столи, колиски. Особлива увага в хаті при-
ділялася сволоку, який на Україні був символом міцності оселі. 
З ним пов’язували багато вірувань, звичаїв та обрядів. При будів-
ництві хати, зважаючи на важливу роль сволока, його піднімали 
на рушниках, перев’язували хусткою. Збираючи дитину на хрес-
тини, її піднімали до сволока, зичили здоров’я і добра. Травневе 
зілля складали на сволок і тримали там до зелених свят, вірячи, 
що воно оберігало від блискавки. Сволок запобігав злим силам, 
і тому на Йорданський вечір на нього наліплювали хрест із тіста, 
замішаного на свяченій воді. Вважалося, що душа померлого ще 
сорок днів живе в хаті і ночує під сволоком. Ось чому сволок оздо-
блювали знаками-символами, що оберігали від злих сил, символа-
ми сонця, дерева життя, птахів. Сволок розмальовували, робили 
написи про дату спорудження, на ньому зберігали важливі речі. 
Г. Косинка згадував: «На сволоці, мальованому жовтою та зеленою 
фарбою, лежать дві-три книги...» Але з особливою любов’ю роз-
мальовували в хаті піч, яка була «берегинею родинного вогнища». 
Для підсилення її художньої виразності застосовували кольорові 
підводки і настінне малювання. І. Карпенко-Карий у п’єсі «Безта-
ланна» писав: «От зараз піч вимажу і розмалюю її всякими квіта-
ми і півниками... У мене є жовтогаряча глина і синька».

Чарівні квіти, ягоди калини, звивисті гірлянди, фантастичні 
птахи – усе цвіло й буяло в розписах печі, комина. Геніальний 

1 Студенець Н. Текстильні імітації в українських хатніх розписах: худож-
ньо-стильові особливості. Декоративне мистецтво України ІХ–ХХІ століть: 
стильові трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський кон-
текст. Київ, 2019. С. 178–218.
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художник І.  Рєпін у дитинстві жив в Україні, і  на все життя в 
нього лишилося сильне враження від краси неповторного мис-
тецтва народних майстринь: «Величезну піч, білену крейдою з 
красивою сміливістю розмальовували своїми руками жінки та 
дівчата. Личані щітки різних форм і розмірів, напоєні всілякими 
фарбами, робили чудеса самобутньої творчості».

Інструмент у майстринь був нескладний, саморобний: щіточ-
ки, зроблені з трави, пензлики з шерсті кота або куниці, квачики 
з ганчір’я. Щоб прискорити й полегшити роботу, користувалися 
різноманітними штампами – вирізували їх з моркви, картоплі, 
буряка, робили відбитки з качанів кукурудзи, листя різних де-
рев. Фарби готували з природних матеріалів: кольорової глини, 
сажі, попелу, соків і відварів різних рослин. Для міцності дода-
вали клейстер з борошна. З кінця XIX ст., коли з’явилися анілі-
нові барвники, приглушені природні кольори візерунків зміню-
ються яскравими, насиченими тонами. Поступово хатні розписи 
стають менш поширеними. Майстрині починають малювати не 
на стіні, а на паперових аркушах – «мальовках», які використо-
вувалися лише для оформлення інтер’єра хати. Їх наклеювали на 
комині, над вікнами та ліжком. Жінок приваблювало те, що «ма-
льовки» можна було придбати на свій смак на ярмарках, їх легко 
було переміщувати, замінювати новими.

ХХ століття характерне кардинальними змінами в галузі на-
родного малювання. Початок століття ознаменований наро-
дженням станкового малювання (або, як його деякі дослідники 
називали, «станкова графіка», «станковий народний живопис»). 
Упродовж століття відбувалися процеси його трансформації та 
видозмін і, нарешті, набуття в другій половині ХХ ст. чітко окрес-
лених художніх форм станкового малярства і яскравих індиві-
дуальностей його творців. Зародження станкового малярства, 
виділення його з-поміж традиційного настінного малярства 
та творення «мальовок» було наслідком активних соціально-
культурних процесів. Початок ХХ  ст. позначений бурхливим 
розвитком капіталістичних відносин, що спричинили зміни 
економічної та виробничо-організаційної структури художньо-
го виробництва. Відбуваються глибокі зрушення в народному 
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мистецтві, пов’язані зіз змінами в духовному житті, знищенням 
традиційного патріархального укладу життя. Виникає зацікавле-
ність творчої інтелігенції, ліберальних поміщиків, діячів земств 
народним мистецтвом, організовується широка мережа навчаль-
них закладів і художніх майстерень. Відбувається осучаснення 
промислів, творення речей для міського побуту та інтер’єру, за-
лучення до промислів художників, відбувається їх творча спів-
дружність з народними майстрами. Відбуваються зміни худож-
ньо-образної мови народного мистецтва, його трансформація. 
Організовуються мережа артілей, учбових майстерень, шкіл, 
у  яких створюються речі тогочасного побуту, які з успіхом де-
монструються на міжнародних виставках і ярмарках, продають-
ся за кордоном. Формується новий тип народного майстра. За-
мість анонімних народних майстрів з’являються яскраві творчі 
особистості. У зв’язку зі зміною селянського побуту, зникненням 
патріархального способу життя сільського населення, а  відтак 
і руйнації цілісності народного мистецтва, відходять усталені 
форми, з’являться нові форми і види народного мистецтва. 

У художні кустарні артілі, що їх очолюють професійні ху-
дожники, запрошують талановитих народних майстрів, які тво-
рять нове мистецтво, розраховане на нового споживача, новий 
уклад життя, створюються речі, орієнтовані на експонування на 
виставках. Саме такі процеси відбувалися в с. Скопці в маєтку 
А. Семиградової та с. Вербівка в маєтку Н. Давидової.

У 1910 році художниця Є. Прибильська очолила художнє ке-
рівництво навчально-показовою килимарською майстернею 
і вишивальним пунктом у с.  Скопці Переяславського повіту 
Полтавської губернії (нині  – Веселинівка Баришевського  р-ну 
Київської обл.), де вона працювала до 1916 року. Вона залучила 
до праці в майстерні талановитих народних майстринь Параску 
Власенко, Ганну Собачко, сестер Дериболот, Глікерію Цибульову. 

Параска Власенко (1900–1960) та Ганна Собачко-Шостак 
(1883–1965) народилися в с. Скопці. Їхній творчий талант зрос-
тав серед краси вишивок, виробів ткацтва, килимарства, під бла-
готворним впливом художниці Євгенії Прибильської, яка пра-
цювала в місцевій ткацько-вишивальній школі.
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Майстрині виконували малюнки, за якими виготовляли ки-
лими, вишиті декоративні панно, подушки, а також окремі ро-
боти на папері, які саме й були початком утворення станкового 
малювання як самостійного виду мистецтва.

Вона скерувала свою творчість і творчість Г. Собачко, Г. Цибу-
льової, П. Власенко на переосмислення орнаментів бароко, вияв-
ляючи при цьому не реалістичну чутливість і правдоподібність 
конкретних мотивів, їх об’ємно-просторову передачу, а підкрес-
лювала їх площинність, виявляючи їх декоративні особливості. 
Саме тому в роботах Г. Собачко на перший план виступає не ре-
алістичність мотивів, а їх фантастичнісь, небуденність, посилен-
ня міфологізації образів.

Саме завдяки її інтелігентній мудрості була виплекана твор-
чість Параски Власенко, Ганни Собачко, пишнобарв’ям роз-
квітнув їх небуденний талант. За їх малюнками в майстерні 
створювалися вишиті панно, декоративні подушки, окремо на-
мальовані композиції на папері, що експонувалися на численних 
виставках, привертаючи увагу своєю самобутністю. 

Ганна Собачко виступає як сміливий новатор, творець нового 
змісту і форми творів. Її композиції, виконані на папері, «Вихор» 
(1911), «Тривога» (1917), «Червоний травень» (1917), «У червоно-
му полі» (1918), «Український вінок» (1918), «Кольоровий рух» 
(1919) доводять, що у творчості Г. Собачко на зміну традиційним 
схемам народного розпису з їх статикою, симетрією, рівновагою 
приходять композиції, сповнені експресії та динаміки форм, на-
пруженого кольору. Її декоративні композиції «Квітка-редька», 
«Дарунок землі», «Коники», «Птиці-чарівниці» – це фантастич-
ні квіти, композиція яких побудована на своєрідній пластичній 
рівновазі інтенсивних кольорових мас. У них домінує лінія, яка 
творить малюнок, і створює точно вивірений ритм кольорових 
плям і мотивів. Творчість Ганни Собачко-Шостак – яскрава сто-
рінка в історії українського народного мистецтва. Її малюнки 
передають стрімку ритміку руху, яскраву гаму кольорів, побу-
довану на контрасті синього, фіолетового та червоного. У творах 
майстрині чітко виділяється композиційний центр, з якого по-
чинається вихор барв та орнаментальних форм, спрямованих 
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по колу. В її роботах вражають тонке відчуття кольору, поетич-
ність світосприйняття, здатність художниці напруженістю барв 
передати гострий психологізм своєї епохи. Крім декоративних 
композицій на білому тлі паперу, Г.  Собачко часто використо-
вує кольорове тло. Досконало володіє мазком, що густими пло-
щинами лягає на площину. Вона працювала у змішаній техніці 
акварелі та гуаші, іноді додавала трохи позолоти. Новаторські, 
глибоко самобутні витвори Ганни Собачко-Шостак у 1920-х ро-
ках завойовують міжнародну славу. Її твори тріумфально про-
йшли по виставках в Україні та за кордоном: у Києві в 1918 році в 
Товаристві діячів мистецтв, у 1919 році – на виставці «Селянська 
творчість українського села, у  Москві в 1927  році на виставці 
«Мистецтво народів СРСР), у Берліні, Дрездені, Мюнхені (1922, 
1924, 1925 рр., на виставці «Селянське мистецтво СРСР»), у Пра-
зі в павільйоні України на Міжнародній виставці (1922). Потім 
ці роботи були перевезені до Гамбурга та Лондона. У 1932 році 
Ганна Собачко переїздить до Московської області в селище Чер-
кізово, де працює над створенням малюнків для тканин на фа-
бриці «Экспортнабивткань». У 1935 році для підготовки Респу-
бліканської виставки українського народного мистецтва в Києві 
на базі Музею українського мистецтва організували школу на-
родних майстрів, яку в 1936  році реорганізували в Центральні 
експериментальні майстерні. Для навчання та підготовки творів 
до виставки з усієї України були запрошені талановиті народні 
майстри з усіх видів мистецтва. Серед них була і Г. Собачко. Її 
розписи, станкові, мальовані вироби були експоновані на Пер-
шій республіканській виставці 1936 року, яка потім експонува-
лася в Москві та Ленінграді. Саме тоді їй було присвоєно звання 
Майстер народного мистецтва УРСР. Перебуваючи в Черкізово, 
Г.  Собачко-Шостак була відірвана від загального розвитку на-
родного мистецтва України. Її повернення відбулося в 1965 році, 
коли в Києві було організовано персональну виставку її робіт, 
об’єднаних циклом «Квіти України». Це оповідь про щедрість 
пізнього літа, про мудрість осені. Свої твори вона малює на біло-
му аркуші ватману, використовує гуаш, акварель та чорну туш. 
Очевидно, праця над створенням робіт для тканин, насамперед 
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батику, вплинули на художню манеру майстрині. Її роботи наси-
чені кольором, контури чітко окреслені лінією, композиції врів-
новажені, гармонійні, образи насичені ліричним настроєм («Зу-
стріч у квітах» (1963), Зустріч риб» (1963), «Весняні квіти» 1962), 
«Жнива» (1965). 

Народна майстриня Параска Власенко так само привернула 
увагу своїми роботами. Вона в майбутньому уславилась як ви-
датна килимарниця, на період роботи в Скопцях її вишиті ви-
роби наповнюються яскравими кольорами, певним рухом. За її 
ескізами у вишивальних артілях майстрині ще тривалий час, аж 
до 1940-х років, повторювали ці зразки.

П.  Власенко  – учасниця багатьох міжнародних виставок. Її 
талант сповна розкрився в 1930-х  роках, коли художниця ви-
конувала замовлення на монументальні розписи архітектурних 
споруд. Вона оформляла павільйон України на Всесоюзній сіль-
ськогосподарській виставці в Москві 1940 року. У своїх роботах 
майстриня відтворює особисті враження за допомогою квітів, 
зображуючи їх з пам’яті, рослинний світ трактує площинно, як 
прийнято в народному мистецтві: стебла, листя, вазон  – про-
фільно, квіти  – анфас. Щоб показати внутрішню красу квітки, 
вона немовби розтинає її навпіл. Часто створює нереальні, каз-
кові квіти, у яких ніби хоче передати всю красу трав і луків, усе 
квітування рідної землі. У  Національному музеї українського 
народного декоративного мистецтва зберігаються роботи май-
стрині 1930-х років. Вони експонувалися в 2011 році на її персо-
нальній виставці, з  нагоди 100-річчя майстрині. Це переважно 
пишні букети квітів у корзині, іноді із зображенням райського 
птаха, з гронами винограду, листям і пуп’яками квітів, умовної, 
узагальненої форми. Вона активно заявляє про себе як майстер 
станкових розписів. Гама її розписів стає більш насиченою, пе-
реважають малинові, голубі, оранжеві фарби. У зв’язку з підго-
товкою до Першої республіканської виставки українського на-
родного мистецтва, яка відбулася в 1936  році, майстриня була 
запрошена до Києва – у Центральні експериментальні майстер-
ні – серед інших талановитих митців. З цього часу вона створює 
свої композиції, ескізи для килимів (як килим 1936 року, що екс-
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понувався на виставці) і в подальшому пов’язує свою діяльність 
переважно з килимарством. Для її станкових робіт, виконаних 
гуашшю на білому аркуші паперу, характерними є вільні компо-
зиції, побудовані на певній урівноваженості кольорових плям, 
логічному розміщенні акцентів, які підкреслюють і збагачують 
загальну гаму декоративних малюнків. 

Серед народних майстрів, які були випещені Наталією Давидо-
вою і Олександрою Екстер, були народні майстри розпису Василь 
Довгошия та Євмен Пшеченко із с. Вербівка Кам’янського повіту 
Київської губернії (нині – Кам’янського р-ну Черкаської обл.). Тут 
1912 року Н. Давидова організувала майстерню, де вишивали за 
ескізами як художників авангарду, так і народних майстрів.

Євмен Пшеченко вперше брав участь на виставці сучасного 
декоративного мистецтва в галереї Лемерсьє (1915), а також у на-
ступній виставці 1917  року в Салоні Михайлової. Він активно 
працює і після революції і є одним з учасників виставки «Мис-
тецтво народів СРСР» у Москві 1927 року, де його роботи, осо-
бливо ескізи рушників, були відзначені. 

З 1914 року він працював у майстерні Н. Давидової, допома-
гаючи дружині у створенні малюнків для вишивок, переважно 
рушників. Поступово він переходить до самостійної роботи, 
створюючи декоративні композиції. Це були малюнки на папе-
рі, які в подальшому втілювалися вишивальницями в матеріалі. 
Декоративні панно Є.  Пшеченка, виконані гуашшю на папері, 
вирізняються широкою палітрою фарб. Вони характерні вжи-
ванням яскравих, чистих кольорів – від ніжних до інтенсивних і 
напружених, але завжди суцільних і незмішаних кольорів. Увагу 
привертають роботи майстра, де він звертається до зображення 
фантастичних звірів і птахів, у яких образи органічно поєдну-
ються з орнаментальними рослинними мотивами, створюючи 
фантастичне їх існування. Особливий інтерес становлять робо-
ти, об’єднані загальною темою та образами циркових вистав, які 
сприймаються ним як народне свято, ярмарок, що сягають тра-
диції народних видовищ, виступів скоморохів, ряджених, а саме: 
«Блазень», «Велетень», «Акробат», «Жонглер». Це ескізи, викона-
ні темперою на папері. Вони приваблюють щирістю, наївністю 
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образів, сповнених сили і спритності міцних циркових акторів. 
Загальна атмосфера свята передається майстром через яскраві, 
декоративні поєднання кольорів. Їх вирізняє висока культура 
кольору, узагальненість форми зображення з чітко промальова-
ним контуром лінії всього силуету. Роботи Є.  Пшеченко щирі, 
наївні і безпосередні, у  них органічно поєднується реальність 
зображених деталей з наївним символізмом та умовністю.

Активно працював у майстерні Н. Давидової Василь Довго-
шия, який уперше представив свої роботи на виставці в салоні 
Михайлової у Москві 1917 року. Збереглися ескізи його декора-
тивних панно «Заєць», «Рожевий лебідь», «Півень», «Казковий 
птах» (НМУНДМ). Вони виявляють тонкого майстра кольо-
ру, який створює свої умовні, узагальнені образи з допомогою 
яскравих кольорових плям, а  головне  – віртуозної лінії, що 
окреслює і виявляє зображення. Його композиції побудовані як 
укрупнені стилізовані зображення тварин, рослин, забарвлених 
одним суцільним кольором. Роботи Є.  Пшеченко та В.  Довго-
шиї – це унікальне явище «сільського супрематизму». Народний 
майстер полюбляє екзотичних птахів, яких наділяє яскравими, 
дуже умовними, але завжди вишуканими поєднаннями кольо-
рів: «Папуга», «Птах». У творчій майстерні відбувався складний 
процес взаємозбагачення народного і професіонального мисте-
цтва. В.  Довгошия був учасником виставки 1917  року в салоні 
Михайлової, а потім тривалий час з успіхом представляв україн-
ську народну творчість на виставках після революції. Це міжна-
родні виставки «Селянське мистецтво СРСР» у Берліні, Дрездені, 
Мюнхені (1922, 1924, 1925) та ін.

Отже, декоративні композиції Г.  Собачко, П.  Власенко, 
Є. Пшеченко, В. Довгошиї, які створювалися в Скопцях, Вербів-
ці і були призначені передусім для їх подальшого застосування 
у вишивці, килимарстві, оздоблені одягу та інтер’єру, були тим 
першим етапом формування станкового малювання, що знай-
шов свій розквіт у подальшому розвитку. 

Мабуть, у жодному осередку народного мистецтва немає та-
кої кількості різноманітних художників, як у Петриківці. Ко-
жен – самобутній і неповторний творець, із власним почерком. 
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Водночас їх об’єднують спільні витоки  – традиційне народне 
малювання. Їхні роботи характеризуються надзвичайною де-
коративністю, яскравим святковим буянням барв і разом з тим 
витонченістю малюнка, віртуозністю, своєрідністю засобів ви-
конання. Виразні, яскраві квіти майстрів органічно вплетені в 
композицію кожної роботи. 

Малюють петриківці темперними фарбами, розведеними на 
яєчному жовтку, молоці, вишневому клеї. Це надає розписам 
легкості, прозорості, підсилює інтенсивність кольору. В  основі 
петриківського розпису лежать прийоми вільного живописного 
малювання пензлем.

Перед майстринею немає заздалегідь намальованого зразка, 
вона малює з пам’яті. У процесі поступової роботи на папері роз-
кидаються спочатку головні, «ударні» кольорові плями, а  вже 
потім прорисовується весь малюнок до найдрібніших деталей. 
Для традиційного декоративного розпису характерним є те, що 
народна майстриня спочатку уважно розглядає аркуш паперу, 
потім умочує у фарбу кінчик мізинця і швидко накладає фар-
бу в різних його місцях. Потім пензликом окремими швидкими 
віртуозними мазками вимальовує пелюстки майбутніх квітів. 
Завдяки пластичності мазка по-різному наноситься фарба на 
поверхню – на початку інтенсивний густо насичений колір по-
ступово стає дедалі прозорішим і висвітленим наприкінці. Через 
це пелюстки здаються більш насиченими всередині квітки, а на 
кінцях  – наче пронизані сонячним промінням. Користуються 
також майстрині методом «перехідного мазка». Для цього пен-
зель умочують послідовно в кілька різних фарб, і пелюстки кві-
тів, листочки виходять багатоколірними. Закруглені пелюстки 
поєднують з гострокінцевими. Вістрями паличок на пелюстках 
жоржин, айстр, зафарбованих суцільним кольором, проклада-
ють прожилки. Це створює враження, що квіти пульсують со-
ками, життям. Потім легенькими, ледь помітними дотиками 
пензля прорисовують попередній малюнок, що підсилює його 
об’ємність, опуклість. Після того, як намальовано основні кві-
ти композиції, домальовують дрібніші деталі: пагінці, листочки, 
пуп’янки, а закінчують виноградними вусиками.
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Петриківські майстри в орнаменти розписів вплітають садові 
й польові квіти, колосся різних злаків, грона винограду, кетяги 
калини. Серед усього цього різнобарв’я вміщують всіляких пта-
хів: павичів, зозуль та  ін. Причому майстрині не намагаються 
передати натуральну природну схожість кожної квітки, птаха. 
Їхня мета – втілити в одній красу всіх. Квітка в уявленні петри-
ківців – це символ пишності природи, її розкішного квітування, 
щедрості плодів. Щоб наголосити на цьому, художниці вдають-
ся до фантастичних перебільшень, творять свій, петриківський, 
світ краси. Секрет своєрідності їхнього розпису багато в чому 
залежить від саморобних пензлів, якими й донині користують-
ся народні майстрині. Малювали саморобними пензликами з 
котячої шерсті. Малювали не тільки пензликами. Ягоди калини 
створювали так: брали очеретинку, вмочали у фарбу і наносили 
на папір. Виходили однакові ягідки. А коли потрібні були великі 
квіти, то вирізували з картоплини форму і штампували. А ягоди 
суниці просто малювали пальцем.

Класикою петриківських розписів того часу вважаються ви-
роби Тетяни Пати, Надії Білокінь, Параски Павленко. Саме вони 
першими здобули звання Майстер народної творчості та Ди-
плом І ступеня на великих виставках народного мистецтва: Пер-
шій республіканській (1935) та Декаді українського мистецтва в 
Москві й Ленінграді (1936). Тетяна Пата була запрошена на ви-
кладацьку роботу до Школи декоративного малювання (створе-
ної 1936 р.). З 1930-х років роботи петриківського розпису стають 
неодмінними експонатами всіх художніх виставок. І  саме цей 
вид творчості найяскравіше ілюструє ті зміни, що сталися пізні-
ше в народному мистецтві.

У 1930–1940-х роках петриківське малювання, як і все народ-
не мистецтво, було затиснуте ідеологічними межами: воно мало 
ілюструвати тезу «мистецтво належить народу». 

Нова ідеологічна політика та обмежене середовище прояву 
петриківського малювання  – художні виставки і музеї  – спри-
чинили посилення станковізму виробів, уподібнення їх до обра-
зотворчого мистецтва, пізніше схарактеризованого як «народна 
декоративна станкова графіка». 
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Тетяна Пата ще за життя вважалася «класиком», родоначаль-
ником «школи петриківського розпису». Саме її стилістика, жи-
вописне спрямування були основними в художніх пошуках пе-
триківського промислу, саме їй судилося стати тим еталоном, за 
яким потому розглядали всі надбання петриківських майстрів

Малюнок у Тетяни Пати завжди легкий, витончений. У її твор-
чості поряд з дотриманням традиції настінного малювання за-
вжди відчувалося тяжіння до новацій. Вона – майстер рослинних 
композицій, до яких згодом входять пави, зображення людей, зві-
рів. У кожній роботі відчувається неповторне авторське емоційне 
сприйняття та «образ» зображеної квітки або плоду. Т.  Пата до-
сконало володіла всім арсеналом традиційних прийомів. Її «квіт-
ки», «букети», «стьожки» на комин, «лиштви» на сволоки й полиці, 
«рушники» й «килимки» на стіни були взірцями для наслідуван-
ня і слугували  еталоном. Художниця користувалася щіточкою і 
змішувала фарби для отримання бажаної колористичної гами. На 
той час інші народні майстрині малювали тільки очеретинкою і 
пучками пальців і віддавали перевагу світлим тонам. Т. Пата за-
провадила новий спосіб приготування фарб. У процесі малювання 
вона змішувала вже готові фарби, набираючи по дві фарби різного 
кольору, які на папері «перетікають» одна в другу. Художниця спо-
чатку розписувала печі, потім перейшла до «мальовок», а згодом 
малювала великі композиції на папері для виставок і музеїв. 

Широковідомі шедеври Тетяни Пати «Павичі» (1949) й «Кали-
новий гай» (1960) демонструють тонкий ліризм і віртуозну ма-
неру її квіткового малювання і композиції типу «птах у квітах». 
Образотворчий момент, помітний ще в перших відомих нам тво-
рах 1913 року, сягнув тут свого апогею, перетворивши традицій-
ний «букет» із птахом на калиновий гай, де кує сива зозуля, або 
на райські кущі, де пишаються фантастичні павичі. Художня об-
разність малювання Пати тісно пов’язана з народною пісенністю, 
проте це не прямі ілюстрації, а, скоріше, багатопланові асоціації. 
Вражає величезний діапазон її технічних прийомів, особливо у 
роботі «Павичі».

Надія Білокінь увійшла в історію народного петриківського 
малювання як майстриня своєрідних композицій на сюжети ве-
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сільних поїздів. Уже в 1921–1922 роках вона почала робити свої 
«мальовки», які в селі відразу перетворилися на своєрідний «до-
моробний промисел». У своїй творчості майстриня наслідувала 
здобутки традиційних видів – стінопису та вишивання й пере-
робляла це у розписах «мальовок» із зображенням мотивів – від 
натурних до найекзотичніших. Асортимент її «мальовок» був 
різноманітним – від окремих квітів до довгих «стьожок» на ко-
мин, «лиштв» на сволок і полиці, «рушників» на вікна. Творчий 
доробок майстрині має два напрями: традиційне квіткове малю-
вання і незвичні для осередку фігурні композиції – «чисті» пей-
зажі та «весільні поїзди».

Особливістю її творчого методу було прагнення до ансамб-
левості, гармонії в хатньому інтер’єрі, художньої цілісності сті-
нописів, «мальовок», вишивки, ткацтва, кераміки. Вироби май-
стрині побудовані на контрастах кольорів, які вона ніколи не 
змішувала, а зіставляла, ву композиціях усе врівноважено. Її ма-
нері властивий рівномірний, сильний, рухливий мазок, що чле-
нує великі форми та узагальнює малі. Це досягається внаслідок 
користування очеретиною і пучками пальців, а згодом і м’якою 
щіточкою. Саме Н. Білокінь впровадила в петриківський розпис 
сюжет «весільного поїзда». Цей жанр еволюціонував з витинан-
ки або «мальовки» на комині в станковий розпис із численними 
фігурами дійства. Сцени «весільних поїздів» Н. Білокінь 1930–
1940-х років майже не збереглися, і тому уявлення про це нова-
торський внесок дають пізніші композиції. 

Спокійна, велична врівноваженість квіткового малювання 
Орини Пилипенко якнайбільше відповідає естетиці традицій-
ного стінопису. Певно, це найдавніша лінія розвитку петриків-
ської мальовки. У  її роботах такі мотиви, як «гілки», «вазони», 
«віночки» набувають чітких, підкреслено симетричних компо-
зиційних побудов, монументальної узагальненості форм, контр-
астного зіставлення масивних, цілком «залитих» кольором рос-
линних елементів і білого тла. 

Поряд з визнаними майстрами декоративного розпису ство-
рювали свої композиції Параска Павленко, Надія Тимошенко, 
Палажка Глущенко, Василь Вовк. Саме після виставки 1936 року 
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в Києві, де відбулося офіційне визнання творів петриківських 
майстрів, І.  Пилипенко, Г.  Ісаєва одержали диплом 1  ступеня, 
а Т. Пата та Н. Білокінь – звання майстра народної творчості. 

Упродовж 1950–1970-х років петриківське малювання набуло 
офіційно організованої виробничої форми. Те, що узагальнено 
йменували «художнім промислом», було системою підприємств 
під керівництвом Міністерства місцевої промисловості і Спілки 
художників. У 1958 році було створено цех підлакового розпису 
на базі художньо-виробничої артілі «Вільна селянка», що трьома 
роками по тому реорганізувалася у фабрику сувенірних виробів 
«Дружба»; а 1970 року був заснований ще й експериментальний 
цех петриківського розпису Художнього фонду УРСР. 

Першими до роботи на промислі приступилися випускники 
Школи декоративного малювання, що існувала в осередку про-
тягом 1936–1941 років, творчість яких репрезентована доробком 
кількох поколінь майстрів, серед яких вирізняються постаті 
Федора Панка, Василя Соколенка, Івана Завгороднього, Явдохи 
Клюпи, Олександра Пікуш, Галини Пруднікової, Марії Шишаць-
кої, Надії Шулик, Зої Кудіш, Векли Кучеренко, Євдокії Клюпи. 
Засвоєні ними формальні здобутки Т.  Пати, яка викладала у 
Школі, у  поєднанні зі специфічними прийомами, що виникли 
в процесі опанування технікою підлакового розпису, та певни-
ми стилістичними впливами «київської групи» петриківчанок 
(Марфи Тимченко, Віри та Ганни Павленко, Віри Клименко, Пе-
лагеї Глущенко) зумовили загальний характер нового петриків-
ського малювання. Свого часу майстри-петриківці переїхали до 
Києва, прийшли в українську фарфорову промисловість, працю-
вали на Київському експериментальному кераміко-художньому 
заводі. Вони утвердили в ній самобутній і оригінальний стиль, 
що сформувався на основі петриківського розпису.

Найбільш помітними мистецькими постатями цього поко-
ління є Федір Панко й Василь Соколенко, які впродовж багатьох 
років очолювали промисел, плідно творчо працювали й викла-
дали. На відміну від майстринь-одноліток, які додержувалися у 
творчості більш камерної інтонації, вони активно розширювали 
сферу застосування малювання, першими опановували нові тех-
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ніки й технології, вводили й опрацьовували нові теми, образи, 
мотиви, експериментували в галузі художньо-виражальних за-
собів. Проте за характером світосприйняття і художнього обда-
рування це дуже різні митці.

Експансивна віртуозність, перейнята від Ф. Панка його чис-
ленними учнями й послідовниками, була домінуючою тенденці-
єю в малюванні 1960–1970-х років. Гонитва за зовнішніми ефек-
тами поступово призводила до втрати художньої образності й 
«матеріальності» творів, що оберталися на ілюстрацію пісень, 
поезій. Серед творів Ф. Панка слід назвати роботи 1970-х років 
«Павичі», «Горлиця», «Соняшники цвітуть». У 1970–1980-х роках 
майстер багато експериментує, переходить малювати на картоні 
широко використовуючи темперу. Це його серія робіт «Легенда 
про Петриківську вишню» (1972), твори на теми українських пі-
сень «Верба», «Журавлі», у яких орнамент насичується поетич-
ним змістом, де ритм мелодії народжує художній образ. У коло-
риті його творів переважають інтенсивні червоні, сині, зелені 
кольори, орнамент соковитий, крупний, без подрібнення форми.

Наприкінці 1970 – на початку 1980-х років з’явилися дещо від-
мінні від загальної стилістики твори Андрія та Марії Пікушів та 
їхніх учениць Олени Зінчук і Наталки Рибак, які є своєрідними 
ремінісценціями композицій старших малювальниць. 

Окремо слід сказати про творчість Ганни Самарської. Вона 
народилася в с. Богданівка Київської області, звідки родом Ка-
терина Білокур, яка всіляко заохочувала дівчину до малювання. 
З 1961 року переїхала до Петриківки і почала працювати на фа-
бриці «Дружба». З 1967 року її твори помітно вирізняються на 
виставках, як такі, що органічно поєднали і творчо переосмис-
лили надбання творчості Катерини Білокур і художню стиліс-
тику петриківського розпису. Вона органічно сприйняла розпис 
яєчною темперою на папері, оволодівши стилістикою петриків-
чан, а  останнім часом працює олійними фарбами на полотні. 
У 1998 році вона стала лауреатом премії ім. Катерини Білокур.

У 1980-х роках станкове петриківське малювання поповнило-
ся молодою генераціє майстрів, серед яких виділяються роботи 
Наталки Рибак, Валентини Панко, Надії Васильківської, Вален-
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тини Капець, Олени Зінчук, Тетяни Лапшин, Ірини Назаренко, 
Валентини Міленко.

На жаль, у 1990-х роках організаційні форми художніх про-
мислів по всій Україні припинили своє існування. Петриківка, 
як центр народного малювання переживає важкі часи. Унаслідок 
економічного спаду, відсутності державної підтримки, податко-
вого тиску припинили свою діяльність фабрика «Петриківський 
розпис» та експериментальний цех Худфонду, центр народно-
го мистецтва «Петриківка». Особливо небезпечною є руйнація 
чітко вибудованої системи художньої освіти, запровадженої в 
Петриківці. Лише окремі ентузіасти продовжують працювати в 
цьому осередку. 

Більше шести десятиліть Марфа Тимченко плідно працює на 
мистецькій ниві. Вона – широко знана майстриня декоративно-
го розпису в усіх його проявах – від станкового малювання, до 
розписів на фарфорі, монументальних розписів для оздоблення 
інтер’єрів. Народилася вона 1922  року в с.  Петриківка Дніпро-
петровської області, а у 1938 році закінчила місцеву школу май-
стрів декоративного розпису, де вчителем із фаху був Олександр 
Статива і  знаменита майстриня розпису Тетяна Пата. Потім 
вступила до Київської школи майстрів народного мистецтва, 
створеної на базі Центральних експериментальних майстерень 
при Київському державному музеї українського мистецтва 
(у  1940  р. школу було реорганізовано в художньо-промислове 
училище). Вона – член Національної спілки художників і Наці-
ональної спілки майстрів народного мистецтва, перший лауреат 
Премії імені Катерини Білокур. У 2000 році вона стала лауреа-
том Національної премії імені Тараса Шевченка. Упродовж своєї 
творчої діяльності вона створювала квіткові й сюжетно-тема-
тичні композиції на папері, полотні, картоні, використовувала 
яєчну темперу, потім перейшла на гуаш, почала користуватися 
олійними фарбами, розвиваючи традиції петриківського розпи-
су. Серед декоративно трактованих квітів, птахів, звірів вплітає 
сюжети фольклорних переказів, казок: «Крилатий птах», «Пава в 
кульбабах», «Свято Івана Купала», «Гуси-лебеді». У 1990-х роках 
відкрилася нова грань її обдарування – інтерес до декоративного 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



603

3.3. Майстри народного декоративного розпису

пейзажу та народної картини. Роботи в цій царині стали повним 
і неповторним явищем в українському декоративному мисте-
цтві. Опановуючи нові теми, художниця переходить до інших 
засобів художньої виразності – пише темперними або олійними 
фарбами на полотні чи картоні. Вона полюбляє чисті, незмішані 
тони, широкі динамічні мазки й завдяки цьому досягає вража-
ючих художніх ефектів. Створені майстринею пейзажі  – деко-
ративні, казково-наївні й водночас глибоко поетичні. Вони не є 
зображенням конкретного куточка з натури, а відбиттям творчої 
уяви, епічною казковою розповіддю про красу природу («Текла 
річка в чистім полі»), її весняне оновлення («Кульбаби»). Пей-
заж пропущено крізь власне світовідчуття, наповнено власним 
настроєм художниці  – то задумливо мрійливим («Аж гульк, 
зима впала»), то драматично-схвильованим («Реве та стогне») чи 
оптимістично-піднесеним («Верби»). Пейзажі переростають у 
цілком реальні й водночас казкові архітектурні краєвиди («Свя-
та Софія»). Іноді вони поєднуються з елементами петриківсько-
го орнаменту, який ажурним мереживом вкриває полотно. Саме 
в цих картинах природа сприймається квітучою і плодоносною 
(«Вродило», «Оновлений вітряк»). На основі мотивів сільської 
природи художниця створює напівфантастичні, напівреальні 
пейзажі. Прикметною ознакою її пейзажів є узагальнений образ 
України як квітучого і щедрого краю.

Останнім часом художниця захоплено працює над серією 
спогадів, які вона назвала «Моє дитинство». Ці спогади пере-
носять майстриню в далекі роки дитинства в її рідну Петриків-
ку – патріархальне село 1920-х років з розміреним сільським по-
бутом, побудованим на культі праці, з її традиційно побіленими 
хатами серед квітників, в оточенні чарівного краєвиду. Це наївні 
народні картини, де реальне й казкове, фантастичне й конкрет-
не органічно поєднано, де зворушливо передана неповторність 
кожної хвилини дитинства, опоетизованого уявою М. Тимченко 
через багато років.

У художниці особлива манера бачення. Продовжуючи тради-
ції наївного малярства, вона намагається охопити весь світ на не-
великій площині полотна, кожний сюжет представити як вікно у 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



604

Тетяна Кара-Васильєва

світ її далекого дитинства. Її картини «Ідуть дівчата в поле жати», 
«Я на току», «Мої творчі мрії» сповнені щирості, народної поети-
ки – усім тим одвічно прекрасним, що оточувало Марфу в дитин-
стві, запало в душу й вилилося у її роботах. Поруч з нею працює її 
донька Олена Скицюк та чоловік останньої – Іван Скицюк. Твор-
чою родиною вони спільно працювали над декоративним оздо-
бленням інтер’єрів громадських споруд (магазин «Казка» в Києві, 
бібліотека для дітей у Білій Церкві). О. Скицюк працює над роз-
робкою живописно-декоративних композицій, для яких основою 
слугують фольклорно-літературні мотиви («Дідова дочка», «Гуси-
лебеді»), враження від реальної природи («В саду», «Одуди») або ж 
образи, вибудувані творчою уявою («Золоті квіти», «Пушинки»). 

Традиції петриківського розпису своєрідно сприйняті, інди-
відуально переосмислені й розвинені у творчості народних ма-
лювальниць Київщини. Це в першу чергу Людмила Вітковська, 
Галина Калениченко, майстри молодої генерації  – Ольга Шин-
каренко, Ольга Тишковець. Ольга Шинкаренко, опанувавши 
стилістику петриківського розпису, розвиває його в контексті 
вивчення традицій київського малювання, а також оздоблення 
вишивок, килимів, розписних скринь. Вона працює гуашшю на 
картоні, палітра її фарб яскрава, насичена. Її роботи – це врівно-
важені симетричні композиції, що відтворюють образи навко-
лишньої природи, народні свята («Квітка любові», «Приїхали до 
дівчини три козаки», «А я у гай ходила, по квітку»).

Людмила Вітковська з 1975  року очолювала студію декора-
тивного розпису «Чонгар – сад» на Хесонщині, а нині – студію 
«Червона калина» в рідному селі Лишнє Макарівського району 
на Київщині. Вона користується темперою на білому або кольо-
ровому папері. Останнім часом вживає картон. Серед творів слід 
назвати «На Івана Купала», «Весна-веснянка», «Ранковий птах», 
«Веселка над селом».

Славиться своїми майстрами Черкащина, де й досі широко 
побутує настінний живопис. Тут жили і плідно працювали на-
родні умільці станкового розпису – заслужений майстер народ-
ної творчості України Макар Муха із с. Михайлівка, сестри Яри-
на та Софія Гоменюк із с. Родниківка. 
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Макар Муха – заслужений майстер народної творчості (1967), 
з  1937–1940  років він навчався у Київській школі майстрів на-
родного мистецтва, що була реорганізована свого часу на базі 
Центральних експериментальних майстерень.

Розписи Макара Мухи – це яскраві, життєрадісні орнаменти 
з лісових, садових, польових, кімнатних квітів. У квітковий ві-
нок майстер вдало вписує півнів, павичів, інших птахів. Багато 
творів присвячено шевченківській темі. Макар Муха виконав 
ілюстрації до поем «Катерина», «Сон», панно «Лілея та цвіт ко-
ролевий» (1950 р.).

Загадковий, чарівний світ барв і образів, тонке відчуття ко-
льору бачимо в роботах Ярини та Софії Гоменюк. Привертають 
увагу фантастичні квіти Ярини Гоменюк у розписах «Квітка, що 
розкрилась», «Квіти, що танцюють», «Осінній віночок». Її робо-
ти – це своєрідне сприйняття навколишнього світу і відтворення 
його в образах.

У творах Софії Гоменюк відображені казкові фольклорні вра-
ження, передані через небачені, народжені в уяві майстрині кві-
ти. Це «Осіння квітка», «Голубочки», «Красуня», «Закосичена» 
та ін. Вони сповнені народної пісенності, життєстверджуючого, 
оптимістичного звучання. Чимало робіт майстрині створені на 
теми народних казок, фольклорних переказів («Моє село», 1980).

Марія Буряк – із с. Ковалин Київської області, з 1995 року – 
заслужений майстер народної творчості, лауреат премії імені 
Катерини Білокур. Попри всі життєві негаразди, важку інвалід-
ність, вона творить свій власний казковий світ, наповнений кві-
тами й казковими птахами. Улюбленими сюжетами є зображен-
ня української хати, сільського обійстя, які у творчості сучасних 
майстрів декоративного малювання асоціюються з рідним краєм 
і в цілому з Україно («Чарівна птаха» (1969), «Павичі та троянди 
птаха» (1961), «Орел та сорока» (1972), «Горлиця» (1973). Її тво-
ри розмаїті за темами й жанрами. Малює М. Буряк переважно 
на папері гуашшю, іноді темперою, часто вживає кольорове тло 
паперу. Вона має свій яскраво виражений стиль, в  основі яко-
го – своєрідне асоціативне сприймання навколишньої дійсності. 
Це орнаментально-рослинні композиції із зображенням світу 
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птахів і тварин: «Птаха щастя» (1983), «Перед святом» (1984), сю-
жетно-тематичні композиції, пов’язані з історичним минулим, 
його звичаями, обрядами: «Дівич-вечір» (1974), «Сільська церк-
ва» (1971), «Хата моя біла» (1975), а також твори, пов’язані з по-
езією української народної пісні: «Ой чий то кінь стоїть» (1971), 
«Ковальська Пісня» (1972), «Ой під калиною» (1972). У неї щирий, 
чистий талант із тонким світовідчуттям. Працює вона гуашшю 
й темперою на папері, полюбляє різнобарв’я квітів та фантас-
тичних птахів («Пава», «Щасливе літо», «Вірність»), традиційних 
героїв народної картинки – козака з дівчиною («Чумак один зо-
стався», «Веде коня Ярина»). Понад двадцять років плідно пра-
цює на ниві декоративного розпису земляк Марії Буряк – Гри-
горій Сокіл. З 1977 року він керував студією «Рушничок». Його 
роботам властивий сюжетний характер, спокійна оповідальна 
манера зображення. Твори майстра  – це опоетизовані дитячі 
уявлення і враження про втрачений світ дитинства. Його тво-
ри – це сільські свята й будні, пісенний світ народної творчості.

Чарівницею української природи називають Катерину Біло-
кур (1900–1961) – народну художницю України із с. Богданівка. 
Олесь Гончар писав, що саме Богданівка «повівом весняних ві-
трів чи журавлиним скриком із піднебесся пробудила в юній 
душі сільської дівчини неспокій митця, жагу творчості, не-
стримної сили потяг до того святого малярства... Проста україн-
ська жінка усвідомила його як своє покликання високе» 2.

Постійним учителем Катерини Білокур була сама природа: 
краса золотавих стиглих широких ланів пшениці, буяння різно-
манітних польових та городніх квітів, щедрі своїми дарами поля 
й сади. Вона доскіпливо вивчала будову кожної рослини, кожної 
травинки, спостерігала зміну кольору квітки протягом дня, зміну 
життя природи кожної пори року. Усе побачене й пережите пере-
носила на полотно. Так з’явилися її неповторні «Квіти за тином» 
(1935), «Квіти в тумані» (1940), «Жоржини» (1940), «Квіти на бла-
китному тлі» (1942–1943). Малювала Катерина Білокур олійними 
фарбами на полотні, самотужки опановуючи секрети живопису. 

2 Гончар О. Чарівний світ Катерини Білокур. Київ, 1972. С. 7.
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Часто у своїх роботах її фантазія об’єднує воєдино квіти різ-
них пір року. Вони дивують своєю гармонією «якоїсь майже 
магічної сили, майже фантастичної краси». Шедеврами стали 
витвори художниці «Буйна» (1944–1947), «Декоративні квіти», 
«Привіт урожаю» (1946). Картини «Цар-колос» (1949), «Колгосп-
не поле» (1948–1949) – це натхненна оповідь про красу, радість, 
людське щастя, це гімн на честь простого трудівника колгосп-
ного села. Майстриня бачила квітку «живою», шанувала її кра-
су, вклонялася їй, саме тому жанр її робіт називають «квітковим 
іконостасом».. Передчуттям раннього творчого й життєвого кін-
ця пройнята її остання робота «Осінь». У ній художниця немов-
би прощається з тим, що було для неї найдорожчим, сповнювало 
душу, серце. Це була остання осінь у її житті. У  центрі Богда-
нівки височіє пам’ятник, що увінчує славу і людську пам’ять про 
Катерину Білокур. 

Доля народних художниць невіддільно пов’язана з рідною зем-
лею. Село Болотня Київської області – рідне для Марії Приймачен-
ко. Талант художниці визнаний в усьому світі, її твори полонили 
глядачів у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Вона – заслу-
жений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії іме-
ні Тараса Шевченка. Світ образів Марії Приймаченко – казковий, 
фантастичний. В основі його лежать фольклорні легенди, народні 
казки та оповідання, враження від них органічно переплетені з 
довкіллям. У її творах фантастичне – життєве, а реальне – фантас-
тичне. Усе так, як у казці: звірі, дерева, квіти діють, розмовляють, 
борються за добро й стверджують його, знищуючи зло.

Свої думки художниця передає через персоніфіковані, не-
бачені квіти. Птахів вона створює казковими істотами, часто 
квіткоподібними, з крилами-вишиванками, химерних форм, не-
бачених обрисів. Проте завжди вони в Марії Приймаченко добрі, 
симпатичні («Захотів слоник моряком бути», «Молодий ведмідь 
по лісу ходить і людям зла не робить»). Вражають глядача й не-
звичні кольори, якими художниця зображує звірів: то сині, то 
жовті чи темно-зелені, часто вкриті орнаментом, розмальовані 
квітами. Колір несе основне змістове навантаження, через нього 
вона передає свої думки, настрій. 
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Твори Марії Приймаченко за своєю образною спрямованіс-
тю споріднені з народними лубочними картинами. Часто вона їх 
підписує примовками моралізаторського змісту: «Лежень ліг під 
яблунею, щоб яблуко само упало в рот, а воно його – у лоб». Фан-
тастичні образи Марії Приймаченко сповнені глибокої життє-
ствердної правди. У 1960–1965 роках художниця створила цикл 
декоративних розписів «Людям на радість». «Роблю сонячні кві-
ти, – каже художниця, – бо люблю людей, роблю на щастя людям, 
щоб квіти мої були, як саме життя народу, щоб усі народи один 
одного любили, щоб люди жили, як квіти цвіли б на всій землі».

Творчість Марії Приймаченко стала взірцем для її сина Фе-
дора. Він продовжує сімейну традицію у створенні казкових зві-
рів («Морський рак», «Танцює лебедиха», цикл робіт «Людина 
на землі»).

Майстер народної творчості Марія Банник народилася в 
с. Татарівка (тепер Комишувате) на Кіровоградщині. Нині меш-
кає в м. Василькові Київської області. Творчість майстрині не-
розривно пов’язана з традиціями народного мистецтва її рідного 
краю. Одним з її улюблених мотивів є дерево життя, який вона 
наповнює глибоким емоційним змістом. Роботи Марії Банник 
відтворюють власне, глибоко індивідуальне ставлення до явищ і 
подій життя, до навколишнього світу. В узагальнених символіч-
них образах вона передає як конкретні події («Півень», «Дерево», 
«Квітка»), так і стан людської душі («Самота», «Сум», «Задума»), 
у вихорі барв і ліній намагається побачити й вирішити певні асо-
ціативні образи («Рух», «Вогонь»).

Світ радості стверджують роботи Параски Хоми із с. Черня-
тин, що на Івано-Франківщині. Її твори – це квіткове багатство 
землі, і кожна квітка через колір передає якийсь особливий на-
стрій. Барви її малюнків то полум’яніють полуденним літнім 
сонцем у жоржинах, то багряним цвітом – у трояндах, то жов-
тогарячим – в осінньому листі. Кожна квітка у творах «Садові 
квіти», «Польові квіти», «Врожай», «Квіткові пісні» та інших ніби 
милується красою життя, радістю, світом і щастям. Малювала 
художниця на папері акварельними фарбами та зеленою туш-
шю, розведеною білою гуашшю. Спочатку на аркуші розміщу-
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вала основні квіти, потім компонувала їх у букети: «Я не знаю, 
якими будуть усі квіти, аж поки не закінчу». Вона любить ли-
шати тло аркуша білим. Чимало робіт майстрині виконані під 
впливом народних пісень «Рушничок», «Два кольори», «Червона 
рута», «Чорнобривці».

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. станкове малювання зазна-
ло якісних змін і перетворень. Найбільшого розвитку набуває 
малярство, зокрема народна картина. Популярність цього різ-
новиду народного малювання свідчить про вплив засад станко-
вого мистецтва, переорієнтацію з орнаментальності, що формує 
образ народного мистецтва, на сюжетність і фігуративність, що 
притаманно засадам професіонального образотворення. Цей 
жанр приваблює майстрів оповідальністю та зрозумілістю теми. 
Попри яскраво виражені риси індивідуальності, автори тяжіють 
до відтворення в народній картині тем і сюжетів, які генетично 
споріднені з традиційною етнокультурою, найтісніше пов’язані з 
життям, відбивають естетичний ідеал народу, нації в цілому, за-
корінені у фольклорні уявлення про красу, кохання, щастя, від-
творюють традиційні сюжети з історичного минулого, розкри-
вають народні звичаї та обряди.

Майстри оспівують передусім позитивних героїв  – козака-
воїна, козака-бандуриста, уславлених у легендах і народних піс-
нях. Ці картини, виконані олійними фарбами на полотні, тяжі-
ють до станкового живопису. З-поміж них вирізняються роботи 
Івана Новобранця, Георгія Кожокаря, Володимира Претеїна із 
Запоріжжя, Михайла Онацька з Полтавщини, Юрія Шмиголя з 
Києва, Василя Ороса з Ужгорода, Івана Лисенка із Золотоноші. 
Виставка «Трієнале наївного малярства», яка вперше експону-
валася 1996 року, відкрила могутній пласт цього виду народної 
творчості, потужне річище якого набуло особливого розмаху в 
1990-х роках.

Творчість Івана Приходька із с. Дударків на Київщині, щира й 
наївна, відбиває народні уявлення про патріархальність та одві-
чність сільської краси. Майстер малює світ, у якому він сам живе: 
пасе худобу, доїть кіз, їздить верхи; він залюблений у кожне де-
рево, гілочку, озеро. Дивосвіт його картин побудований на пере-
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казах, легендах, сюжетах із народних пісень («Козаченько», «Свя-
то Маковія», 1991), «Один місяць сходить, а  другий заходить» 
(1992), «Ой у полі верба» (1993). З любов’ю, фантазією і добротою 
вималювані козаки й вершники, дівчата в національному вбран-
ні, розмальовані орнаментом коні, олені, вівці, птахи. Його ком-
позиції чітко побудовані, виразно монументальні, яскраво деко-
ративні. Майстер сповна опанував можливість гуаші й темпери, 
і роботи його вирізняються потужною кольоровою гамою.

Михайло Онацько з Полтавщини свідомо й наполегливо роз-
виває і продовжує класичні традиції народної картинки. Він ма-
лює село таким, яким його уявляє українець – як рай на землі. 
Це благородний край, омріяний куточок його рідних Диканьки 
та Шишак, де люди спрадавна живуть тихим життям серед до-
машніх птахів і тварин. Художник використовує й канонічні 
сюжети, які черпає із фольклору. Це традиційні козак і дівчина 
біля криниці, сільські опоетизовані краєвиди з мальвами, бі-
ленькими хатами, тихими ставками, вітряками, пасторальними 
сюжетами. Народного маляра приваблюють гоголівські сюжети 
із чарівливими ночами, чортами й відьмами. Він використовує 
олійні фарби і малює зазвичай на картоні або склі («Везуть сно-
пи», «Чумаки», «Моє село», «Неділя», «Добрий вечір»).

Твори Івана Лисенка ввійшли до Всесвітньої енциклопедії 
наївного малярства. Кожна його робота має етнографічно піз-
навальне значення, детально та емоційно розповідає про звичаї, 
легенди, побут рідної Золотоноші («Йордань у Золотоноші»).

Цікаво працює майстер Федір Панчук з Вінниці. Його робо-
ти з життя баби Теклі  – це пристрасна розповідь про важливі 
морально-етичні питання ставлення до життєвих цінностей, за-
глибленість у зміст людського життя. Прагнення до ідеалів пре-
красного, гармонії людини та природи – основна тема полотен 
Марії Деркач із с. Носиківка Вінницької області. Одвічні питан-
ня любові, щастя, самотності, опоетизовані через образи фоль-
клору, народної пісні, легенд і переказів – у центрі уваги відомої 
майстрині Калениченко із с. Дударків («Їде козак у похід»).

Останнє десятиліття, збурене здобуттям незалежності Укра-
їни, спричинило небувалий масовий інтерес до рідної історії, 
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особливо її замовчуваних героїчних сторінок та політичних ді-
ячів. Саме історичній минувшині присвячують свої роботи Іван 
Новобранець із Полтави («Іван Мазепа»), Володимир Яковина 
з Вінниці («митрополит»), Жанна Шевченко («Козак Нечай»), 
Юрій Шмиголь («Іван Мазепа»).

Значною постаттю в розвитку народної картинки є Іван Но-
вобранець із с. Березоточі  на Полтавщині. У його творчому до-
робку переважають дві теми: історія України і народна пісня. 
Вони переплітаються між собою, доповнюють одна одну і, власне, 
є відбитком авторського бачення минувшини. Майстер залучає 
з минулого лише героїчні сторінки, сюжети доблесті і звитяги 
українського народу в боротьбі за свободу й незалежність («Дума 
про козака», «Закувала та сива зозуля», «Лист до Мотрі», «Іван 
Мазепа», «Донос Кочубея»). У роботах І. Новобранця, попри кон-
кретність сюжету, етнографічну ретельність у зображенні реалій, 
основним є образне узагальнення та глибокий символічний під-
текст. Майстер працює олійними фарбами на полотні, вибирає 
яскраві, чисті тони, усі його композиції чітко, лаконічно й вираз-
но побудовані («Чумацький шлях», «Ой, летіли дикі гуси»).

Серед широкого річища сучасного народного мистецтва ви-
різняється відомий митець Іван Сколозда, витоки творчості яко-
го сягають народної ікони на склі. Його картинам притаманна 
яскрава декоративність та орнаментальність у вирішенні всієї 
площини. Він вибудовує композицію за принципом багатоярус-
ності й різномаштабності, промальовуючи найдрібніші деталі, 
заповнюючи весь простір неба й землі. Його творчість яскраво 
відбиває основи народного світобачення, авторське міфологіч-
не підґрунтя й сюжетну знаковість, а  головне  – відображає й 
передає оптимістичність і народну життєстверджувальну силу 
і мудрість. Коло сюжетів надзвичайно широке. Це й українська 
обрядовість («Колядки», «Обжинки», «Заручини», «Весілля»), 
сюжети з народних пісень, легенд і переказів («несе Галя воду», 
«Чумацький шлях», «Ой не світи, місяченьку») та історико-геро-
їчна тема («Козак Мамай», «Скасування кріпацтва», «Страта»). 
Знаковим у його роботах є постійне звернення до дерева – осно-
ви життя і творчості, дерева, що символізує рай  – на землі, на 
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небі, в людській уяві («Сільська ідилія», «Зустріч», «Гуцульське 
мистецтво»). Значну увагу митець приділяв пізнанню глибин 
духовності, возвеличує творчість та її видатних представників 
(«Катерина Білокур», «Параска Хома», «Олекса Бахматюк»), зо-
бражував себе під рай-деревом в оточенні своїх образів, уявлень 
і мрій («Мрій художника»).

Розпис на склі привернув увагу майстрині Анастасії Рак. Її ро-
боти – це наївне малярство, що ввібрало уявлення народної кар-
тинки, мова якої узагальнена й символічна. Теми й сюжети демон-
струють залюбленість у просте селянське життя, а також знання 
трафаретних канонів цього жанру. Вона малювала краєвиди ідеа-
лізованого українського села із церквою, хатою, річкою чи став-
ком, розкішними квітами, домашніми тваринами, парубками й 
дівчатами в національному вбранні біля колодязя. Майстерно во-
лодіючи технікою розпису на склі, майстриня прорисовує контур 
малюнка чорною тушшю пером, користується темперою, олією, 
гуашшю, застосовує для більшої яскравості фольгу, кольоровий 
папір. Це надає її роботам відтінку так званого базарного маляр-
ства, поширеного колись на ярмарках.

Серед розмаїття українського малярства кінця ХХ – початку 
ХХІ ст. вирізняється постать художниці Марини Семесюк. Вона 
була активним учасником українських та міжнародних виставок, 
пленерів, різноманітних мистецьких акцій. Її творчість – це по-
дальший шлях розвитку мистецтва розпису на сучасному етапі 
розвитку декоративного мистецтва, вона демонструє як прихиль-
ність до традицій народного розпису, так і новітнє ставлення до 
розвитку народної картини. Її роботи окреслені індивідуаль-
ністю і водночас вони відтворюють теми споріднені з традицій-
ною етнокультурною, відбивають естетичний ідеал, закорінені у 
фольклорній свідомості уявлення про красу, кохання, щастя.

Особливістю творчості художниці є те, що вона сповідувала 
красу у простоті форм, кольору. Роботи М.  Семесюк відзнача-
ються статичністю чітко побудованих композицій, часто бага-
топланових, де дія розгортається в часовому вимірі. У роботах 
присутня специфічна перспектива, що нагадує погляд із пташи-
ного польоту. Визначне місце у творчості М. Семесюк належить 
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циклу творів «Земле моя», над якими вона працювала протягом 
1991–2008  років і була відзначена премією імені Катерини Бі-
локур. Слід відзначити такі її роботи, як «Очікування весни», 
«Осінь», «Щедра земля», «Ранок», «Гарбуз», «Іванкове дитинство» 
та ін. Особливістю творчої манери Марини Семесюк є те, що її 
роботи сповнені тонкої мініатюрної проробки форм, деталізова-
ного відтворення всіх деталей композиції, і водночас широких 
масштабних узагальнень. М.  Семисюк творить свій казковий 
світ, у цьому умовному, декоративному, фантастичному і водно-
час реальному світі живуть її персонажі, іноді він наповнений 
цілими розгорнутими сюжетами з українських народних пісень 
і казок. Працювала майстриня переважно в техніці темпери, ак-
варелі. Поверхня робіт М. Семесюк формується дрібними маз-
ками, неймовірною кількістю мініатюрних деталей, але вони не 
існують автономно, не є самоціллю – вони гармонізують і вза-
ємодіють, складаючись у єдиний візерунок і створюючи нову 
реальність. 

У царині орнаментальної народної картини працює Інна Вап-
нярська. Вона виводить народне малярство на сучасний рівень 
образотворчості, поєднуючи засади орнаментального розпису 
з традиційною народною сюжетною картиною, наповнюючи її 
світом фантастики і мрії («Запрошення на весілля», «Закохані», 
«У Пирогові»).

Отже, народне станкове малювання, що виникло як яскраве 
явище художньої культури на початку ХХ ст., упродовж століття 
набувало нових якостей і художньо-образних засобів виразності. 
Ця царина народного мистецтва, що генетично споріднена з на-
родним настінним розписом, народними «мальовками», перетво-
рилася в могутнє річище народної культури, з  яскравими твор-
чими особистостями, індивідуальними манерами виконання, 
своєрідним світоглядом і його відображенням в роботах. Особли-
вістю останніх двох десятиліть є перетворення орнаментальних 
композицій у сюжетно-тематичні, поширення народної картини. 
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3.4. ПИСАнКА – СИмВол УКРАїнИ

Писанки є шедевром мініатюрного живопису, у  яких народ 
виявив свій мистецький хист, свою здатність до творчого осмис-
лення, художнього узагальнення навколишнього світу. Писанка 
є згустком орнаментального мистецтва нашого народу. В ній, як 
у краплині води, найсильніше й найвиразніше виявилася суть 
духовності, суть національної культури. 

За технікою виконання писанки поділяються на «галунки», 
«крапанки» – з різними кольоровими плямами на тлі чорного, 
зеленого або якогось іншого кольору; власне писанки, розписа-
ні восковою технікою декоративним орнаментом; «крашанки» – 
вкриті одним суцільним кольором; «мальованки»  – розмальо-
вані вільно пензлем від руки; «скробанки», або «дряпанки». Ці 
останні є унікальною галуззю писанкарства. Яйце фарбують у 
темний колір, а потім металевим вістрям зішкрябають верхній 
шар фарби, утворюючи найрізноманітніші ажурні орнаменти.

У 50–70-х  роках ХХ  ст. вітчизняне мистецтво писанкарства 
почало занепадати. В  багатьох місцевостях, передусім на тери-
торії Центральної України, цей вид народної творчості майже 
припинив своє існування. Лише українці з діаспори, що дбай-
ливо зберігали пам’ять про рідну землю, виготовляли писанки, 
знайомлячи весь світ з цими шедеврами мініатюрного живопи-
су. Лише наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років по-новому 
почали ставитися й до писанки. Повсюди ожили забуті колись 
центри писанкарства.

Писанкарством займаються переважно жінки. Цей вид на-
родної творчості вимагає не тільки тонкого відчуття ритму, узго-
дження кольорів, а й кропіткої, наполегливої праці. Особливість 
техніки полягає в тому, щоб зберегти узор, виконаний воском, 
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коли писанку занурюють у фарбу. Малюнок на яйце наносять 
розтопленим воском за допомогою спеціального писачка – кону-
соподібної трубочки. Яйце послідовно опускають у різні фарби, 
починаючи з найсвітлішої: спочатку в жовту, потім у червону, 
зелену, чорну. Світлий колір перекривається темнішим. Напри-
кінці яйце нагрівають, віск розтоплюється, його знімають – і пи-
санка готова. На ледь змащеній жиром писанці колір стає більш 
інтенсивним і виразним. Вражає вміння майстринь на сферич-
ній поверхні яйця створювати досконалу, закінчену компози-
цію. Вона будується на чергуванні різних елементів і мотивів, 
меридіанні й діагональні лінії утворюють сітки. Орнаментальні 
мотиви розміщуються на поясах і полюсах писанки. 

За художніми особливостями розрізняють писанки Наддні-
прянщини, Поділля, Полісся, Волині, Прикарпаття, Карпат. Так, 
писанки Наддніпрянщини мають зазвичай чорний, темно-вишне-
вий, зрідка зеленуватий кольори, без поділу на поля. На них вільно, 
невимушено прорисовані білим контуром мотиви «дубове листя», 
«рожа», «тюльпан», «гвоздика». Вони подані в розгорнутому вигля-
ді з перевагою трьох кольорів – білого, жовтого, червоного.

Писанкам Поділля притаманні рослинний і геометричний 
орнаменти на чорному, червоному, фіолетовому тлі з дво-, чо-
тири- або восьмичастинним поділом. Це «рожа», «грабельки», 
«клинчики», «гребінці». Часто трапляються й зображення пів-
ня, павича, голуба, візерунок «вовчі зуби». На Західному Поділлі 
поширеним мотивом є сонце, на Східному – варіанти солярних 
знаків, «павучки», «крутороги». На Бойківщині (гірські райони 
Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської  обл.) у  писанках 
найчастіше переважають мотиви «клинці», «пуста рожа», «цер-
ковці». Найбільше писанок виробляють у Сколівському районі 
Львівської області. Особливим хистом і майстерністю позначені 
розписи Гафії Мущинки з с. Верхнячка, Варвари Проців із с. Під-
городці, Софії Ілик з Нового Яричева, Михайла Гладія з с. Ялин-
кувате, Володимира Бойка з м. Сколе.

Буковинські писанки вирізняються темним колоритом з пе-
реважанням геометричних елементів «сорок клинців», ромбів, 
трикутників. Писанкарством займаються талановиті майстрині 
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Параска Олексюк, Катерина Ватрич, Василина Палій та  ін. Бу-
ковинські писанки збирали все своє життя Михайло Фірчук із 
с. Виженка та Юрій Ференчук з смт Берегомет Вижницького ра-
йону, їхні колекції є найбільшими в Україні.

Активно відроджуються традиції писанкарства на Волині, 
Чернігівщині. На Поліссі в орнаментації писанок переважають 
геометричні мотиви, що розміщуються ритмічно на окремих 
полях. Улюблені мотиви – різноманітні зірки, «баранячі ріжки», 
«вітрячок», «гребінчастий», «хрещата».

За кожним орнаментальним мотивом закріплювалися народ-
ні назви. На Полтавщині були поширені такі візерунки писанок, 
як «сороки», «баранячі ріжки», «березняк»; на Київщині – «ду-
бовий лист», «калиновий лист»; на Чернігівщині – «дзвіночки», 
«квітки»; на Поділлі – «заячі зуби», «крутороги», «вітряки», «ци-
ганські дороги», «павичі» та ін. На українських писанках часто 
зображують народну архітектуру: «дзвіночки», «віконця», «даш-
ки». Ці назви яскраво характеризують народну спостережли-
вість, здатність до творчого узагальнення, образного мислення.

Високою майстерністю виконання славляться гуцульські 
писанки. Вони відзначаються чіткістю графічного орнаменту, 
багатством філігранно розроблених геометричних і рослинних 
мотивів. Так, у селах Соколівка, Річка в сітку дрібних орнамен-
тальних мотивів майстерно вплітаються медальйони зі стилізо-
ваними зображеннями півника, коня, оленя, баранців, павичів. 
На писанках Верховинського району можна побачити мотиви 
народної архітектури, різні сюжетні сцени.

Значна кількість майстринь-писанкарок мешкає в таких 
центрах, як Шешори, Великий Бичків, Розтоки, Чорний Потік, 
Усть-Путила. Саме тут виготовляють свої чудові писанки Ганна 
Чонтуляк, Марія Джуряк, Василина Чепіль, Одарка Федюк, Ган-
на Богдан, Катерина Крилюк. Далеко за межами України відомі 
вироби родини Паращуків із с. Криворівня.

Центром писанкарства справедливо вважають с.  Космач. 
У 1970–1980-х роках майже всі його жителі займалися цим ре-
меслом. І передусім – уславлені майстрині Ганна Линдюк, Ганна 
Кокуцяк, Палагна Пожоджук, Гафія Мохнатчук, Палагна Боб’юк, 
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витвори яких є значним внеском у розвиток і збагачення мис-
тецтва писанкарства. Особливої шани заслуговує творча діяль-
ність відомого писанкаря, заслуженого майстра народної твор-
чості України Дмитра Пожоджука. 

Космацькі писанки мають дрібні, надзвичайно вишукані 
орнаментальні мотиви, які суцільно вкривають поверхню. Тепер 
користуються аніліновими барвниками, а раніше в селі золотаву 
фарбу добували з лушпиння цибулі, коричневу – з гречаної поло-
ви, зелену – з польового хвоща. Розмальовування писанок – ко-
пітка справа й водночас це цілий святковий ритуал. Майстриня 
має заздалегідь побачити цілісний узор і з геометричною точніс-
тю розмістити його на сферичній поверхні яйця, знайти пропо-
рційність окремих декоративних елементів, досягти художнього 
силуетного й контурного трактування рослинних і тваринних 
мотивів.

У народі поширено безліч улюблених рисунків. Це «клинці», 
«сорок клинців», «волове вічко», «дубовий лист», «баранячі ріж-
ки», «колосок» тощо. Незмінним є зображення оленів, птахів, риб. 
Невичерпна фантазія кожної майстрині породжує нові поєднання 
цих поширених мотивів. Писанки мають свої назви, що походять 
від прізвища чи імені писанкарки, назви села, орнаментального 
мотиву. Так, відомо писанки «грабельки», «космацька», «клинці», 
«сорокаклинна», «безконечна», «річенька» та ін. На честь весни на 
Гуцульщині створювали писанки із зображенням гірлянд, весня-
них квітів, дерев. Це «Юріївна», «Парасочка», «Вуставочка» та ін.

1990-ті  роки з повним правом можна вважати часом відро-
дження писанкарства. Серед різноманітних видів і жанрів укра-
їнського народного мистецтва писанкарство є його яскравою і 
самобутньою сторінкою. Орнаменти писанок пройшли склад-
ний шлях  – від первісних символів, що несли магічний зміст, 
до сучасних декоративних зображень. У  свідомості широкого 
загалу писанка є символом України, саме тому її відродження 
майстрині сприймають як справу національної ваги і розціню-
ють відновлення писанки як «пошук України і самих себе». Важ-
ливим стимулом у цьому стали Міжнародний з’їзд писанкарів 
(1991) та організація Музею писанкарства в Коломиї.
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У писанкарстві останнім часом намітилося дві тенденції. 
З одного боку, у західних областях України, де цей вид мистецтва 
залишався традиційним, майстри продовжували працювати й 
передавати навички розпису. З другого боку, у центральних та 
східних областях, де за часів тоталітаризму мистецтво писанки 
зазнало утисків і занепаду, відбулася перерваність у спадкоєм-
ності традицій і було порушено природну еволюцію народної 
культури, тому окремі ентузіасти взялися за відновлення пи-
санкарства. Загалом у країні поширився патріотичний рух щодо 
популяризації, вивчення особливостей писанкового розпису та 
відродження старовинних технік, навіть складу барвників.

Ідея збирання писанок належала свого часу Катерині Скар-
жинській, яка 1885  року в Круглику, поблизу Лубен, організу-
вала приватний музей і видала каталог «Описание колекции 
народных писанок». На жаль, у  воєнні роки всі експонати му-
зею були втрачені. Таким чином, каталог став єдиним джере-
лом інформації про унікальне зібрання, яке налічувало понад 
3000  експонатів з усіх місцевостей України. Історія відновлен-
ня цієї колекції належить заслуженим майстрам народної твор-
чості Оксані Білоус та Зої Сташук. Їм вдалося відновити майже 
2000  писанок. Це й позначені пишним стилізованим орнамен-
том взірці з передмість Києва – рожево-червоні, на чорному тлі 
з жовтими закрутками («Виноград», «Рачок», «П’явки»), і писан-
ки колишнього Радомишльського повіту з традиційним гео-
метричним орнаментом («Балкажечка», «Дубове листя», «Рожа 
в чобітках», «Безконечник») та Східного Поділля, виконані в 
червоно-чорній гамі, із зображенням хреста із завитками – од-
ного з найдавніших знаків, пов’язаних з аграрною символікою. 
Майстрині ретельно відтворили нові зразки видання 1896 року 
«Писанки Галицької Волині» Мирона Кордуба. Колекцію попо-
внили писанки Західного Полісся із зображеннями на чорному 
та червоному тлі завитків, стилізованих гілок, фігур, бойківські 
писанки із солярною символікою, гуцульські із філігранно роз-
робленими мотивами, зразки писанок із Закарпаття, Покуття, 
Полісся. Майстрині є учасниками понад 30 художніх виставок в 
Україні, Білорусії, Росії, Франції, Німеччині. Їхня головна мета – 
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зберегти автентичність писанки, невіддільність від побуту, свят 
та обрядів.

Основна мета сучасних майстринь – ретельно вивчити і про-
довжити традиції певних етнографічних регіонів: Слобожанщи-
ни (Юрій та Валентина Тітінюки), Поділля (Марина Юрченко), 
Лемківщини (Надія Нагловська). Ганна Гаврилюк з Коломиї від-
творює писанки Львівської, Тернопільської, Київської областей, 
вона вигадує і власний світ орнаментального мистецтва – вво-
дить традиційні мотиви спіралей, завитків, солярних символів і 
змієподібних знаків.

На Гуцульщині, Прикарпатті, Закарпатті, Буковині писанкар-
ство було й залишається традиційним видом народного мисте-
цтва. Найвідомішим далеко за межами краю (у Канаді, Франції, 
США, Польщі) є творчий доробок заслуженого майстра народ-
ної творчості Дмитра Пожоджука з Космача. Побачити його ви-
твори приїздять звідусіль. У  селі працюють чудові майстрині, 
серед яких – Параска Багрій, Євдоха Поляк, Параска Рибенчук, 
Гафія Линдюк, Ганна Чонтуляк. Орнаментами їхніх писанок є 
геометричні малюнки із зубчиків, прямокутників, традиційних 
оленів, коників, баранів, півників, а також деревця із симетрич-
ними галузками, казковими птахами чи голубами («Радянське 
дерево», «Дерево роду», «Центр світу»).

Одним із традиційних осередків писанкарства є с. Замагорів 
Верховинського району Івано-Франківської області. Писанки 
тут вирізняються неповторною самобутністю, прадавньою сим-
волікою. В орнаментах поширені прадавні антропоморфні, зоо-
морфні, орнітоморфні зображення: олені, коники, казкові птахи, 
фантастичні істоти. Самобутні писанки створюють у сс. Криво-
рівня, Чорний Потік, Видинів Снятинського району.
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3.5. ХУДоЖнІ оСоблИВоСТІ 
ВИТИнАнКИ  

ХІХ – ПочАТКУ ХХІ СТолІТТя

Мистецтво витинанки сьогодні є одним із найпоширеніших 
видів творчості. Починаючи з ХІХ  ст., паперовими оздобами 
українські селяни декорували власні оселі. Нині вони набули по-
пулярності переважно як станкові твори. Крім головного свого 
призначення – художнього оформлення інтер’єру, останнім ча-
сом цей декор дедалі частіше прикрашає поліграфічні видання і 
навіть одяг.

Розквіт мистецтва витинанки в Україні припадає на кінець 
ХІХ – початок ХХ ст., до сьогодні воно зазнавало як знач них під-
йомів, так і стрімких спадів, розвиваючись у контексті історич-
них, політичних, соціальних змін і художньо-стильових тенден-
цій, що визначали складне ХХ ст. Кілька хвиль піднесення цього 
виду народної творчості були зумовлені в одних випадках модою 
на паперовий декор, в інших – зубожінням після Першої та Дру-
гої світових воєн. Остання хвиля поширення витинанок розпо-
чалася з 1990-х років і триває до нині. 

Необхідно зазначити, що до часів доступності паперу серед 
селянства у ХІХ  ст., українці володіли високохудожнім декору-
ванням інших матеріалів  – шкіряних, тканих побутових речей. 
Зокрема, скіфи, чия державність на теренах українських земель 
розквітла у ІV ст. до н. е., нашивали на одяг різні вирізані аплі-
кативні елементи. Так, археологи повідомляють про збережені 
смужки з жовтогарячого атласу, розміщені вздовж довгих рукавів 
дівочих білих сорочок. Також скіфи шкіряними деталями при-
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крашали глиняний посуд 1. Пізніше подібні техніки можемо спо-
стерігати в декорі одягу українських селян аж до середини ХХ ст.: 
аплікації зі шкіри на кожухах, на кептарях. Для верхнього жіно-
чого одягу, пошитого із тканини, їх часто вирізали з оксамиту. 

Маючи значно пізніше поширення ніж інші види народної твор-
чості та водночас глибинні корені, мистецтво витинанки впродовж 
еволюції постійно поєднувало в собі два протилежно відмінні на-
прями: перший – це трансформація давніх традицій, сформованих 
на тлі інших видів мистецтва, особливо вишивки, ткацтва, дере-
ворізьблення, з якими прослідковується очевидна подібність схем 
орнаментики, мотивів. Другий напрям диктує активну зміну всієї 
художньо-образної системи відповідно до принципів виготовлен-
ня оздоб із нового матеріалу, із новими пластичними відмінностя-
ми, різним призначенням, розміщенням в інтер’єрі тощо. 

Вітчизняні науковці зауважують, що на розвиток вітчизняних 
витинанок певний плив мали кустодії, які до виникнення папе-
ру виготовляли в Україні на зразок коробочок для збереження 
сургучевих і воскових печаток, прикріплених до грамот на шов-
кових шнурах. Із появою паперу, від середини XVІ ст., кустодія-
ми починають називати різних розмірів невеликі аркуші паперу, 
на яких робили відтиски зображень канцелярських печаток та 
прикріплювали безпосередньо внизу на грамоти. У  цих кус-
тодіях поля завжди виступали за краї самого зображення, для 
його охорони від пошкоджень. Інді вони мали значні розміри, 
і українські писарі часто їх прикрашали простою чи вибагливою 
вирізаною орнаментикою, склавши перед цим папір у кілька 
разів за різними схемами. Тому форми кустодій XVI–XVIII  ст. 
були різноманітними. Збережені зразки найчастіше уподібнені 
ромбам, квадратам, квадрифоліям, розетам, зіркам, картушам 
тощо  2 Трапляються вишукані кустодії з однією вертикальною 

1 Фіалко О. Ранні кочовики Північного Причорномор’я (кіммерійці, скіфи, 
сармати). Історія декоративного мистецтва України  : у 5 т.  / НАНУ ; ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. Київ, 2010. Т. 1. Від найдавніших 
часів до пізнього середньовіччя. С. 137, 129. 

2 Словник. Декоративно-ужиткове мистецтво  / МОН України  ; Львів. 
акад. мистецтв, Наук.-дослідний сектор ; Каф. іст. і теорії мистецтва ; заг. ред. 
акад., проф. Я. П. Запаска. Львів : Афіша, 2000. Т. 1. А–К. С. 361.
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віссю симетрії чи двома перехрещеними, створені з рослинних 
мотивів на зразок ажурного вінка, кущоподібного дерева тощо. 

Подібну техніку застосовували також і при вирізуванні папе-
рових силуетних зображень, що набули популярності на наших 
землях серед дворян із другої половини XVIII до ХІХ ст. Відомі 
діячі української культури І. Рєпін, Г. Нарбут свого часу приді-
ляли багато уваги цьому виду мистецтва, особливо в дитинстві.

Розглядаючи розвиток саме паперових хатніх оздоб, заува-
жимо, що від початку ХІХ ст., коли селяни вже могли купувати й 
використовувати папір для декорування житла, цей новий зруч-
ний матеріал потрапив на особливо сприятливий ґрунт, адже 
українські народні майстри, маючи багатий досвід прикрашення 
побутових речей, максимально використовували естетичні влас-
тивості всякого матеріалу. Саме такий підхід спостерігаємо і в 
мистецтві витинання, коли поширення паперу одразу призвело 
до використання його у виготовленні різних оздоб, які прикра-
шали покуть, стіни, стелю. Використовували його також під час 
різних весільних обрядів (об’ємні квіти у вінках, в  «букетах» в 
молодого на шапці, на грудях молодих, «дружок», «бояр» тощо). 

Для оформлення житла спочатку вирізували лише окремі еле-
менти з паперу, замінюючи ними такі само частини традиційних 
прикрас, наприклад, крила голубів перед образами все частіше 
виготовляли з легкого паперу 3, з нього ж вирізали окремі квіти 
для настінних розписів (фарбуючи чи використовуючи кольоро-
вий, а якщо була можливість, то й глянцевий). Часто на папері 
малювали фрагменти настінних розписів, які потім розміщува-
ли в бажаному місці та за потребою легко замінювали чи пере-
сували. З  часом вирізані з паперу оздоби стали традиційними 
прикрасами українського житла. Характерною особливістю, яка 
дуже поєднує витинанки із настінним малюванням та народ-
ним живописом, постає абсолютна їхня відокремленість від суто 
матеріальних потреб, оскільки цей вид народного мистецтва не 
створює ужиткових виробів, необхідних при господарюванні на 
зразок гончарства, ткацтва чи деревообробництва. 

3 Вовк  Х. Студії з української етнографії та антропології. Київ  : Мис-
тецтво, 1995. С. 113.
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Перші згадки про паперові оздоби в українській сільській 
оселі, дійшли до нас із літературних джерел першої половини 
ХІХ ст. 4, де йдеться про події в Харківському повіті. І хоча в опо-
віданнях не наведено точного опису цього декору, уже сама згад-
ка дає можливість дослідникам фіксувати час поширення оздоб 
із паперу на Слобожанщині. Від середини ХІХ витинанки серед 
селян набувають ширшого використання, у цей час вони пере-
ростають із допоміжного в самостійний вид мистецтва. Вже у 
1887 році витинанки експонували на крайовій виставці в Терно-
полі, де були представлені оздоби із сіл Стриганці та Довге Тов-
мачського повіту, зібрані й оформлені священиком Софронієм 
Левицьким в альбомі «Взоры внутренного украшенія стѣн…». 
Про паперові оздоби на наступній Львівській крайовій вистав-
ці писав Іван Франко у газеті «Kurjer Lwowski», вказуючи, що в 
етнографічному павільйоні представлено різноманітні «wzory» з 
кольорового паперу. Поет і етнограф відзначив високу майстер-
ність, з якою їх виготовили народні майстри 5.

До перших десятиліть ХХ  ст. для вирізаних паперових ви-
робів сформувалися окремі назви  – окраси стінні, витинанки, 
витинянки, паперові вирізки. Однак, довгий час, аж до другої 
половини ХХ  ст., як правило, ці твори частіше називали так 
само, як і використані мотиви чи полотняні вироби, імітовані в 
папері: «квіти», «зірки», «хрестики», «різки», «сонічка», «сонце», 
«звізди», «звіздки», «рожі», «ружі», «ключі», «вінець», «стучки», 
«слупочки», «кочіли», «козаки», «горобчики», «пасма», «лиштви», 
«серветки», «шлярки», «фіранки» тощо.

Папір як засадничий матеріал завжди диктував значну різ-
номанітність витинанок, особливість прийомів їхнього творен-
ня та різноманітність технічних секретів. Його пластичність і 
міцність створили можливість виготовляти численні, різні за 
формами й розмірами прості чи складні оздоби; багаторазово й 
по-різному використовувати ефекти симетрії. Народні майстри, 

4 Квітка-Основ’яненко  Г. Твори  : у 2  т. Київ  : Дніпро, 1978. Т.  1. С.  218, 
336, 344.

5 [Fr. I.] Dział etnograficzny na Wystawie. Kurjer Lwowski. Lwow, 1894. N 228. 
S. 2 ; N 233. S. 1.
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складаючи особливим чином папір та збільшуючи число розрі-
зів у відповідних місцях, вирізали витинанки з різними геоме-
тричними чи досить стилізованими узорами, іноді й натураліс-
тичними антропо- зоо- й фітоморфними елементами.

Схема, за якою складали папір перед вирізуванням, при по-
дальшому виготовленні визначала кількість і спосіб розташу-
вання осей симетрії. Утім, найпростіші паперові прикраси могли 
бути виготовлені навіть без жодної вісі симетрії, й мати довільну 
форму. Це так звані витинанки-силуети (зокрема, людей, птахів, 
архітектурних зображень), які могли бути єдиним елементом де-
кору, а могли бути початковими деталями майбутнього складно-
го панно (листя, квіти тощо). Ці елементи використовували як у 
різних орнаментальних (фриз на сволоку, вгорі стіни), так і тема-
тичних композиціях.

Принципово інший тип витинанок виготовляють, використо-
вуючи одну вісь, переважно, вертикальну, рідше – горизонталь-
ну, перегинаючи у цьому випадку папір удвоє. Після цього ножи-
цями вирізують по краю половину зображення, яке відповідно 
повторюється на другій половині паперу і при розгортанні набу-
ває цільного образу. Зокрема, так найчастіше вирізують «дерева 
життя», «вазони», зображення церков, різні симетричні фігури. 

За двома й більше вертикальними осями, коли папір згина-
ють «гармошкою», після вирізування й розгортання аркуша 
отримують ритмічний ряд різних фігур, найчастіше так виго-
товляли витинанки «ляльки», «кукли», коли антропоморфні по-
статі тримають одне одного за руки. За таким само принципом 
складають папір і для виготовлення довгих серветок, що мали 
назву «лиштви», «слижі», «мережки». Їх традиційно оздоблюва-
ли із прорізами в нижній частині, а над ними, як правило, ма-
лювали барвисті в’юнки, галузки і т. п. У розгорнутому вигляді 
ці оздоби нагадують гачковане мереживо, ними застилали най-
частіше божники й різні полички. 

Оздоби із центральною симетрією (перехрещені променеві 
осі: дві, чотири, вісім, рідше шістнадцять) після вирізування на-
бувають форми квадрата, ромба, хреста, восьми чи шістнадцяти 
променевої розети, зірки, квітки, що залежить від нахилу зрізу по 
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краю складеної заготовки. Різні мотиви, вирізані на згинах-осях, 
після розгортання набувають розташування по всій площині 
поля, утворюючи ажурне заповнення. Технологія народних ви-
тинанок завдяки відповідним згинам паперу одразу задає ритм 
і композицію майбутніх оздоб. Тому, опанувавши вирізуван-
ня навіть найпростіших геометричних чи рослинних мотивів, 
майстер може виготовляти цікаві, розмаїті прикраси. Особливо 
прикметною рисою мистецтва витинанки є здатність навіть за 
невеликої кількості мотивів, розміщених на згинах по-різному, 
досягати безлічі варіантів відмінних творів. При комбінуванні 
складових, їхніх розмірів та кольорових вирішень кількість ва-
ріацій готових оздоб збільшується.

Упродовж усього ХХ  ст. у різних областях домінували різні 
типи витинанок, найпопулярнішими були «хрестики», «ромби», 
«звізди», «зірочки», «квіти», «ружі», «дерева», «птахи», «сонечка», 
«фіранки», «рушники», «лиштви», композиції «килим», «під 
шпалери» і навіть панно з жанровими сценками. Зазначимо, що 
«хрести» й «квіти» в різних варіантах були найпоширенішими 
мотивами в національній орнаментиці України.

Паперові оздоби ХІХ – початку ХХ ст. декорували традицій-
ними мотивами, характерними для інших видів мистецтва (ви-
шивки, ткацтва, писанкарства тощо): «кутики», «клинці» або 
«стрілки» (загострені елементи, поодинокі й парні), «косиці» 
(утворені рядом «стрілок»), також «баранчики» або «баранці», 
«баранячі роги» (білатеральні знаки з розпростертими на обидва 
боки спіралями), «зубчики», «кучері», «півники», а також різно-
го розміру прорізи на зразок численних варіантів трикутників, 
ромбів, трапецій, гребінчиків, листочків, вусиків, ламаних ліній, 
дужок тощо. Часто прорізи набували абстрактної форми.

Усі витинанки та композиції ХІХ – початку ХХ ст. демонстру-
ють значну перевагу орнаментального декору над сюжетно-те-
матичними зображеннями. Складні композиції з багатьох моти-
вів укладали на зразок панно. Деякі з них нагадують зображення 
на дерев’яних скринях, килимах, створених за центричними 
композиціями. Для вирізування брали папір тих кольорів, які 
найбільше вживали й у місцевих вишивках, тканинах, писан-
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ках – червоний, жовтий, зелений, синій тощо. При моделюванні 
складнішого орнаменту, наприклад, подібного до вишивки, на-
давали перевагу кольорові, який ставав провідним. Білі стіни, 
природна деревина чи кольорове підкладене тло завжди висту-
пали повноправним елементом цих орнаментів.

Усе розмаїття витинанок за технікою виготовлення найкраще 
ділити на основні типи за формами: розеткові, ромбічні, квадрат-
ні, прямокутні тощо. У межах кожної групи їх доцільно розділя-
ти на одинарні, складні й комбіновані. До одинарних належать 
витинанки, вирізані з одного аркуша паперу, відповідно, вони 
завжди одноколірні. Складні витинанки (аплікаційні) найчасті-
ше поліхромні, для них вирізують окремі елементи, переважно, 
з кількох аркушів різнокольорового паперу. Цю групу утворю-
ють, насамперед, композиції на зразок «вазона» і, так звані «со-
нечка», в  яких одинарні розеткові оздоби, близькі за формою, 
накладають одна на одну від більшої до меншої, суміщаючи їх 
по центру. Для виготовлення комбінованих витинанок викорис-
товують кілька технік, найчастіше це розпис і штемпелювання. 
У такому випадку до головного інструменту – ножиць – додаєть-
ся пензлик з фарбами чи олівці для малювання різних мотивів. 
Найчастіше майстри зображують квіти, листя, птахи, різнома-
нітні галузки тощо. 

Мистецтвознавці першої половини ХХ ст. акцентують увагу 
на естетичних засадах розміщення декору в інтер’єрі українсько-
го житла 6. Водночас наявність у паперових оздобах багатьох мо-
тивів, які в народній свідомості мали твердо усталені символічні 
значення (хрест, зірки, квіти, дерева, півні, голуби), а також роз-
міщення витинанок у місцях, які відіграють визначальну роль, 
дають підстави вказувати на їхній тісний зв’язок з обрядовістю, 
яка, безумовно, існувала в минулому для багатьох видів хатнього 
декору та поступово втратила своє значення. Таку думку вислов-
лює сучасна дослідниця подільських стінописів Наталя Студе-
нець, зазначаючи, що пріоритети в оформленні житла, системи 

6 Бабенчиков М. В. Народное декоративное искусство Украины: и его мас-
тера. Москва : Гос. архитектурное изд-во, 1945. С. 11.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



627

3.5. Художні особливості витинанки ХІХ – початку ХХІ століття

розміщення в інтер’єрі та екстер’єрі з певною охоронною симво-
лікою, циклічністю побутування «переконують у тому, що прак-
тичні й естетична функції стінопису, за всієї значимості були 
вторинними» 7. Вважаємо ці висновки доцільними і для тракту-
вання оформлення сільських осель паперовими оздобами. 

Особливо масово витинанки виготовляли до Різдвяних свят 
та під час Великого Посту перед Великоднем, що також підтвер-
джує їхнє обрядове значення. До інших подій теж могли оновлю-
вати паперові оздоби, зокрема, до престольного свята, весілля чи 
приходу дружок, сватів.

Оскільки місце витинанки в інтер’єрі традиційно визначали 
стінні розписи, тому прикраси з паперу завжди посідали чільні 
місця: біля божника, на сволоку, на печі, на простінках між вікна-
ми, також на комині, грубі, над ліжком, часто поздовжнім рит-
мічним фризом угорі на стінах чи трохи нижче нещільним рядом 
крупних творів на рівні вікон, у деяких оселях їх кріпили на стелі, 
зовні над вікнами, в західних регіонах на полицях-божниках, ра-
мах вікон та портретів, під мисником. Траплялося, що витинан-
ки були поодинокими прикрасами, наприклад, над дверима, ві-
кнами. Витинанки на шибках ймовірно кріпили як продовження 
різдвяної традиції прикрашати їх «хрестиками» із соломи.

У минулому вирізувати узори з паперу спеціально ніхто не 
навчався. Дівчата, жінки, а часто й діти спостерігали як вирізу-
ють кращі майстрині села і намагалися їх наслідувати. Нерідко 
на допомогу їм долучалися й чоловіки. Витинанки-силуети, які 
іноді відігравали роль дитячої іграшки (фігурки звірят, птахів) 
могли вирізувати й дорослі, й діти. Поміж господинями в селах, 
як правило, виділялися кілька особливо художньо обдарованих 
особистостей, котрі найкрасивіше вміли прикрасити хату саме 
витинанками. Іноді такі майстрині виготовляли паперові при-
краси не лише для себе, а на обмін або ж продаж.

Майстри більшості витинанок кінця ХІХ – початку ХХ ст., що 
до сьогодні збереглися в музейних колекціях, залишилися неві-

7 Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля: кінця ХІХ – першої поло-
вини ХХ століття. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2010. С. 41.
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домими. Але з початку ХХ ст. серед експонатів та в публікаціях 
трапляються твори, які мають зазначених авторів, що підносить 
цінність експонатів та додає важливий матеріал для вивчення.

Загальну картину розвитку мистецтва паперових оздоб у Захід-
них областях України від кінця ХІХ ст. до першої третини ХХ ст. 
достатньо повно представляють фонди Національного музею у 
Львові ім. Андрея Шептицького, Музею етнографії та художнього 
промислу Інституту народознавства НАН України та Краківсько-
го етнографічного музею. В  їхніх колекціях зберігаються експо-
нати згаданих крайових виставок та крайової виставки у Кракові 
(1902), у Стрию (1909). Витинанки Західного Поділля цього періо-
ду також збереглися від ХІХ ст. саме завдяки цим заходам. Важ-
ливо, що подільські оздоби з паперу на початку ХХ ст. для музей-
них колекцій збирали Кость Широцький і Юрій Александрович. 
Неоціненний внесок у справу вивчення паперових оздоб зробив 
завідувач Кам’янець-Подільської художньо-Промислової профш-
коли Володимир Гагенмейстер, який разом із учнями зібрав по 
селах місцеві паперові оздоби, написав вступну статтю та видав 
найкращі зразки в першому альбомі з мистецтва витинанки: «На-
стінні паперові прикраси Кам’янеччини» 8. Видання до останньої 
чверті ХХ ст. залишалося єдиним, що було повністю присвячене 
паперовому декору. Значна частина цієї колекції потрапила до 
фондів НМУНДМ. Витинанки Середньої Наддріпрянщини ви-
вчали також Данило Щербаківський, Євгенія Евенбах, зразки у 
їхніх колекціях, які сьогодні можна вивчати в архівних і музей-
них збірках, дають можливість відтворити картину поширення 
паперових оздоб у селах Черкащини та Дніпропетровщини. Фон-
ди Національного музею українського народного декоративного 
мистецтва багаті витинанками Поділля першої третини ХХ ст. та 
творами провідних майстрів середини ХХ – початку ХХІ ст.

Усі названі матеріали засвідчують, що в українському паперо-
вому декорі сформувалася власна своєрідна художньо-орнамен-
тальна структура, що демонструє незалежний шлях розвитку 
цього виду мистецтва серед сусідніх країн із сильними тради-

8 Гагенмейстер В. Настінні паперові прикраси Кам’янеччини. Кам’янець-
Подільський : Вид. Художньо-промислової профшколи, 1930. 7 с. ; 16 кол. табл.
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ціями витинання. Разом із тим можна бачити багато спільних 
рис між паперовими прикрасами сусідніх країн і українськими 
так само, як і в кожному іншому виді народного мистецтва. По-
дібність польських, білоруських, українських, литовських, сло-
вацьких оздоб дослідники пояснюють сильними культурними 
взаємовпливами цих народів 9.

Характерно, що хвиля розквіту нового виду народного мис-
тецтва – витинанки в кінці ХІХ – початку ХХ ст. припадає на час, 
ознаменований «значним зростанням національної свідомості, 
увагою до стародавніх пам’яток, захопленням етнографією та 
народною творчістю» 10.

Cаме в цей період у містах професійними митцями свідомо 
формується національний стиль декоративного мистецтва як 
вияв патріотичних почуттів усієї української інтелігенції, «від-
буваються зрушення у психології й самосвідомості народу, пе-
реосмислення естетичних поглядів, нове розуміння та утвер-
дження ідеалів прекрасного  11». Відгук на такі загальні настрої 
проявився організацією багатьох артілей вишивальниць, ткаль, 
гончарів та активним використання нових зразків. Важливо, що 
й низку витинанок цього періоду зафіксовано в селах, де були 
започатковані відомі мистецькі осередки, зокрема, килимарства, 
вишивки, стінопису (с. Клембівка Ямпілського пов.); гончарства 
(с. Бубнівка Гайсинського пов.). 

Від кінця ХІХ й до початку ХХІ ст. розвиток мистецтва папе-
рових хатніх оздоб відбувався за такими головними етапами: кі-
нець ХІХ – перша третина ХХ ст.; середина ХХ ст. – 1980-ті роки; 
1990-ті роки – початок ХХІ ст. Для кожного з них характерні свої 
історичні особливості та події, зумовлені активністю конкрет-
них майстрів і діячів науки й культури. Перший етап характе-
ризує формування місцевих традиції витинання із чітко озна-
ченими локальними відмінностями в межах основних регіонів. 
На початку ХХ ст. паперовий декор був поширений у сільських 

9 Ганцкая О. А. Народное искусство Польши. Москва : Наука, 1970. С. 96.
10 Кара-Васильєва  Т., Чегусова  З. Декоративне мистецтво ХХ  століття: 

У пошуках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. С. 16.
11 Там само. С. 35.
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оселях уже в багатьох регіонах України: Слобожанщині, Серед-
ній Наддніпрянщині, Поділлі, Буковині, усій Галичині, зокрема, 
Прикарпатті, Покутті й Холмщині.

Після революційних подій в Україні початку ХХ ст. та у роки 
громадянської війни в  1920-х  роках налагоджують активну ді-
яльність насамперед ті кустарні промисли, які не потребува-
ли значних асигнувань. Подібний ґрунт існував і для розвитку 
витинанки. У  1935  році у Києві почала діяти школа народних 
майстрів, а відтак були сформовані умови для ширшого обміну 
досвідом. До першої третини ХХ ст. всі народні майстри вико-
ристовували кольоровий, глянцевий папір, іноді «під золото» 
чи «під срібло» (покриття тонкого шару металу), що особливо 
характерно для західних областей і Поділля. Використовували 
і звичайний побутовий папір, пофарбований домашніми барв-
никами (буряковим квасом, глинами). Серед пам’яток цього 
часу збереглися твори, виготовлені також із газетного паперу, 
траплялися непоодинокі випадки використання нових чи ста-
рих шпалер, обгорток зошитів та бланків. У  цей же період ви-
користовували різні прийоми витинанки в пропагандистських 
творах, зокрема в плакатах і стінних газетах.

На тлі активної організації художньо-промислових та руко-
дільних шкіл (за різними видами мистецтва: гончарство, кили-
марство, вишивка), розвиток мистецтва витинанки від початку 
ХХ ст. і до 1960-х років проходить, здебільшого, шляхом пере-
дання традицій у межах родини. Відомі випадки, коли витинан-
ками активно «захоплювалися» цілі осередки. Так, у  с.  Стри-
ганці Товмачського повіту в кінці ХІХ – початку ХХ ст. існував 
творчий «кружок українського жіноцтва», паперові композиції 
якого зберігаються у великих альбомах львівського Музею етно-
графії та художнього промислу Інституту народознавства НАН 
України. У м. Бучачі в 1920-х роках Ю. Динська навчала мисте-
цтву виготовлення паперових прикрас у «Союзі українок»  12. 
На початку ХХ ст. цьому мистецтву навчали в загальноосвітніх 
школах Східної Галичини, пізніше в трудових школах Поділля.

12 Станкевич М. Витинанка як вид народної творчості. Образотворче мис-
тецтво. Київ, 1980. № 5. С. 27.
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Використовували прийоми техніки вирізування у своїй 
творчості також професійні художники. Зокрема, Любов По-
пова, працюючи у вишивальних майстернях Наталії Давидової 
у с. Вербівка (нині Кам’янського р-ну Черкаської обл.), у перші 
роки ХХ ст. при створенні ескізів супрематичних вишивок ак-
тивно використовувала техніку паперового колажу  13. Георгій 
Нарбут любив вирізувати силуетні портрети своїх друзів і колег. 
У цій техніці особливо натхненно він працював у 1913–1914 ро-
ках, коли для розваги створював силуетні зображення різних 
історичних осіб та жителів рідного хутора Нарбутівки. Тут до-
речно згадати, що у 1930–1940-х роках аплікативні прийоми ви-
користовував у власних творах французький художник Анрі 
Матісс  14, особливо, коли він хворів, і  йому не вистачало сили 
вставати до мольберту. 

Середина ХХ ст. для мистецтва витинанки, як і для інших ви-
дів народної творчості, була особливо несприятливим періодом. 
Друга світова війна зруйнувала значну кількість матеріальних 
цінностей, що відбилося і на мистецтві. До всього, набув нової 
сили процес регламентації й контролю над розвитком офіцій-
ного мистецтва, розпочатий в центральних і східних регіонах з 
1930-х років, який після війни поширився на приєднані західні 
області. Відбувся також перерозподіл окремих видів народного 
мистецтва, значно зменшилося продукування народної картин-
ки, майже зовсім зникло писанкарство й іконопис 15. У цей же час 
згасає зацікавлення науковцями витинанкою, як явищем народ-
ного мистецтва, яке, однак, продовжувало жити за внутрішньої 
потреби селян облаштовувати устатковане й затишне житло.

У 1950-х роках в окремих регіонах для декору стін за новими 
технічними прийомами майстри відновлюють застосування па-

13 Див. : Кара-Васильєва Т., Коваленко Г. Відроджені шедеври : [Кн.-альб.]. 
Київ : Новий друк, 2010. С. 36–37.

14 Polskie wycinanki ludowe: Katalog wystaw.Польські народні витинан-
ки  : Кат. вист. Україна 2004  р.  – Ukraina 2004  r.  / Muzeum Sztuki Ludowej w 
Otrebusach. Otrebusy : Muzeum Sztuki Ludowej. drukarnia MEGRAF, 2004. С. 4.

15 Кара-Васильєва  Т., Чегусова  З. Декоративне мистецтво ХХ  століття... 
С. 63.
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перових трафаретів-витинанок із зображеннями букетів, галу-
зок, квітів, з допомогою яких у таких спосіб кольоровими барвни-
ками створювали орнаментальні фризи під стелею чи суцільний 
декор на зразок шпалер. Серед міського населення виготовлення 
паперових прикрас дуже часто у ці роки починалося перед Но-
вим роком, коли виготовляли ялинкові іграшки. Також нерідко 
жителі міст ставили театралізовані лялькові вистави, для яких 
героїв виготовляли з картону й паперу. Паперовими пласкими 
ляльками, одяг яких легко замінювали, у другій половині ХХ ст. 
гралися дівчатка і в містах, а згодом і в сільській місцевості.

У 1960-х роках газетний папір для виготовлення декору по-
ступово замінюють обгортковим і кольоровим (обкладинки жур-
налів), а також білим, пофарбованим природними барвниками. 
Хатні прикраси в ці роки створювали ще за відмінними локаль-
ними традиціями. Типовими творами для всіх областей зали-
шалися «серветки», паперові «рушники», «фіранки» і, звичайно, 
традиційні «звізди», «квіти» (розети), які за радянських часів по-
чали приурочувати до Нового року й називати «сніжинками». 

Помітне відродження хатніх паперових оздоб починається 
з 1970-х  років. У  цей час на розвиток витинанок стимулююче 
вплинув резонанс діяльності подільських майстрів, а в наступне 
десятиліття наукова ґрунтовна розвідка мистецтвознавця Ми-
хайла Станкевича, про що детальніше висвітлено нижче.

Розглядаючи мистецтво витинання в межах окремих регіонів 
можемо сказати, що в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. воно набуло 
розвитку переважно двома виразними напрямами: як доповне-
ння та заміна настінного малювання (східні, центральні регіони, 
де був поширений хатній розпис), та як трансформація декора-
тивних традицій різьбярства й вишивки в новому матеріалі  – 
папері, що характерно для західних областей України. Напрям 
імітації полотняних речей дешевшим і доступним папером: руш-
ників, фіранок, плетеного мережива й серветок – простежується 
по всій Україні. У межах місцевих осередків була поширена різ-
на стилістична різноманітність, що залежала від особливостей 
функціонування цих оздоб в інтер’єрі та локальних традицій 
хатнього декору.
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Так, у селах Середньої Наддніпрянщини і Поділля, де паперові 
оздоби були започатковані для підсиленого звучання настінного 
малювання, це сприяло укоріненню у витинанках розлогих узо-
рів і м’яких ліній, котрі виразно домінували над геометричними 
елементами, такими, здавалося би, природними саме для техні-
ки вирізування. Паперові «квіти», «птахи», «зірки» тут початково 
були тільки соковитим центром чи доповненням до настінних 
мальованих композицій, узгоджуючись за розмірами та кольо-
рами з усіма іншими деталями. У селах цих регіонів було запо-
чатковано виготовлення особливого типу витинанок, що їх укла-
дали одразу на стіні, компонуючи з багатьох окремих барвистих 
елементів, вирізаних із різнокольорового паперу. Рідше компози-
цію укладали спочатку на великому папері (складні витинанки). 

На Слобожанщині в Харківській губернії прикрашали домів-
ки паперовими оздобами виразно самобутньо, уже з кінця ХІХ ст. 
такий декор тут був дуже різноманітним. «Стены раскрашивают-
ся в различные цвета и украшениями: елками, цветами, звездами 
и т.п., или оббиваются обоями» 16, «Передний угол <...> украшает-
ся чем попало: делают бумажные цветы, кружки из стружек <...>, 
лик крылатого Ангела, звездочки <...>, словом, весь передний 
угол занят иконами и картинами, и даже далеко по стенам тянут-
ся украшения» 17. Типові оздоби цього регіону початку ХХ ст. піз-
ніше відтворила майстриня, вчителька молодших класів, Марта 
Павлова. Це, переважно, одинарні розетки, гілки й букети квітів, 
рідше – силуетні фігурки. Інколи одноколірний орнамент збага-
чували додатковими барвами, вирізавши різні елементи з інших 
аркушів. «Таким чином, за багатьма художніми ознаками слобо-
жанські витинанки були близькі до подніпровських» 18.

На початку ХХ ст. у традиційному осередку стінописів с. Пе-
триківка (Царичанський пов., Катеринославська губ.,) Надія Ав-
рамівна Білокінь, починаючи з 1907 року, коли їй виповнилося 

16 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии: очерки этногра-
фии края / под. ред. В. В. Иванова. Харьков : Изд. Харьковского Губернского 
Статист. Комитета, 1898. Т. 1. С. 832.

17 Там само. С. 889.
18 Станкевич М. Є. Українські витинанки. Київ : Наукова думка, 1986. С. 43.
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14 років, виготовляла на продаж разом із мальовками рушники 
з цигаркового паперу. Їх вона декорувала внизу вирізаним орна-
ментом на зразок мережива 19. У ці ж роки односельці на печах 
у хатах до мальованого декору додавали й вирізаний із паперу. 
Так, Євгенія Евенбах після експедицій у 1911–13 роках поповни-
ла фонди музею вирізаним із паперу млином значних розмірів 
(20 см×27 см), який господарі клеїли одразу на дзеркало печі 20. 
Також тоді ж вона додала до колекції два паперові профільні ді-
вочі силуети, складені з різнокольорових елементів (керсетка, 
спідниця, білий рукав сорочки тощо). Ці зображення майстри 
також кріпили у пічних дзеркалах.

Великі станкові твори-панно у 1936 році виготовляв майстер 
із цього села Василь Митрофанович Вовк, у яких використову-
вав традиційні для осередку й довколишніх сіл стилізовані мо-
тиви «вазона». У Національному музеї українського народного 
декоративного мистецтва збереглися дві його композиції, густо 
заповнені ромбічним і подібним до природних зразків листям, 
ажурними розетами й квадратами, що символізують квіти. Ва-
силь Вовк вирізував також роботи на теми народних пісень і 
казок. Свого часу його називали єдиним самобутнім ілюстрато-
ром, який вирізував зображення із кольорового паперу до на-
родних фольклорних творів.

У Національному Дніпропетровському історичному музеї 
ім. Д. Яворницького зберігається також довга гірлянда, складена 
з паперових квітів, кожна з яких сформована із семи-п’яти плас-
ких розеткових витинанок різного розміру, накладених одна на 
одну від найбільшої внизу до найменшої вгорі. Краї всіх розет-
модулів обрізано на зразок пелюсток чи дрібних зубчиків, діа-
метр найбільших нижніх кружків біля 16 см. Прикраси були по-
ширені по всій Катеринославській губернії. 

У Херсонській губернії (с. Парутино, нині – Миколаївської обл.) 
велику круглу багатошарову прикрасу з паперу розміщували над 

19 Статива  О. Майстер декоративного розпису Надія Білокінь  : 
[Альб.]. Київ : Мистецтво, 1966. С. 8.

20 Етнограф Евенбах Євгенія Костянтинівна (1889–1981) за дорученням 
Д. Яворницького збирала зразки народної орнаментики. 
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дверима, і вона доповнювала-увінчувала собою щедро декорова-
ну розписом усю стіну кімнати 21. Діаметр її міг сягати до 30 см. 
Кольори обирали контрастні, на тло темнішої найбільшої ви-
тинанки-розети з неглибокими пелюстками накладали меншу 
світлого кольору, потім ще меншу – знову контрастної барви. Так 
утворювали ефект різнокольорових кругів-площин, подібних до 
схеми відцентрового руху хвиль. Схожа «квітка», утворена з кіль-
кох різнокольорових кружків тонкого паперу, в іншому селі – Во-
дяному Запорізької області, прикрашала покуть.

Для вирізок із паперу м. Умань і навколишніх сіл Черкаської 
області характерні різноманітні традиційні форми: розеткові, 
зіркові, квадратні; зооморфні й орнітоморфні силуети. Надзви-
чайно самобутні оздоби збереглися із с. Городецьке (нині Уман-
ського р-ну Черкаської обл.). Тут крім поширеного декору ство-
рювали витинанки зі шпалер прямокутних і квадратних форм 
із хвилеподібними краями та довільними прорізами значних 
розмірів, які спостерігаємо лише в цьому осередку. Примітно, 
що мотив «вазон» місцеві майстри виконували так само, як і в 
селі Петриківка, з  багатьох елементів, утім художнє рішення 
мало свої місцеві відмінності. Так, усі гілки від стовбура майстри 
Уманщини укладали тільки парами, вирізували їх однакової до-
вжини, укладаючи з однаковим відхиленням від «стовбура» 
(близько 45°). Такий прийом додавав зображенню статичної уро-
чистості й відповідної ритміки. Ці композиції найчастіше укла-
дали одразу на печі. До нашого часу збереглися і місцеві паперові 
рушники з подібними барвистими мотивами на зразок вазона. 

У с. Трипілля (нині Обухівського р-ну Київської обл.) папе-
рові рушники декорували вирізаними невеликими розетами, 
укладаючи їх за шаховим порядком на вузьких кінцях виробу. 
До другої половини ХХ ст. такого типу оздоби були поширені в 
різних селах Київщини. Паперові серветки з ажуром для при-
крашення поличок народні майстри виготовляли майже в кож-
ному селі. Так, у  с. Малополовецьке впродовж усього життя ці 

21 Шероцкий  К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. 
Киев : Типогр. С. В. Кульженко, 1914. Т. 1. Художественное убранство украин-
ского дома в прошлом и настоящем. С. 119. Рис. 47.
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паперові оздоби вирізала народна майстриня Олександра Лин-
ник-Ступніцька (до 1967 р. майстриня жила в с. Волиця, обидва 
Фастівського  р-ну)  22. Крім традиційних серветок, у  її домі за-
вжди стояли у вазах на столі об’ємні паперові квіти, на стінах під 
стелею вона наклеювала фриз із витинанок-«квітів» та зеленого 
листя. Майстрині часто допомагала онука Світлана Линник  23. 
Односельці таких традицій не продовжували. У  ближньому 
м. Біла Церква на Київщині на базарі до середини ХХ ст. прода-
вали паперові квіти, серветки й фіранки.

Аналізуючи оздоби Слобожанщини й Середньої Наддні-
прянщини, зауважимо, що для творів цього регіону характерні 
зображення на зразок вазону, укладені з багатьох елементів: гі-
лок, птахів, квітів, листя тощо. При цьому різні осередки у вирі-
шенні загального образу дотримувалися традиційних прийомів, 
які диктували стилістичні регіональні відмінності. Також тут 
були поширені розеткові, ромбічні й квадратні оздоби, з  яких 
компонували фризові композиції. Траплялося, що розети круп-
них розмірів у селах використовували як поодинокий декор, зо-
крема, біля покуті, над дверима, над вікнами. 

Для вивчення хатнього паперового декору в селах Поділля, 
дуже важливо, що автентичні витинанки цього краю збереглися 
з 1894 року 24, коли місцеві твори були експоновані на Крайовій 
виставці у Львові і згодом передані до музейних колекцій. Також 
важливо, що подільські паперові оздоби на початку ХХ  ст. ще 
студентом збирав Кость Широцький, батьки якого жили в с. Бі-
лоусівка Гайсинського повіту (нині Тульчинського р-ну Вінниць-
кої обл.). Самобутні зразки різних паперових оздоб він пізніше 
опублікував у праці «Очерки по истории декоративного искус-
ства Украины. Т. 1. Художественное убранство украинского дома 
в прошлом и настоящем» 25. У с. Білоусівка традиції вирізування 

22 Олександра Андріївна Линник-Ступніцька (1898–1969).
23 Після одруження  – Світлана Валентинівна Довга, 1957  р.  н., нині жи-

телька м. Білої Церкви Київської обл.
24 Katalog działu etnograficznego. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 

1894 r. Lwow : Z drukarni i litografii Pillera I Spółki, 1894. S. 12.
25 Шероцкий К. Очерки по истории… 141 с.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



637

3.5. Художні особливості витинанки ХІХ – початку ХХІ століття

до середини ХХ ст. продовжували місцеві майстрині Ганна Гра-
бець  26 і Анастасія Швець  27, які прикрашали витинанками по-
куть, стіни, сволок, вікна, двері. Найчастіше місцеві майстрині 
вирізували квадратні, ромбічні форми, з яких пізніше формува-
ли різні фризові композиції чи на зразок дерева й вазона. Вити-
нанками оселі прикрашали також у ближніх селах, серед яких 
Василівка, Тиманівка (нині обидва Тульчинського  р-ну), Мар-
ківка (нині Томашпільського р-ну) та ін.

Від початку ХХ ст. до 1970-х років паперовими оздобами актив-
но прикрашали оселі в с. Орлівка Теплицького району Вінниць-
кої  обл. Народна майстриня Ганна Поліщенко  28 орнаментувала 
власними витинанками піч, мисник, шибки, дзеркала, рами для 
фото. Найуживанішими тут також були ромбічні зразки. Пізніше, 
на початку ХХІ ст., онук Г. Поліщенко, Сергій Довгань 29, будучи 
старостою краєзнавчого гуртка, знайомив із технікою витинання 
й інших студентів Вінницького педагогічного інституту ім. М. Ко-
цюбинського 30, згодом у Києві – слухачів-аспірантів у Центрі на-
укових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Випадки оформлення витинанками екстер’єру житла під 
стріхою над вікнами і на кутах хати спостерігаємо на світлині 
К. Широцького початку ХХ ст. (с. Борщі, нині Подільського р-ну 
Одеської обл.)  31. Подібна традиція була поширена і в селах Го-
раївка, Стара Ушиця (нині Кам’янець-Подільського р-ну Хмель-
ницької обл.) 32. У цьому декорі майстри повторювали розташу-
вання мотивів, характерне для розписів.

До середини ХХ ст. в с. Клембівка вирізувала витинанки на-
родна майстриня Ганна Марфіна  33. Її оселю прикрашали ви-

26 Грабець Ганна Ксенівна, 1926 р. н.
27 Швець Анастасія Федорівна, 1942  р.  н. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф.  14-5. 

Од. зб. 891. Арк. 43.
28 Поліщенко Ганна Федорівна (1909–2007).
29 Довгань Сергій Олексійович, 1985 р. н.
30 Нині  – Вінницький державний педагогічний університет ім.  М.  Коцю-

бинського, керівник краєзнавчого гуртка – Віктор Афанасійович Косаківський.
31 Шероцкий К. Очерки по истории… С.124, 130. Рис. 59.
32 Гагенмейстер В. Настінні паперові прикраси… С. 3.
33 Марфіна Ганна Іванівна (1924–2004).
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тинанки з центральним умовним деревом-соняхом та симе-
тричними півнями, також орнаментальні лиштви на полицях 
мисника, фіранки на вікнах, серветки з прорізними мотивами, 
характерними для місцевих осередків: «метелики», «сосонки», 
«троянди», «ластівки». Важливо, що у 1950-х  роках в осередку 
новорічні прикраси на шибках називали вже «сніжинками», хоча 
й виготовляли їх ще за схемами попередніх десятиліть. Донька 
Г. Марфіної, Марія Наконечна 34 також прикрашала паперовими 
оздобами полиці мисника, а  згодом відновила зразки місцевих 
витинанок середини ХХ ст. 

На Кам’янеччині в с.  Маків у хаті Шевчихи (нині Ка м’я не-
цького р-ну Хмельницької обл.) і в с. Верхні Панівці (нині с. Па-
нівці Кам’янецького р-ну Хмельницької обл.) оздоблювали сво-
локи паперовими об’ємними квітами, розташовуючи їх хрестами 
одразу на сволоку чи на галузках, викладених також навхрест 35.

Яскравим осередком Поділля, у якому декорували паперовими 
оздобами оселі до останньої чверті ХХ ст., залишається с. Саїнка. 
Місцеві «украси хати», «украси до вікна», «до сволока», що були 
тут поширені від початку ХХ ст., пізніше для музейних колекцій 
вирізала народна майстриня Наталя Кушнір. Такій тривалій тра-
диції осередку сприяла діяльність педагога О. Салюка 36. Органі-
заторський хист цього талановитого майстра-аматора мала ви-
нятковий вплив на відновлення давніх прийомів витинання в усій 
Україні. Значення її можна порівняти з активністю іншого педаго-
га, Олександра Стативи, який свого часу відіграв також вирішаль-
ну роль у започаткуванні досліджень розписів с. Петриківка. Саме 
О. Салюк за підтримки художника Володимира Пащенка предста-
вив у 1969 році в Києві в Республіканському будинку літераторів 
України виставку «Витинанки села Саїнка». Для заходу було ві-
дібрано на загальний огляд понад сто творів народних майстрів: 
Н. Чорненької, Галини Говорухи, Ганни Бабій, Тетяни Британ. До-

34 Марія Федорівна Наконечна, 1952  р.  н., дружина майстра витинанки 
В. А. Наконечного.

35 Україна у фотографіях першої третини ХХ  ст. Харків  : Харківський 
Приватний музей міської садиби, 2013. С. 91, 92, 336. 

36 Салюк Олександр Васильович (1922–1903).
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лучили витинанки також дружина Анастасія, її мати Н. Кушнір 
і дві доньки Людмила й Валентина. До другої половини ХХ ст. в 
осередку продовжували вирізувати народні майстрині старшого 
покоління: Ксенія Дмитрівна Бурлака, Явдоха Іванівна Британ, 
Марфа Тодорівна Купчик, Ганна Яківна Петльована та ін. 37. 

Кожній із них притаманний власний авторський стиль, ха-
рактерні різні типи витинанок: парні до весілля («баби», «хло-
пи», «ляльки, «панночки»), зірочки-розети тощо. Особливу попу-
лярність в осередку мав мотив стилізованого дерева з птахами, 
антропоморфними постатями чи без них, який тут традиційно 
вирізували з одного аркуша. У 1973 році родину Салюків запро-
сили на Республіканське телебачення, про їхню творчість тран-
слювали цікаву передачу «Рушничок», що стало поштовхом для 
активності чисельних аматорів у різних містах і селах України. 
У 1975 році витинанки багатьох митців осередку були представ-
лені на виставці у Вінниці. Важливо, що у школі О. Салюк у ху-
дожньому гуртку вирізував витинанки з дітьми. Деякі провідні 
сучасні майстри Поділля в шкільні роки відвідували його занят-
тя, зокрема Володимир Драгомир, Катерина Будняк, які продов-
жили авторську творчість до початку ХХІ ст.

Неподалік, у  с.  Слобода-Яришівська Вінницької області, на-
прикінці 1960-х  років, уже на пенсії, почала вирізувати М.  Ру-
денко 38, пригадавши хатні оздоби своєї бабусі Одарки, які вона 
ще в дитинстві бачила і зразки яких повторювала в підлітковому 
віці. Барвисті орнаментальні композиції майстриня найчастіше 
вирішувала як чотирирапортні схеми з мотивами квітів, галузок 
чи як дзеркальні витинанки на зразок «вазона», «букета». Автор-
ські роботи М. Руденко часто експонувала на виставках у музеях, 
надсилала українцям за кордон. Важливо, що в 1980 році творчу 
зрілість майстрині, заслуженого працівника культури України, 

37 Витинанки Східного Поділля. Писанки Східного Поділля: З  колекції 
Вінниц. обл. краєзн. музею : [набір листівок] / підготовка тексту й іл. Гальчев-
ської Л. А. Вінниця, б. р. [18 л.].

38 Косицька  З. Витинанки. Історія декоративного мистецтва України  : 
у 5 т. / НАНУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. Київ, 2011. 
Т. 4. Народне мистецтво та художні промисли ХХ століття. С. 244.
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педагога М.  Руденко  39, засвідчила персональна виставка, яка 
відбулася в Музеї народної архітектури та побуту» 40. Діяльність 
цих двох подільських педагогів особливо сприяла тривалому 
продовженню місцевих традицій. 

У с.  Воєводчинці (Могилів-Подільського  р-ну Вінниць-
кої обл.) від першої половини до середини ХХ ст. активно при-
крашала інтер’єр народна майстриня Ірина Гоцуляк  41. На по-
чатку ХХІ ст. вона повторила зразки поширених місцевих оздоб: 
традиційні дзеркально-симетричні зображення півнів обабіч 
символічних квітів, дерев для печі та фіранки з різними про-
різними орнаментами. Її творчість постала першоосновою для 
доньки-майстрині Марії Гоцуляк, журналістки, поетеси, члена 
НСМНМУ, згодом організатора першого Всеукраїнського свята 
витинанки у 1993 році. 

У перші десятиліття ХХ ст. витинанки активно вирізували в 
містечку Зіньків на Хмельниччині (нині с. Зіньків Віньковецько-
го р-ну), про що писала мистецтвознавець Л. Левитська, зазна-
чаючи прізвища господаря, у хаті якого всередині й ззовні кра-
сувалися антропоморфні й зооморфні паперові оздоби  – «хата  
Вараниці (Зіньків, Кривуля)»  42. Традицію вирізування в по-
дільському с. Сирватинці (нині Городоцького р-ну Хмельниць-
кої  обл.) підтримували народні майстри від початку ХХ  ст. до 
кінця 1950-х  років. Оздоби кріпили поблизу ікон, на сволоку, 
клеїли на шибках. Із переходом у нові домівки в другій половині 
ХХ ст. цю традицію в родинах не підтримували. 

На Кам’янеччині паперові прикраси в перші десятиліття 
ХХ ст. були поширені в с. Дунаївці Ушицького повіту (нині ра-
йонний центр Хмельницької  обл.). Найчастіше вирізували на-

39 Руденко Марія Авксентіївна (1915–2003), педагог, засл. працівник куль-
тури України.

40 Скрипник Г. А. Музеї-скансени і популяризація народної культури. На-
родна творчість та етнографія. Київ, 1982. № 3. С. 76.

41 Гоцуляк Ірина Дем’янівна (1927–2012).
42 Див. : Левитська Л. А. Селянський стінний розпис на Поділлі: (Зіньків-

ський та Солобковецький р.). Київ : Видання Київського краєвого сіль-госп. 
музею та П.П.П. виставки, 1928. С. 13, 29; Кривуля – тоді передмістя м. Зіньків 
(нині – с. Зіньків Віньковецького р-ну Хмельницької обл.). 
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кладні розети, які кріпили на паперових рушниках. Витинанки в 
цьому регіоні виготовляли і в сс. Кізя, Великі Рункоші 43, Ніверка 
(усі – Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.). Особли-
во цікаві художні вирішення спостерігаємо в с. Слобідка-Рихтів-
ська, де в 1926 році прикрашала витинанками власну оселю тоді 
шістнадцятирічна Марта Юркова. Свою сюжетну композицію 
із зображенням виїзду на ярмарок вона уклала одразу на стіні. 
Силуетну групу фігур створила в манері народного примітиву, 
виразно представляючи кожен образ: коня, вершника, сані, козу. 
Майстрині вдалося передати навіть відчуття руху (НМУНДМ). 

Серед осередків першої третини ХХ  ст. особливо вирізня-
ється с.  Бакота Хмельницької області  44. У  ньому активно ви-
тинала народна майстриня Ольга Отаманюк, яка власне житло 
повністю прикрашала витинанками: антропо-, зоо-, орніто- й 
фітоморфними силуетними зображеннями, прикріпленими без-
посередньо на побілені стіни. Усі разом вони створювали єдину 
завершену композицію, складену з окремих вертикально й гори-
зонтально орієнтованих частин: на печі, на комині, біля дверей. 

До середини ХХ  ст. різні паперові оздоби прикрашали 
інтер’єри хат у с. Кадиївці Хмельницької області, про що згаду-
вав місцевий самодіяльний художник І. Коваль: «А так як у ді-
вочих покоях не було печі, то де виявлялася вільна стінка, то все 
щось чіпляли, що до розцьвітковування сволока й мисника, то 
все вирізалося з кольорової бумаги і наклеювалося» 45.

До кінця 1950-х  років вирізували витинанки у селах Жи-
томирського повіту  – Слободище (нині Бердичівського  р-ну 
Житомирської  обл.) і П’ятка (нині Чуднівського  р-ну Жито-
мирської обл.). Ромбічні й розеткові елементи тут виготовляли 
переважно діти, зокрема, таку традицію підтримували у роди-

43 Нині входить до складу с. Рункошів.
44 З 1981 р. село затоплене водами Дністровського водосховища.
45 Зозуля Н. О. Паперові прикраси в колекції Нац. музею архітектури та 

побуту України. Музейна колекція: формування, вивчення, зберігання, рестав-
рація. Зб.  ст. за матер. наук.-практ. конф. До 50-річчя відродж. колекції До-
нец. обл. художнього музею. 1960–2010 (Донецьк, 11 жовт., 2010 р. / Упр. куль-
тури туризму Донец. облдержадмін.  ; Донец.  обл. художній музей  ; укладач 
М. В. Третьякова. Донецьк, 2011. С. 201.
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ні Власа й Марії Степовиків  46. Водночас, якщо паперовий де-
кор імітував тюль для декору ікон, так звані «веляно» (дві довгі 
ажурні смужки паперу з густим ажурним орнаментом), тоді його 
виготовляли майстри старшого віку.

На Волині традиція оздоблення осель поздовжніми лиштвами 
із прорізаними мотивами продовжувалася до середини ХХ  ст., 
це були насамперед прикраси на поличках, переважно для ікон 
з родинними фотопортретами. У цих виробах часто поєднували 
кілька технік, як і в селах Середньої Наддніпрянщини: вгорі ма-
лювали галузку з квітами, внизу формували зубчатий чи хвиляс-
тий край із різноманітним ажуром (с. Бірки Любешівського р-ну 
Волинської обл.).

Яскравим мистецьким центром із давніми традиціями виго-
товлення різних паперових прикрас тривалий час залишалися 
м.  Борщів Тернопільської губернії (нині Тернопільської  обл.), 
м. Бучач із навколишніми селами, зокрема Сороки, Підзамочок 
(Бучацького р-ну Тернопільської обл.) . Збережені твори анонім-
них майстрів початку ХХ ст. представляють барвисті квадратні, 
ромбічні та розеткові форми. До другої половини ХХ ст. тут ви-
тинали Н. Є. Білецька та О. Загрійчук. У с. Підзамочок вишукані 
фіранки, білі паперові з наскрізним ажуром рушники були по-
ширені до 1970-х років, їх у ці роки виготовляли С. Чайківська 
та її односельчанки В. Яскілка і Ю. Мізік.

На початку ХХ  ст. у с.  Покропивна Козівського повіту на-
родна майстриня Ксеня Клак прикрашала інтер’єр так званими 
«хрестиками» – розетковими накладними витинанками. Імовір-
но, що їх вона розташовувала на стінах горизонтальними фри-
зами. Самобутнім центром витинання було також с. Литячі За-
ліщицького повіту (нині Заліщицького р-ну Тернопільскої обл.), 
в якому місцеві майстри надавали перевагу ромбічним зразкам, 
із вирізаними на їхніх площинах різними традиційними моти-
вами: аркоподібними, «баранчиками»  / «баранцями», стрілка-
ми / кутиками тощо.

Багатство різних типів паперового декору характерне для ре-
гіону і в 1950–1960-х роках. У цей час народні майстри Ф. Хмі-

46 Інтерв’ю із доктором мистецтвознавства Дмитром Степовиком. 
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лецька (с. Піщатинці Шумського р-ну Тернопільської обл.), Се-
мен Намака (с.  Вікно Гусятинського  р-ну Тернопільської  обл.), 
І. Яківчик (с. Пробіжна Чортківського р-ну Тернопільської обл.), 
П.  Жачко (с.  Пліхів Бережанського  р-ну Тернопільської  обл.) 
найчастіше виготовляли з паперу фіранки, імітуючи одноймен-
ний полотняний декор, переважно на зразок поширених тоді 
вишивок «ришельє» із прорізними та площинними елементами, 
розфарбованими додатково яскравими кольорами. Також тут 
були розповсюджені твори на кшталт довгих і широких лиштв. 
Вирізняється серед осередків західного Поділля с.  Заболотівка 
Чортківського району Тернопільської області, у якому творили 
Ф.  Левчук і Галина Скрипка. Майстрині здебільшого вирізали 
фіранки. Їхня односельчанка Текля Скрипка використовувала 
трафарети-витинанки для декорування стін фарбами. Марія 
Деранковська прикрашала стіни окремими квадратними ма-
льовками, виконаними кольоровими олівцями, декоруючи їх 
по краю гострими глибокими зубчиками. У містечку Хоростків 
(Гусятинського р-ну Тернопільської обл.) до кінця 1960-х років 
перед святами на базарі можна було придбати ажурні фіранки.

Після Другої світової війни у с. Салівка Чортківського району 
Тернопільської області 47 активно вирізував розеткові витинан-
ки український майстер із Лемківщини, різьбяр Степан Батюк 48. 
Він один із перших із кінця 1960-х років почав прикрашати тво-
рами не лише оселю, а й місцеву сільську бібліотеку, оформлюю-
чи роботи у рамах під склом. Згодом його витинанки експонува-
ли на районних і республіканських виставках.

Завершуючи огляд паперового декору Поділля, відзначимо, що 
для цього регіону характерне поширення витинанок серед сіль-
ського населення до середини, а в деяких осередках до останньої 
чверті ХХ ст. Народні майстри використовували традиційні моти-
ви. Виразною особливістю подільських витинанок є домінування 
мотиву дерева, який тут часто вирізали з одного аркуша. Водночас 
траплялося, що деякі майстри мотиви «дерева» й «вазона» уклада-
ли і з окремих елементів: гілля, квітів, листя, як це спостерігаємо 

47 Згодом приєднано до с. Ягільниці Чортківського р-ну.
48 Батюк Степан Якович (1891–1965).
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в селах Середньої Наддніпрянщини. Утім, вирізані «дерева» із од-
ного аркуша найбільш характерні саме для подільських осередків.

Досліджувати паперові оздоби Західних областей особливо 
допомагає та обставина, що витинанки народних майстрів кінця 
ХІХ  – початку ХХ  ст. цього краю дійшли до нас не поодиноки-
ми зразками, як це найчастіше спостерігаємо в інших регіонах, 
а в значній кількості. Їхня чисельність значно переважає твори, 
збережені в інших куточках України. Повторимося, що народні 
майстри саме із сіл Стриганці та Довге були авторами компози-
цій на Крайовій виставці в Тернополі у 1887 році. Традиція в осе-
редку продовжилася до другої половини ХХ ст. Постійна участь у 
виставковій діяльності багатьох односельців, активна діяльність 
місцевої жіночої спілки, вплив пароха Софрона Левицького, його 
дружини Євгенії, сестри етнографа Володимира Шухевича 49, без-
посередня увага до цього осередку львівського педагога і етногра-
фа Б. Заклинського створили унікальну можливість для вивчення 
хатніх паперових оздоб осередку упродовж більш ніж півстоліття: 
від 1887 року до 1940-х років. Традиційно тут вирізали ромбічні 
й квадратні елементи, з яких укладали найрізноманітніші компо-
зиції: «хрести», «в шахи», «сітку», на зразок шпалер, трапляються 
серед них навіть подібні до народних свічників «трійця».

Багато майстрів цього регіону залишилися також невідо-
мими, утім, важливо, що перші імена записав Б. Заклинський у 
1904–1905 роках, зазначивши їх одразу на творах зі зворотнього 
боку: «вистригала Зофійка Семків, село Пасічне» (нині Надвір-
нянського  р-ну Івано-Франківської  обл.); «вистригав Дмитро 
Припхан село Пасічне»; «Федь Іванів село Угринів Горішній по-
віт» (нині Тисменецького р-ну Івано-Франківської обл.); «Андрій 
Маланин, містечко Нижнів, Товмачський повіт» (нині с. Нижнів 
Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.).

Музейні паперові оздоби ближніх сіл Пужники й Бортники 
(нині обидва Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.) тради-
ційні для всього краю, їх створено анонімними майстрами на 

49 Софрон Левицький (1860–1932), Левицька Євгенія Осипівна, сестра 
проф. Володимира Шухевича, наймолодша дитина в родині священика Осипа 
Шухевича (1865–1946).
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початку ХХ  ст. Тут також водночас із композиціями на зразок 
«сітки», «в шахи» з ромбічних витинанок (3, 4 ряди) виготовляли 
різні накладні прикраси із розмаїтих розеткових модулів. Серед 
таких найвиразніше відрізняються «сонечка» та кольорові кру-
жала, декоровані орнаментами за різними, найчастіше хрещати-
ми, схемами з використанням дрібних складових: трикутників, 
квадратів, кружалець тощо.

Художні традиції вирізування сусіднього Городенківсько-
го повіту були подібні. Хатні оздоби в селах Хотимир, Озеря-
ни (обидва нині Тлумацького  р-ну Івано-Франківської  обл.) за 
орнаментикою й технікою виконання також дуже схожі. У пер-
шій половині ХХ ст. вирізували і в сс. Кутище, Новосілка, Яків-
ка (усі Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл.) та в сусідніх 
сс. Вільшаниця, Терновиця, Старі Кривотули (усі Тисменецько-
го р-ну Івано-Франківської обл.).

До середини ХХ ст. безперервні локальні традиції продовжу-
вали майстри с. Бортники, де працювала народна майстриня Єв-
генія Капустинська. В осередках Тлумацького району до другої 
половини ХХ ст. вирізували Г. Голинський, М. Шевчук – у с. Жи-
вачів (Тлумацького  р-ну Івано-Франківської  обл.), майстрині 
Г. Сидорович, В. Прибула – у с. Підвербці (Тлумацького р-ну Іва-
но-Франківської обл.). У селах Королівка, Надорожна, Озеряни, 
Олешів цього району також прикрашали домівки традиційними 
паперовими оздобами.

Самобутнім тогочасним осередком тривалий час залишалося 
с. Коліньці, у якому працювала низка народних майстрів: Р. Білан, 
В. Костюк, М. Критович, С. Лесів, П. Штурнак, М. Яців. Усі вони 
укладали композиції за давніми традиційними схемами, зокрема 
на зразок вишивки, різьблення. Мотиви в осередку до середини 
ХХ  ст. набули назв «кочіло»  / «качіло», «слупочки», «крейцари-
ки», «биндинки», «зубчики», «клинці» «восьме нумеро», «окреси» 
тощо. Ці та інші модулі згодом використовували для більших ком-
позицій на зразок «килимків», які оновлювали до свят.

Важливо, що в названому осередку і ближніх селах витинан-
ки до останньої чверті ХХ ст. були поширені як хатні прикраси, 
хоча певна частина уже набула ознак самостійних декоративних 
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творів, призначених для виставок. Так, Василь Лесів, письмен-
ник і ведучий телевізійних народознавчих програм Івано-Фран-
ківщини, у 1982 році організував виставку творів майстрів Тлу-
маччини, зокрема й рідного йому с. Колінці.

На тлі розповсюдження орнаментальних паперових оздоб 
Івано-Франківщини в цей період вирізняється творчість народ-
ного майстра Федора Палюги (с.  Антонівка Тлумацького  р-ну 
Івано-Франківської обл.). У його доробку переважають сюжетні 
витинанки: «хоровод», «косарі їдуть на возі» тощо. Він створю-
вав їх віртуозно без попередніх начерків.

Народні майстрині с. Торговиця (Городенківського р-ну Іва-
но-Франківської  обл.) Євдокія Гринюк  50 і Параска Липчук  51 
виготовляли переважно витинанки «стрічки», «мережки», «ни-
зінє», «низинки». Їхні вироби також демонструють традиційні 
фризові багаторапортні барвисті композиції на основі орна-
ментики місцевих вишитих, тканих виробів, часто й писанок. 
У селах Вікно, Репужинці (обидва Городенківського р-ну Івано-
Франківської обл.) вирізували переважно ромбічні витинанки.

До другої половини ХХ ст. паперові оздоби були поширені в 
с. Печеніжин (Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.). Тут 
у 1930–1950-х  роках активно вирізала майстриня Параска Греб-
люк. Її твори, теж переважно ромбічних форм (місцева назва 
«хрестики»), позначені своєрідною авторською манерою. Для неї 
характерні геометричні мотиви в поєднані з плавними лініями 
орнітоморфних і фітоморфних елементів («зозульки», «кучері», 
листя, бутони тощо). У другій половині ХХ ст. схожі витинанки 
створювали односельчанки П. Грабовецька, М. Бровчук, кожна з 
яких виробила авторський індивідуальний стиль. У с. Молодятин 
(Коломийського  р-ну Івано-Франківської  обл.) вправними май-
стринями були Марія Вінтоняк, Олена Лазурак, Марія Пнівчук. 

Параску Плитку-Горицвіт, письменницю, народну худож-
ницю із с.  Криворівня (Верховинського  р-ну Івано-Франків-
ської  обл.) витинанки супроводжували впродовж усього жит-

50 Гринюк Євдокія Михайлівна, 1913 р. н.
51 Липчук Параска Петрівна, 1913 р. н.
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тя  52. У другій половині ХХ ст., після повернення із сибірських 
таборів, де вона відбувала заслання як зв’язкова Української 
Повстанської Армії, цими паперовими оздобами П. Плитка-Го-
рицвіт прикрасила інтер’єр, шафу, авторську літературну спад-
щину – рукотворні книги зі спогадами, поезією, фольклорні за-
писи. Письменниця обклеювала витинанками картонні коробки 
і навіть власну труну, що постійно була в її кімнаті. Виставки із 
рукотворними книгами, самобутніми живописними полотнами, 
іконами й витинанками П. Плитки-Горицвіт були представлені 
широкому загалу вже після її відходу – у Києві (2009), Коломиї 
(2013  р. «Сповідь усамітненої»), також були видані книги з її 
фольклорними записами.

Самобутнім художнім осередком залишається с.  Загвіздь 
Станіславського повіту (нині с. Загвіздя Тисменецького р-ну Іва-
но-Франківської обл.), в якому ще в перші десятиліття ХХ ст. тво-
рила народна майстриня Юстина Костишин: «стучки», «ружі», 
«хрестики». Вона накладні розеткові витинанки (на зразок «со-
нечка») вдало доповнювала значною кількістю невеликих бар-
вистих «крейцариків», надаючи творам подібності до місцевих 
дерев’яних інкрустованих тарелів. У цьому ж повіті в с. Хриплин 
(нині підпорядковане Івано-Франківській міській раді) виготов-
ляли традиційні орнаментальні витинанки, складені з багатьох 
елементів, і що особливо характерно – прості ромбічні з антро-
поморфними, орнітоморфними та зооморфними мотивами, які 
в західних осередках трапляються значно рідше.

Неподалік зазначених сіл народні майстри в с. Букачівці (нині 
смт  Рогатинського  р-ну Івано-Франківської  обл.) від почат-
ку ХХ ст. вирізували фіранки. Із с. Болехів Долинського повіту 
(нині місто обласного значення Івано-Франківської обл.) збере-
глися автентичні витинанки на зразок дерев-кущів із розгалу-
женим гіллям з темно-бордового, майже коричневого паперу. 
Художнє вирішення цих рослинних мотивів відрізняється від 
геометричної орнаментики, яка була поширена в цьому краї на 
початку ХХ ст. Збереглися з цього осередку й восьмипелюсткові 

52 Плитка-Горицвіт Параска Степанівна (1927–1998).
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розети, що нагадують пласкі ажурні квіти, додатково декоровані 
з допомогою штемпельків дрібними пробитими кружками.

Витинанки в м. Стрий та навколишніх селах вирізували пере-
важно ромбічних, розеткових форм, створюючи із таких елемен-
тів композиції значних розмірів. Їх ми можемо досліджувати як 
експонати колекції О. Нижанківського, збережені від часу Кра-
йової виставки у Стрию 1909 року 53 

У Львові від початку ХХ ст. були поширені різнокольорові па-
перові оздоби на зразок сердечок і хрестиків. У середині ХХ ст., 
у повоєнні роки, у місті активно вирізали також фіранки на ві-
кна кухонних дверей, а  твори стрічкового типу  – до креденсу. 
Поблизу Львова, у  с.  Гряда, ще в перші десятиліття ХХ  ст. па-
перові оздоби прикрашали помешкання Івана Мігули 54. Продо-
вження традицій у самому Львові спостерігаємо виразно і в наш 
час: на Різдвяні свята на шибках вікон мешканці ще наклеюють 
ромбічні ажурні витинанки різних кольорів, що не характерно 
для інших міст України, у переважній більшості на зимові свята 
вікна оздоблюють тепер білими розетковими витинанками на 
кшталт «сніжинок».

Майстер с.  Ременів Кам’янсько-Бузького району Львівської 
області Михайло Куземський до 1980-х років вирізував з паперу  
самобутні церкви  55. Багаті колекції розеткових творів початку 
ХХ ст. збереглися з осередків Холмщини, особливо її північної 
частини  . Серед квадратних, ромбічних форм та у витинанках 
на зразок окремих галузок тут домінували м’яко заокруглені мо-
тиви. У дитинстві, як і всі місцеві лемки, витинанки вирізував 
художник наївного мистецтва Никифор Дровняк з м. Криниця 
на Лемківщині (нині Республіка Польща) 56.

53 НМЛ, колекція О. Нижанківського, 1909 рік. 
54 Січинський  В. Юрій Нарбут. 1886–1920. Львів-Краків  : Українське 

вид-во, 1943. С. 17 (Серія «Українське мистецтво». Вип. 2). URL : http://elib.nplu.
org/view.html?id=7098 (дата звернення: 22.02.2018).

55 Історія українського мистецтва  : у 5 т.  / НАНУ ; ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського, голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Рубан. Київ, 2006. Т. 4. Мистецтво 
ХІХ ст. С. 683, 684.

56 Дровняк Никифор (Єпіфаній), (1895–1968).
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Оригінальні фіранки з мальованим декором у другій полови-
ні ХХ ст. у с. Торунь Міжгірського району Закарпатської області 
виготовляла Агафія Ковбасин. На Буковині в цей час прикраша-
ли стіни за допомогою паперових вирізаних трафаретів, які при-
кріплювали до стіни (квіти, букети, голуби, зірочки), після чого 
розбризкували довкола щіточкою чи пульверизатором фарбу 
або ж розведену «синьку». Трафарет після цього забирали, отри-
муючи в такий спосіб силуетні зображення галузок, квітів тощо.

Підсумовуючи огляд витинанок Західних областей України, 
зазначимо, що для них особливо характерне розмаїття різних 
форм оздоб та кольорів. До самобутніх ознак паперових оздоб 
цього регіону варто віднести домінування геометричних форм, 
насамперед ромбічних і квадратних. Також помітно їхні менші 
розміри, у  порівнянні з ромбічними, квадратними чи розетко-
вими елементами Середньої Наддніпрянщини й Поділля, з яких 
пізніше тут так само укладали складні композиції. Значна кіль-
кість варіантів схем на зразок хреста, «у  шахи», «сітку», «під 
шпалери» дуже характерні для сіл Західної України. Тут було по-
ширене наклеювання витинанок на рами ікон та портретів, чого 
не спостерігаємо в селах Наддніпрянщини, і поодиноко зустрі-
чаємо у подільських осередках. Траплялося, що інколи народні 
майстри Західної України вирізали рослинні мотиви, зокрема, 
дерева. Іноді такі оздоби виготовляли з одного аркуша, як це ха-
рактерно для Поділля, іноді їх укладали із багатьох різноманіт-
них барвистих елементів (галузок, квітів, листків), як це харак-
терно для сіл Дніпропетровщини й Черкащини. Утім перевага 
витинанок саме геометричних форм (ромбічних, квадратних, 
розет) та укладання з них складних композицій значних розмі-
рів найбільш характерне для цього краю. 

До кінця 1960-х  років у сільському побуті мистецтво вити-
нання поступово втрачає своє значення у створенні святкової 
атмосфери житла. В українських селах дедалі помітніше форму-
ється тенденція до оформлення інтер’єру за стандартизованими 
міськими смаками: вікна декорують фабричним тюлем, на стіни 
наносять «накат», орнаментику «під шпалери». Активно пропаго-
вані радянські однотипні свята й тотальне переслідування свят-
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кування церковних урочистих подій призводять до поступової 
втрати народних традицій, зокрема, створення особливої атмос-
фери за допомогою витинанок до Різдва й Великодня. Барвисті 
різдвяні «звізди», «квіти», «хрещики» трансформуються в білі 
новорічні сніжинки, що починають значно переважати в декорі 
цього свята. Їхнє виготовлення активно підтримують педаго-
ги в школах, особливо в другій половині ХХ ст. Водночас окре-
мі майстри старшого покоління в багатьох осередках Середньої 
Наддніпрянщини, Поділля та Покуття ще продовжують вирізати 
традиційні паперові прикраси, зберігаючи іконографію, стиліс-
тику й технічні прийоми кінця ХІХ – початку ХХ ст. Такі явища 
спостерігаємо на прикладі сіл Дніпропетровської, Київської, Жи-
томирської, Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей, 
найвиразніше – Івано-Франківської, де сприятливим фактором 
залишився значно пізніший вплив процесів урбанізації на цен-
три народного мистецтва і дотримання старшим поколінням 
традицій виготовлення оздоб за зразками юнацьких років.

Важливими змінами у суспільстві в 1970-х  роках позначено 
початок принципових змін у соціальному визнанні народних 
майстрів, твори яких до цього часу мали утилітарне призначен-
ня. Від цих років вони перетворюються на ексклюзивні, орієнто-
вані здебільшого на виставки та окрасу громадських інтер’єрів, 
чим надають особливого шарму й етностилю. Поширення вити-
нанок у цей час у селах стихає, набуваючи популярності в містах 
у оформленні рамок, збагачуючи міські помешкання своєрідним 
національним колоритом.

Усі ці обставини спричинили різні новації: колористичні, 
сюжетні, технічні, формотворчі. Зміна в загальному стилі ви-
тинанки виявляється насамперед у посиленні поліхромії. Зі збе-
реженням архаїчних декоративних схем з’являються вибагливі 
орнаментальні форми, зокрема рослинні, квіткові. Традиційну 
симетричну жорсткість частіше замінюють білатеральні ком-
позиції. Грубувата манера виконання, яка часто супроводжує 
твори народних майстрів, поступово зникає. Мотиви набува-
ють помітної пластичності, стилізовані форми часто наближе-
ні до природних. Витинанки починають використовувати для 
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оформлення поліграфічної продукції, театральних вистав тощо. 
Вирізані паперові твори дедалі частіше передають авторські ін-
дивідуалізовані рефлексії, на другий план щораз відходять за-
сади колективного досвіду окремих осередків.

На позитивні зрушення в розвитку мистецтва витинанки в 
цей час значно впливає активна діяльність Олексія Петриченка 
(1911–1996), колекціонера художніх паперових вирізок майстрів 
усього світу, які він постійно збирав і демонстрував у різних 
установах. Важливо, що як доктор технічних наук, він починає 
використовувати значні декоративні можливості паперових 
оздоб, впроваджуючи орнаменти витинанок у професійні види 
мистецтва, зокрема, застосовувати різні ажурні композиції в ху-
дожній обробці металу й декорі керамічних плиток 57. У 1979 році 
ним розроблено «Проект литих декоративних решіток за моти-
вами художніх витинанок» для електропобутових камінів. За 
ініціативою О. Петриченка в Харкові в 1976 році відбулася все-
союзна виставка «Художні витинання з паперу та їхні прикладні 
можливості», до участі в якій було запрошено майстрів із бага-
тьох тодішніх республік. Її основою була приватна колекція, яку 
О. М. Петриченко збирав упродовж майже чотирьох десятиліть. 
Серед експонатів – різні типи художніх паперових вирізок, виго-
товлені майстрами багатьох країн світу: України, Литви, Китаю, 
Польщі, В’єтнаму тощо.

Надзвичайно визначну роль у відродженні традицій вирізу-
вання з паперу наприкінці ХХ  ст. відіграли виставки «Україн-
ські витинанки», організовані Михайлом Станкевичем у Львові 
(1981) та Києві (1986), на яких були представлені твори з держав-
них музеїв та виготовлені українськими народними, самодіяль-
ними майстрами й професійними художниками. Важливо, що 
мистецтвознавцем у Львові під час експонування творів була 
проведена науково-практична конференція: «Проблеми розви-
тку сучасних українських витинанок». Згодом М. Станкевич ви-
дав першу ґрунтовну розвідку з цього виду народної творчості, 
у якій виклав теоретичний та візуальний матеріал для науков-

57 Витинанки-ескізи виготовлено майстрами В. Васильєвою, М. Руденко. 
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ців і майстрів, висвітливши специфіку українського паперового 
декору 58. Усі ці обставини спричинили до принципових змін у 
масовому сприйнятті мистецтва витинанки як самобутнього, 
важливого й доступного виду мистецтва.

В останній чверті ХХ ст. на тлі згасання традицій мистецтва 
витинання у селах спостерігаємо виокремлення окремих поста-
тей митців-аматорів, які працюють у техніці вирізування з па-
перу за авторською манерою. Так, на Поліссі вчителька Євгенія 
Левчук  59 із с.  Заріччя Ружинського району Житомирської об-
ласті у 1980-х роках виготовляла витинанки, надаючи перевагу 
складним поліхромним композиціям, що подібні до композицій 
з мотивом «вазон» із с.  Петриківка. У  цьому ж регіоні працю-
вала й народна майстриня К.  Євтушок (с.  Мокляки Ємільчин-
ського р-ну Житомирської обл.). Мистецтво вирізування легких 
паперових фіранок вона успадкувала ще від своєї матері Федори 
Мельник. Виставки з її творами періодично відбувалися в управ-
лінні місцевого колгоспу, у районному будинку культури, в об-
ласному Будинку народної творчості.

У місті Запоріжжі майстриня Лариса Лузгіна  60 в 1970–
1980-х  роках створювала монохромні витинанки і водночас як 
педагог-психолог проводила численні семінари на курсах підви-
щення кваліфікації вчителів та майстер-класи серед педагогів і 
працівників культури. Для багатьох послідовників це було за-
початкуванням їхньої власної творчості. Зокрема, знайомство 
з Л.  Лузгіною вплинуло на вибір техніки педагогів І.  Зяткіної, 
I. Кузьменко. У Донецьку твори з традиційними фіто- й орніто-
морфними мотивам у 1980-х роках створювала відома майстри-
ня Клавдія Гуржій-Крохмаленко, яка залишила плідний само-
бутній спадок 61. У Херсоні в ці роки тематичні й орнаментальні 
твори вирізувала Галина Комарова 62.

58 Станкевич М. Є. Українські витинанки. Київ : Наукова думка, 1986. 123 с.
59 Левчук Євгенія Олександрівна (1904–1987).
60 Лузгіна Лариса Юріївна, 1952 р. н., нині проживає в Ізраїлі.
61 Гуржій-Крохмаленко Клавдія Миколаївна (1928–2006).
62 Комарова Галина Михайлівна (? – 1979).
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Локальні традиції с. Петриківка, де витинанки завжди пере-
бували під впливом місцевих мальовок, продовжують народні 
майстри і в другій половині ХХ  ст. Особливо цікаві панно тут 
укладала завідувач бібліотеки Софія Приймак 63. Народна май-
стриня Ганна Гречанова 64 спочатку також поєднувала малюван-
ня на папері з вирізуванням декоративних композицій. Після 
спілкування з М. Станкевичем та копіювання для науковця ста-
рих зразків, які бачила ще в материнській хаті, з 1978 року вона 
надає остаточну перевагу витинанкам. Нею започатковано твор-
чу династію, до якої долучилася донька Антоніна Авдієнко  65, 
а згодом дружина онука, Наталя Авдєєнко 66. До вирізування до-
лучилися й сини Наталі – Ярослав і Олександр. Твори всієї роди-
ни неодноразово експонували на різних виставках. 

У цей час на Черкащині, у с. Михайлівка (Кам’янського р-ну), 
створює поліхромні панно з кольорового паперу заслужений 
майстер народної творчості Макар Муха 67.

Від початку 1980-х  років під впливом мистецтвознавців 
Василя Парахіна, М.  Селівачова, М.  Станкевича зароджуєть-
ся вирізування витинанок на основі народних прийомів серед 
біб ліографів Державної історичної бібліотеки УРСР 68. Майстри-
ні-аматорки Людмила Одарченко, Наталя Селівачова, Галина 
Хміль, Зінаїда Косицька, крім оздоблення вікон до Різдвяних і 
Великодніх свят, виготовляли листівки для вітання друзів і зна-
йомих. У 1981 році Г. Хміль взяла участь у львівській виставці 
витинанок. З 1990 року майстриня разом із З. Косицькою почи-
нає представляти роботи широкому загалу м. Києва. Різні типи 
витинанок від початку 1970-х років у Києві виготовляє самоді-
яльна художниця Людмила Новицька. Творчість майстрів сто-

63 Приймак Софія Семенівна, 1927 р. н.
64 Гречанова Ганна Іванівна (1907–1989).
65 Авдієнко Антоніна Агафіївна (1932–2013).
66 Авдєєнко Наталя Олексіївна, 1957 р. н., дружина сина А. Авдієнко, за-

кінчила Харківський державний інститут культури.
67 Муха Макар Корнійович (1906–1990). 
68 Нині – Національна історична бібліотека України.
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лиці була представлена на груповій виставці «Витинанка сьогод-
ні» у 1992 році, організованій у Галереї мистецтв НаУКМА 69.

У Миколаєві в 1980-х  роках складні витинанки з мотивом 
«вазон» вирізує Т. Базилевська-Бартишевич. У 1990-х роках – на 
початку ХХІ ст. в м. Бердичеві плідно працював художник-ама-
тор С. Танадайчук, з 1995 року він проводив на громадських за-
садах заняття з розпису й витинанки в Бердичівському інтернаті 
для сиріт. Учні цього гуртка на всеукраїнських конкурсах нео-
дноразово отримували грамоти й дипломи.

Подільські майстри в цей період продовжують розвивати й 
інтерпретувати давні традиції регіону. Їхню творчість у ці роки 
демонстрували на багатьох республіканських і обласних ви-
ставках. Самобутній стиль спостерігаємо у роботах Антоніни 
Герман 70 (с. Велика Вулига Тиврівського р-ну Вінницької обл.), 
Дмитра Власійчука (м. Хмільник Вінницької обл.), Лариси Шаран 
(смт Вінницькі Хутори Вінницької обл.). Особливою активністю 
виділяється майстриня Валентина Васильєва (м. Вінниця) 71, яка 
з персональною виставкою витинанок брала участь у культурній 
програмі Олімпійських ігор у Москві в 1980 році.

З кінця 1970-х років в Західному Поділлі нове звучання тради-
ційним паперовим оздобам надає творчість різбяра Дмитра Гри-
горовича Мимрика із с. Великий Говилів Теребовлянського р-ну 72. 
Він починає активно використовувати для своїх художніх пошу-
ків новий матеріал. Перші паперові авторські фіранки майстер 
виконує на зразок народних рукотворів, оздоблюючи їх із особли-
вою святковою пишністю. Із часом застосування різьб’ярського 
інструменту та особистісні художні вирішення започатковують 
самобутній стиль, для якого характерні вигнуті прорізні лінії, 
що ніби коми починаються із невеликих кружків. Згодом митець 
створює низку тематичних творів: «А  в Києві на Подолі козаки 

69 Нині – Галерея мистецтв ім. Олени Замостян НаУКМА.
70 Герман Антоніна Дмитрівна, 1930 р. н.
71 Васильєва Валентина Федорівна (1990–1998).
72 Дмитро Григорович Мимрик закінчив художнє училище у м.  Кунгур 

(тепер РФ). У 1990 році закінчив Духовну семінарію. У 1994 році прийняв по-
стриг з іменем Дем’ян у монастирі Студійського Уставу УГКЦ.
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гуляють», «Там дві верби схилилися...». Також Д.  Мимрик запо-
чатковує виразний вектор творчості з християнською тематикою: 
«Стоїть церква невеличка», (1983) «Святвечір» (1999), «Хрест Гос-
пода нашого Ісуса Христа» (1997). Він один із перших сучасних 
майстрів, хто починає створювати витинанки-ікони: «Богороди-
ця» (1994), «Спас Нерукотворний» (2005) та ін. 

У Бережанах Тернопільської області заслужений майстер 
народної творчості, педагог-музикант Микола Бездільний  73 
у 1970-х роках вирізав кілька тематичних витинанок, які допо-
внили грані народного живописця («Троїсті музики», «Колис-
кова», «Півники»). Із  кінця 1980-х  років у Тернополі активно 
вирізує витинанки лікар М.  Ремінецька. Особливим регіоном, 
у якому продовжилося активне виготовлення хатніх паперових 
оздоб до кінця 1980-х років, залишається Івано-Франківська об-
ласть: сс. Живачів, Колінці, Озеряни, Олешів, Підвербівці (Тлу-
мацького р-ну), с. Печеніжин (Коломийського р-ну), с. Торгови-
ця (Городенківського р-ну) та ін.

Подібно розвиток витинання проходить на Львівщні. У селах 
окремі майстри ще продовжують традицію орнаментування стін 
і меблів паперовими оздобами, а саме місто Львів стає визначним 
осередком авторського витинання й відіграє вагому роль у збе-
реженні регіональних традицій кінця ХХ  – початку ХХІ  ст. На 
тлі загалу народних майстрів у ньому вирізняються особистості, 
які створюють нові композиції, використовують авторські теми. 
Одним із перших яскравих представників цього напряму була 
Любов Процик 74, у творах якої творчо інтерпретовано самобутні 
традиції народних витинанок західних областей. Упродовж 1980–
1990-х  років вона першою започатковує створення витинанок-
екслібрисів, зокрема для книжкових збірок НТШ, Олеся Гончара, 
Миколи Колесси та ін. Майстриня – дипломант ІІ Міжнародного 
фестивалю фольклору (1990), неодноразово виступала на міжна-
родних конференціях, своє захоплення передавала дітям у львів-
ській СШ № 36. Її витинанками ілюстровано ряд видань. 

73 Бездільний Микола Павлович (1923–1980).
74 Процик Любов Михайлівна.
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Власними оригінальними напрацюваннями Л.  Процик, 
Л. Лузгіна, Д. Мимрик, Г. Хміль значно розширили діапазон сю-
жетних витинанок, які до цього в руслі народних традицій ство-
рювали Г. Гречанова, О. Салюк, Н. Кушнір та ін. На тлі загальних 
тенденцій народного мистецтва вони започаткували напрям, що 
надалі переважатиме в культурному середовищі.

Важливий період для українського мистецтва розпочався у 
1990-ті  роки, що пов’язано зі здобуттям Україною державності 
та її інтеграцією у світовий культурний простір. У цей час поміт-
но активізується розвиток витинання, ним починають займа-
тися не лише численні народні майстри та аматори, а  й відомі 
професійні художники, у  чиїх творах яскраво домінує сюжет-
но-тематичне, а  в останні роки також абстрактно-асоціативне 
спрямування. Мистецтво починають використовувати у сфері 
видавничої графіки й дизайну. 

Надзвичайно важливим чинником, що вплинув на відро-
дження витинання в Україні наприкінці ХХ ст., було започатку-
вання «Свят витинанки», які з 1993 року і до сьогодні регулярно 
проходять на базі Будинку народної творчості м. Могилева-По-
дільського 75. Важливо акцентувати, що на тлі загальних змін у 
культурному житті України Перша всеукраїнська зустріч май-
стрів витинанки була особливою подією, яка мала стимулюючий 
вплив на подальший розвиток мистецтва витинанки. Зовсім не 
випадково ідею проекту запропонувала учениця подільської 
майстрині М. Руденко, поетка і журналістка М. Гоцуляк 76. Прове-
дення заходу від початку підтримали в Республіканському Цен-
трі народної творчості та НСМНМУ 77 в особі їхніх тогочасних 
керівників Володимира Подкопаєва 78 та Володимира Прядки 79.  

75 «Свята витинанки» відбулися у 1993, 2002, 2008, 2011, 2015, 2018 роках. 
Із 2011 року зустрічі набули статусу міжнародних.

76 Гоцуляк Марія Василівна, у  1993  році  – директор Будинку народної 
творчості м. Могилева-Подільського, нині – директор Музею етнографії і на-
родного мистецтва ім. М. Руденко.

77 Тоді – Спілка майстрів народного мистецтва України.
78 Подкопаєв Володимир Петрович (1949–2002). 
79 Прядка Володимир Михайлович, 1942 р. н.
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Активно долучився і тодішній директор ВОЦНТ Федір Пан-
чук  80. Зусиллями організаторів подія набула всеукраїнського 
значення. До програми заходу ввійшла зустріч понад 30-ти май-
стрів різних областей України з М. Руденко в її рідному с. Слобо-
да-Яришівська та творче спілкування з нею.

Розмаїття робіт виставки Свята розкрило учасникам багато 
нових імен та осередків, нові тенденції витинання й усього деко-
ративного мистецтва загалом. Координатором ІІ Всеукраїнського 
свята «Українська витинанка» у 2002 році і до сьогодні залиша-
ється директор Будинку народної творчості м. Могилева-Поділь-
ського, поетка і майстер цього виду творчості Оксана Городин-
ська. Заходи від 2011  року набули міжнародного статусу, на ці 
зустрічі учасники приїжджають із Литви, Білорусі, Молдови, що 
підносить рівень і самих заходів, і майстерності українських мит-
ців. Постійним співорганізатором Свят залишається Вінницький 
обласний центр народної творчості, яким нині керує заслужений 
працівник культури України Тетяна Цвігун. Ще з 1993 року у міс-
ті була започаткована колекція творів, на основі якої в 2003 році 
створено громадський музей «Українська витинанка». На сьогод-
ні це одне з найбагатших зібрань, в якому постійно експоновано 
твори не лише українських майстрів, а й самобутні роботи з па-
перу канадських, грузинських, литовських, білоруських, молдов-
ських художників. Варто додати, що обидві організаторки свят: 
О. Городинська та М. Гоцуляк, які доклали багато зусиль до спра-
ви відродження мистецтва витинанки не лише на Поділлі, а й в 
усій Україні, досягли неабияких творчих успіхів як провідні май-
страми цього виду мистецтва. Додамо, що М. Гоцуляк, журналіст-
ка за професією, нерідко публікувала матеріали про наставницю 
та призабуте на якийсь час мис тецтво вирізування.

Пізніше, значну роль для поширення витинанок відіграла 
масштабна виставка «Українські витинанки», яку в 2013 році ор-
ганізувала Національна спілка майстрів народного мистецтва 
України. У ній взяли участь майже всі провідні майстри вити-

80 Панчук Федір Васильович, 1954  р.  н., у  1993  році  – директор ВОЦНТ, 
майстер витинанки. 
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нанки сучасності. Високий рівень майстерності митців постійно 
підтримують і щорічні всеукраїнські виставки НСМНМУ «Кра-
щий твір року»  81, що створює важливу нагоду для презентації 
провідними майстрами авторських робіт.

Характеризуючи розвиток мистецтва витинанки в останній 
чверті ХХ ст., зауважимо, що регіональні особливості витинан-
ки в цей час майже стерті. Лише окремі митці ще присвячують 
свою творчість збереженню традицій українських витинанок. 
Дедалі частіше паперові твори, як досконалі графічні зображен-
ня, з  успіхом застосовують для ілюстрування друкованих ви-
дань, часописів, газет. Ними оформлюють вітрини магазинів, 
вікна офісів. Простота виготовлення, виразність мистецтва ви-
тинання відкрили широкі можливості для вивчення прийомів 
народного декоративного мистецтва в художніх студіях, гурт-
ках, на уроках в школах. У 1990-х роках до переліку професій се-
ред майстрів-аматорів (астрофізик, лікар) найчастіше додається 
вчитель і викладач. Для цього періоду характерне зосередження 
майстрів витинання в містах, передання технічних навичок від-
бувається через педагогів та публікації в пресі. 

Виразність і символізм витинання сприяли використанню 
його в поліграфії, створенню різноманітних оригінальних ілю-
страцій для багатьох видань кінця ХХ – початку ХХІ ст. Здебіль-
шого це фігуративні та орнаментальні композиції до поетичних 
збірок, прозових творів. Так, багатобарвними ілюстраціями при-
красила збірку власних поезій «Мандаля» український професор 
середньовічної німецької літератури (Державний університет, 
Ріо-де-Жанейро), поетеса Віра Вовк – українка, яка проживає в 
Бразилії, і часто відвідує Україну 82. Зазначене видання охарак-
теризовано мистецтвознавцями як «переклад із мови орнаменту 
на мову літератури» 83. 

Плідним у поліграфії залишається доробок З. Косицької, ви-
тинанками якої ілюстровано п’ять видань, серед яких – збірник 

81 Голова НСМНМУ – Євген Ігоревич Шевченко.
82 Вовк Віра (псевдонім), справжнє ім я́ Селянська Віра Остапівна, 1926 р. н.
83 Вовк В. Мандаля: Тексти й витинанки. Mandala. Texts and Mandalas: Wira 

Wowk. Ріо-де-Жанейро : Companhia Brasilera de Artes Oraficas, 1980. [120] c.
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наукових праць, ліричні поезії, українські народні колискові, 
колядки і щедрівки 84. Разом із донькою Марією Янковою 85 май-
стриня створила також дизайн власної книги біблійних опові-
дань для дітей «Небо і ми» 86. 

Особливо часто використовують витинанки для оформлення 
книг від початку ХХІ ст. у видавництві «Бердихів край» м. Го-
родок Хмельницької області. Тут співпрацюють як із початків-
цями, так і з провідними майстрами, зокрема О. Городинською, 
Д. Власійчуком, Н. Гуляєвою-Смагло. 

Неповторну виразну сторінку в історію української витинан-
ки вписали професійні художники, серед яких окремі особис-
тості ще з кінця 1950-х років починають активно використову-
вати ножиці для виготовлення самобутніх творів. Так, професор 
кафедри монументального живопису Львівського державного 
інституту прикладного і декоративного мистецтва 87 Карло Зві-
ринський 88, у ці роки створює паперові твори в яких демонструє 
принципово інший підхід та авторські самобутні прийоми. Він 
починає інспірувати свої перші творчі пошуки у контексті роз-
витку світового мистецтва середини ХХ ст. Завдяки експеримен-
тальному підходу він створював панно, вирішуючи нові художні 
завдання: розроб ляючи власну образну систему, відмінну від на-
туралізму, і яка сьогодні демонструє значну частину його твор-
чості 89. У більшості його паперових колажах зображено крупні 
та дрібні елементи різноманітних, як правило, грубуватих невід-
точених форм (книги, квадрати, прямокутники, вази, абстрактні 
фігури та  ін.), розміщені на кольоровому тлі в пошуках гармо-
нійної рівноваги в новаційних, умовних «натюрмортах», «пор-

84 Колядки і щедрівки: Автентичні / упоряд. М. Пилипчак ; ілюстр. З. Ко-
сицької, М. Косицької. Київ : Задруга, 2007. 127 с. : іл.

85 Тоді – Косицька Марія, 1983 р. н.
86 Косицька З. Небо і ми : [оповіді зі свящ. іст. для мол. шк. віку] / ілюстр. 

З. Косицької, М. Косицької. Київ : АДЕФ-Україна, 2008. С. 14, 36, 37.
87 Нині – Львівьска національна академія мистецтв.
88 Звіринський Карло Йосипович (1923–1997).
89 Косицька  З. Витинанки. Історія декоративного мистецтва України  : 

у  5  т.  / НАНУ  ; ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського  ; голов. ред. Г.  Скрипник. Київ  : 
Вид-во ІМФЕ, 2016. Т. 5. Мистецтво ХХ – початку ХХІ століття. С. 349–350.
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третах», «аплікаціях». Частину робіт із паперу складають чисто 
супрематичні зображення. Одну з таких безпредметних компо-
зицій, створену зі складних різноманітних білих, сірих, чорних, 
сизих, зеленкуватих плям, автор доповнив тонкими, на зразок 
тріщин, лініями, виконавши їх фломастером, що увиразнило 
окремі акценти й надало завершеної рівноваги всьому творові 
(«Композиція», поч. 1960-х рр.). Весняна свіжіть та ніжність на-
повнює роботи «Ліс», «Природа» (обидві поч. 1960-х рр.). За до-
статньої умовності зображень птахів, дерев, риб, повітряних по-
токів, різних геометризованих елементів автор передав у творах 
насиченість аромату довкілля, використавши для цього в компо-
зиціях домінанту білого, блакитного, ніжно-зеленого кольорів.

Паперові колажі К. Звіринського вперше були представлені ши-
рокому загалу в 1999 році на виставці в рамках симпозіуму «Мис-
тецька школа напередодні ІІІ  тисячоліття». Важливість творчих 
пошуків митця – людини енциклопедичних знань та високого мо-
рального авторитету – для українського мистецтва проявилася не 
лише в постійному вдосконаленні власної творчості, але й у мис-
тецькому формуванні його студентів, згодом видатних майстрів 
сучасності: Зеновія Флінти, Андрія Бокотеня, Олега Мінька, Лю-
бомира Медведя, Романа Петрука, Івана Марчука, Богдана Сой-
ки – вихованців так званої «підпільної академії Звіринського» 90, 
яка існувала з 1958 по 1968 роки. Фактично К. Звіринський про-
водив нелегальні зібрання для вузького кола студентів у власній 
квартирі, під час яких намагався виховувати не лише художників, 
але, насамперед, свідомих громадян та освічених людей. Пізніше, 
у 2012 році паперові твори К. Звіринського були експоновані у ки-
ївському Музеї сучасного мистецтва на виставці «Моя дорога до 
мистецва». Ця подія була визначною у культурному житті столиці.

Майстер ткання гобеленів, Михайло Білас, наприкінці 
1980-х років започаткував низку аплікативних панно, укладаю-
чи їх із багатьох невеликих елементів, вирізаних із паперу: квітів, 
дерев, церков, будинків, одягу: сорочок, кептарів, вінків, стрічок 

90 Звіринський К. 1923–1997 : Спогади. Статті. Малярство. Karlo Zvirynsky. 
Reminiscences. Articles. Painting / упоряд. Х. Звіринська-Чабан / Карло Звірин-
ський. Львів : Малті-М, 2002. С. 7.
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(«Бойківське весілля», 1987 р.; «Гуцульське весілля», 1987 р.; «Ве-
ликдень», 1991 р.; «Косівський базар», 1991 р.). У цих сюжетних 
творах художник шліфує особистісний стиль у новому для себе 
матеріалі. В авторських барвистих аплікаціях М. Білас відтворив 
свята, звичаї, побут українців, завдяки чому вони із часом набу-
ли особливої цінності.

Заслужена художниця України Леоніла Стебловська 91 досягла 
у витинанні не лише значних власних здобутків – її роботи при-
крашають колекції багатьох українських музеїв, дуже цінно що 
до цього виду мистецтва вона долучила своїх колег і студентів. 
Зокрема, її учениця Лариса (Леся) Безпальча, художниця Київ-
ського театру юного глядача, використала прийоми вирізування 
на сцені, наділивши головного героя казки-вистави «Хоробрий 
кравчик» умінням витинати завісу, фантастичні декорації, ори-
гінальне вбрання. У  техніці відщипування вона створювала й 
авторські роботи.

Під впливом Л. Стебловської почала вирізувати витинанки її 
близька колега з м. Хмельницький Людмила Мазур 92, яка внесла 
у цей вид мистецтва особливі, принципово відмінні вирішення 
й авторські акценти, розпочавши новий вектор творчості в за-
гальному художньому просторі України. Свої перші роботи ви-
пускниця Одеського художнього училища ім. М. Грекова, Л. Ма-
зур створила ще наприкінці 1970-х років, але активно вирізувати 
почала в 1980-х роках. Спочатку майстриня працювала, насліду-
ючи кращі зразки подільських паперових хатніх оздоб, у  яких 
продовжувала використовувати дзеркальну симетрію, основні 
мотиви народних витинанок 93. До кінця ХХ ст. вона переходить 
до спрощених форм, створюючи все частіше роботи, наповнені 
новим змістом і новими образами. Зокрема, у  її сюжетних ви-
тинанках «Діброва» (1989), «Причинна» (1989), «Осінь» (1992), 
«Прогулянка» (1994), уже асиметричних за композицією, спосте-

91 Стебловська Леоніла Петрівна, 1935 р. н., закінчила Київський держав-
ний художній інститут (нині – НАОМА).

92 Мазур Людмила Олександрівна (1947–2000).
93 Див.: Людмила Мазур. Ludmila Mazur  : Кат.  / вступ.  ст. О.  Климчука. 

Київ ; Хмельницький : Міленіум, 2003. 50 с.
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рігаємо інший підхід у представленні художнього образу, коли 
стилізовані реальні й символічні зображення можуть демон-
струвати ніби прозорість завдяки великим лакунам чи накла-
деним меншим деталям різних форм, наповнених дрібнішими і 
водночас виразними елементами, що розкривають думку худож-
ниці. Такі акценти відкритими вікнами розкривають нове ба-
чення і трактування, здавалося б, традиційного сюжету. Так, са-
мобутнім творчим прийомом Л. Мазур передає настрій осінньої 
діброви замріяними очами великого вола, що тихо роздумує під 
великим сонцем і тонким місяцем серед оголених кущів і дерев. 
Переплетене віття створює унизу густу рослинність, а верхніми 
пагонами, як окремими променями, сягає крилатих птахів. В ін-
шій роботі пару закоханих майстриня компонує між кількома 
такими ж завеликими зеленими листками, що уже подібно до де-
рев їх огортають охороною, турбуючись про цю білу і чорну по-
статі, поєднані тихою ходою і спільною думкою. Профіль дівчи-
ни з поеми «Причинна» Тараса Шевченка художниця зображує 
із волоссям, уже перетвореним на тонке гілля, оточивши її кра-
сиву голову ніби німбом-кущем як судьбоносним і вічним орео-
лом. Такими незвичними і авторськими образами майстриня у 
цих та інших творах розкриває чарівний і непростий світ, що її 
оточує, вплітаючи його знаковість у власні глибинні рефлексії. 

Наступний напрям творчості Л. Мазур демонструють вити-
нанки з абстрактними композиціями. Це споріднює її пошуки 
зі згаданими вище знахідками К. Звіринського, утім таке порів-
няння дуже узагальнене, оскільки твори Л.  Мазур виконані у 
принципово відмінній авторській манері – лінії її абстрактних 
модулів дуже плавні й граціозні, сповнені неповторних ліричних 
настроїв («Осінній пейзаж», «Моделювання», обидві  – 1997  р.). 
У витинанках кінця 1990-х років помітна виразна тенденція до 
округлених форм («Сум», «Сумні думки», обидві – 1997 р.).

Авторським оригінальним доробком художниця не лише зба-
гатила можливості українських витинанок, які раніше прикра-
шали сільські інтер’єри, але й визначила подальший їхній роз-
виток, принципово змінивши сутність художнього образного 
мислення та прийомів витинання. На жаль, у розквіті сил май-
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стриня полишила цей світ. У 2000 році для обдарованих дітей у 
Хмельницькій області було запроваджено премію ім. Людмили 
Мазур 94. На головній площі міста в пам’ять про неї невдовзі спо-
руджено символічну мармурову композицію «Віра. Надія. Лю-
бов» (2011)  95. У  березні 2017  року в Будинку художника (Київ) 
відбулася виставка витинанок Л. Мазур, на якій було представ-
лено значну кількість творів художниці, серед яких вагому част-
ку складали маловідомі до цього роботи.

До кінця ХХ ст. творчість професійних майстрів вплинула на 
поширення витинанок із новими самобутніми образами. Відтак 
у  мистецтві витинання помічаємо кардинальні перетворення. 
У цей час поруч із тенденціями до збереження орнаментальних і 
традиційних тематичних творів виразно домінує спрямованість 
на фігуративні ілюстративно-графічні твори. Серед митців, які 
творчо переосмислили художній спадок Л. Мазур та продовжи-
ли реалізовувати в техніці вирізування власні творчі обдаруван-
ня – Юлія Дунаєва (Дніпро), Микола Теліженко (Черкаси), Ліля 
Тєптяєва (Коломия), Ірина Токарська (Львів), Олена Турянська 
(Львів), Емма Левадська (Ужгород) та  ін. У  Києві в цей час са-
мобутні твори вирізує художник і графік Василь Корчинський, 
у Сумах – Валентина Коздровська, у Полтаві – Наталія Сташке-
вич і Тетаня Ваценко, у Кременчуці – Дмитро Король, у Миколає-
ві – Ірина Мазурок-Покиданець. 

Серед виразних постатей професійних художників виділя-
ється надзвичайними неповторним вирішенням і плідним на-
бутком особистість Дарії Альошкіної (Львів), витинанки якої 
давно відомі за кордоном: у Польщі, Франції, Кореї та інших кра-
їнах. Ольга Шинкаренко (Київ) також неодноразово демонстру-
вала в Україні та за кордоном власну творчість разом із набут-
ками своїх вихованців, учасників гуртка при Київському палаці 
школярів та юнацтва.

94 Премію Хмельницької області «Дитяча палітра» ім. Л. Мазур засновано 
редакцією газети «Проскурів» 2000 р. Її вручають щорічно п’ятьом обдарова-
ним дітям 3 листопада, у день народження художниці.

95 Автор і скульптор пам’ятника  – Микола Мазур (1948–2015), чоловік 
Л. Мазур.
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Важливо, що за останні десятиліття ХХ й початку ХХІ ст. ви-
кладання витинання було впроваджено в художніх інститутах, 
на уроках композиції зі студентами графічних і дизайнерських 
факультетів: у Національній академії образотворчого мистецтва 
і архітектури (викладач Олена Тихонюк), академії КДІДПМД 
ім. М. Бойчука (викладачі Олена Владимирова, Марина Ващен-
ко), Дніпровському національному університеті ім.  О.  Гончара 
(викладач Олена Половна-Васильєва), Південноукраїнському 
державному університеті ім.  К.  Ушинського, Волинському на-
ціональному університеті ім.  Лесі Українки (викладачі Ольга 
Каленюк, Галина Вахрамєєва), Черкаському національному уні-
верситеті ім. Богдана Хмельницького (викладач Віктор Співак), 
Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Ко-
цюбинського (викладач Віктор Косаківський). 

Активність у роботі серед студентства позначила діяльність ви-
кладачів-педагогів Полісся. Тут на базі Житомирського державно-
го педагогічного університету ім. І. Франка Галиною Ямчинською 96 
ще з 1991 року було започатковано Малу академію «Витинанка». 
Починаючи з 1998 року, викладачем Анатолієм Шевчуком 97 уве-
дено в програму декоративно-вжиткової творчості Житомирсько-
го училища культури ім. І. Огієнка курс «Мистецтво витинанки 
та етнокультурознавство». Львівські науковці (Євген Антонович, 
Раїса Захарчук-Чугай, М. Станкевич) у 1992 році створили один із 
найавторитетніших посібників для студентів педагогічних інсти-
тутів з вивчення теорії та історії декоративного мистецтва, зокре-
ма й мистецтва витинанки, що заклало підґрунтя для виховання 
низки талановитих професійних майстрів 98. 

У дні Другого Майдану (2013–2014) витинанки можна було 
побачити під час революційних подій у м.  Києві. Перша папе-
рова сніжинка з’явилася на сумнозвісній центральній ялинці 
біля Консерваторії. Згодом вирізана паперова символіка по-

96 Ямчинська Галина Володимирівна, член НСМНМУ, викладач Жито-
мирського державного педагогічного університету ім. І. Франка.

97 Шевчук Анатолій Мефодійович (1954–2001).
98 Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-

прикладне мистецтво : навч. посіб. Львів : Світ, 1993. С. 219–227.
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3.5. Художні особливості витинанки ХІХ – початку ХХІ століття

чала з’являтися на плакатах, прикріплених на цю саму ялинку 
учасниками Майдану, переважно тими, хто до Києва приїздив 
з інших міст та залишав їх на цьому місці як символ власної по-
дальшої невидимої присутності. Їх можна було побачити й на 
шинах поодиноким невеликим паперовим голубом, намальова-
ним ручкою на аркуші й похапцем вирізаним за контуром. Зго-
дом білі паперові ангели почали з’являтися спочатку поодиноко, 
а потім у великій кількості на вул. Інститутській на гілках дерев 
із портретами Героїв Небесної Сотні. За останні роки такі анге-
ли сприймаються невід’ємною частиною символіки Днів Пам’яті 
(жовтень-лютий), коли кияни й жителі інших міст вшановують 
Героїв Небесної Сотні та кожного відомого й невідомого героя 
сучасної історії України, покладаючи до усміхнених портретів 
живі квіти й запалюючи тремтливим вогником лампадки. 

Представлені етапи розвитку мистецтва витинанки та аналіз 
творчості провідних митців ХХ ст. – початку ХХІ ст. демонстру-
ють значне розмаїття народних вирішень, відмінні своєрідні 
орнаментальні композиції різних регіонів, традиційні мотиви та 
техніки виконання. Завдяки віртуозності майстрів звичайні тех-
нічні прийоми, використані для виконання паперових оздоб у 
кінці ХХ – на початку ХХ ст. у творах сьогодення постають ефек-
тними засобами авторської художньої виразності. Це, насампе-
ред, домінування сюжетних творів, у технічному аспекті – скла-
дання аркуша за різними схемами, зміна ритміки рапортності, 
урізноманітнення видів симетрії, використання, крім ножиць, 
штемпельків, різьбярського інструменту тощо.

Важливо, що за останні десятиліття витинанки органічно 
вписано в сучасні інтер’єри, що початково оформлені за безли-
кими стандартами. Паперовий декор надає їм колориту, націо-
нального звучання, індивідуального шарму 99. Розширення мож-

99 Витинанками прикрашено гастроентерологічне відділення лікарні 
НАНУ (м. Київ, Вознесенський узвіз, 22, 6-й поверх, завідувачка Олена Ми-
хайлівна Бака); відділ образотворчого та декоративного мистецтва ІМФЕ 
НАНУ (м.  Київ, вул.  Грушевського,  4, к.  408, завідувачка Тетяна Валеріївна 
Кара-Васильєва); в офісі Центру «Паспортний сервіс» за нитки під стелею роз-
міщено в просторі паперові птахи (м. Київ, пл. Перемоги, 3, 3-й поверх) та ін.
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ливостей формотворення мистецтва витинанки вносить суттєві 
зміни в способи передачі образів, технічне виконання, викорис-
тання нових матеріалів, розмаїття композиційних структур, 
певною мірою змінює сприйняття і вигляд творів.

Неповторно яскравою сторінкою витинання ХХ  – початку 
ХХІ  ст. вирізняється творчість митців, які мають професійну 
художню освіту і використовують техніку вирізування для ство-
рення новаційних авторських робіт. Вони відтворюють у папе-
рі власну естетику в різних композиціях, формах – площинних, 
а останніми роками – і об’ємних, утілюючи самобутні цікаві ідеї 
й художні вирішення. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



Розділ 4.  
ХУДОЖНЄ ДЕРЕВО, КОВАЛЬстВО, 

ЮВЕЛіРНЕ мИстЕЦтВО

www.etnolog.org.ua

IM
FE



668

Людмила Білоус 

4.1. УКРАїнСьКе ХУДоЖнє ДеРеВо

Художнє різьблення по дереву періоду Київської Русі та піз
нього середньовіччя. На території України дерево впродовж ві-
ків було найбільш доступним і широко вживаним матеріалом, 
універсальним за своїм використанням. З дерева зводили церк-
ви і різьбили іконостаси, будували житло і господарські спору-
ди, майстрували сухопутний і водний транспорт, виготовляли 
меблі і знаряддя праці, домашній посуд і дитячу іграшку.

Мистецтво художньої обробки дерева як одна із складових ма-
теріальної культури українського народу було поширене з дуже 
давніх часів. Першими історичними свідченнями про дерев’яні 
вироби, прикрашені дорогоцінними металами, є згадки давньо-
грецького історика Геродота (близько 484–425 рр. до н. е.) в опи-
сах Скіфії – території Північного Причорномор’я, яку населяли 
кочові племена скіфів у VІІ–ІІІ  ст. до н.  е. Дерев’яні предмети 
(ковші, тарілки, чаші, черпаки), прикрашені накладними золо-
тими пластинами із зображенням риб, звірів, птахів, фантас-
тичних істот були знайдені під час археологічних розкопок та-
ких всесвітньовідомих скіфських курганів як Чортомлицький, 
Мелітопольський, Солоха, які датуються ІV ст. до н. е. Скіфська 
знать користувалася дерев’яними меблями: стільці, лави та ложе. 
Дерев’яні похоронні ложа з Чортомлицького кургана і Кульоб-
ської могили та дерев’яний саркофаг з розкопок гірського хребта 
Юз-Оба біля Керченської протоки (ІV ст. до н. е.) свідчать, що в 
ті часи дерев’яні вироби прикрашали також поліхромним малю-
ванням та інкрустацією металом, склом, бурштином, слоновою 
кісткою та різноколірними породами дерева 1. 

1 Будзан А. Ф. Різьба по дереву. Нариси з історії українського декоративно-
прикладного мистецтва / відп. ред. Я. П. Запаско. Львів, 1969. С. 10. 
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За літописними джерелами часів Київської Русі (ІХ–ХІІ  ст.) 
різьбленням прикрашали князівські палаци, житлові і господар-
ські споруди, засоби водного і сухопутного транспорту. На носах 
і кормах човнів іноді вміщували зображення реальних або фан-
тастичних тварин, виконаних об’ємною різьбою 2. 

Профілюванням і різьбленням прикрашали предмети вну-
трішнього обладнання житла: столи, стільці, лави, ліжка. На мі-
ніатюрах рукописних книг ХІ–ХІІ ст. добре видно форму і декор 
давньоруських столів і стільців з високими і прямими ніжками 3. 
Красу та пишність князівського престолу відзначив арабський 
мандрівник Ібн-Фадлан: «Престол же його великий і прикраше-
ний коштовним камінням» 4. Ліжка мали кілька назв: ложе, по-
стіль, кровать, одр, які свідчать про різне вжиткове призначення 
цих предметів. Одяг і коштовності зберігали в скринях  – «ко-
робицях». Як свідчить іконографічний матеріал, форми меблів 
перебували під впливом візантійського та романського стилів 5. 

Майстри виготовляли різноманітний дерев’яний посуд: видо-
вбували великі посудини для зберігання зерна та води; столовий 
посуд для напоїв і страв. 

Виробів з дерева давньоруської доби збереглося дуже мало. 
Під час археологічних розкопок у Києві на Подолі та у стародав-
ньому місті Звенигороді було виявлено дерев’яні побутові пред-
мети, серед яких і залишки посуду, виготовленого токарним 
способом, що свідчить про застосування вже у Х ст. токарного 
верстата. Впродовж ХІ – першої половини ХІІІ ст. токарні виро-
би з дерева набули особливого розповсюдження. Це ковші та ве-
ликі чаші, тарілки, невеликі посудинки з опуклими боками типу 
мисок або келихів 6. Поширеним був парадний посуд, головною 

2 Будзан  А.  Ф.  До історії художньої обробки дерева на Україні (V  ст.  до 
н. е. – ХІІ ст. н. е.). Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. Київ, 1961. 
Вип. 6. С. 64. 

3 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст. Львів, 2002. С. 91.
4 Там само. С. 92.
5 Сенів І. В. Меблі. Нариси з історії українського декоративно-прикладного 

мистецтва / відп. ред. Я. П. Запаско. Львів, 1969. С. 10.
6 Сергєєва М. Художнє різьблення по дереву, кістці та рогу. Історія деко-

ративного мистецтва України : у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2010. Т. 1. С. 272.
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особливістю якого була наявність піддону – циліндричного або 
розширеного донизу.

У часи Київської Русі майстри застосовували п’ять технік 
різьблення по дереву. Для декорування господарських і побуто-
вих предметів використовували плоске різьблення, зокрема для 
виготовлення форм для вибійки узорів на тканинах. Декор на 
посудинах був простий: одна-три врізані паралельні лінії. Більш 
складна орнаментація репрезентована поодинокими екземп-
лярами. Серед таких – чаша, прикрашена рослинним орнамен-
том, що була знайдена в тайнику Десятинної церкви у Києві в 
1939 році 7. Взірцем для рослинного орнаменту чаші міг послу-
жити металевий посуд.

Рельєфним різьбленням прикрашали елементи архітектури, 
засоби транспорту. Виїмчасте різьблення застосовували для ви-
готовлення дерев’яних матриць, якими з глини відтискували ке-
рамічні рельєфні плити. Було відоме й ажурне різьблення, але 
використовували його рідше від інших технік 8. 

Особливого розвитку набула об’ємна (кругла) різьба. Шість 
дерев’яних статуй язичницьких богів, які стояли над Дніпром 
у Києві в перші роки князювання Володимира Святославовича 
(979–1015), були прообразом народної скульптури. Про них роз-
повідає Нестор-літописець: «постави кумиры вне двора терем-
ного: Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат, и Хърса, и 
Даждьбога, и Стрибога, и Сиамаръгла, и Мокошъ» 9. Унікальним 
зразком об’ємної скульптури з дерева є так званий києво-поділь-
ський ідол із мореного дуба, знайдений у 1969 році у Києві, не-
далеко від Дніпра на шестиметровій глибині під час риття буді-
вельного котловану 10. Знахідка дає уявлення про характерні для 
цих статуй риси: схематичну фігуру, грубо оформлене обличчя, 
короткі шия та ноги.

У ХІІІ–ХV  ст. під час татаро-монгольської навали художні 
ремесла зі східних земель України перемістилися на західні, де 

7 Сергєєва М. Художнє різьблення по дереву, кістці та рогу... С. 272.
8 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 93–94.
9 Будзан А. Ф. Різьба по дереву... С. 10.
10 Сергєєва М. Художнє різьблення по дереву, кістці та рогу… С. 269.
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основним центром стала Галицько-Волинська земля. Визначним 
митцем-різьбярем того часу був «хитрець Авдій», який прикра-
сив різьбою церкву в місті Холмі 11. 

У ХІV–ХVІ ст. деревообробництво в Україні розвивалося по-
всюдно. Значними осередками художньої обробки дерева були 
Київ, Чернігів, Переяслав, Полтава, Львів, Володимир, Луцьк, 
Любеч, Галич, Холм та ін. Сільські теслярі, бондарі, столяри ви-
готовляли знаряддя праці, засоби транспорту, меблі, хатнє на-
чиння, часто оздоблене різьбленням та розписом. У  містах по-
чали працювати теслярські і бондарські цехи. Діяльність цехів 
ґрунтувалася на досвіді західноєвропейських, передусім, ні-
мецьких, цехів і цехових корпорацій. Появу цехової форми ре-
месла на території України датують переважно серединою або 
другою половиною ХІV ст.  12 До складу цехів входили бондарі, 
теслярі, токарі, стельмахи та колодії. Бондарі виготовляли бочки 
різної ємкості та різного призначення: для солі, вина, пива, риби 
тощо; вулики, відра, миски, ложки й навіть ванни. Стельмахи ви-
готовляли сани, вози, різні деталі до них. Токарі виточували різ-
ні посудні форми: миски, чаші. Теслярі зводили церкви та інші 
дерев’яні будівлі. У ХV–ХVІ ст. активніше почали використову-
вати орнаментальне оздоблення архітектурних елементів церков 
і споруд: різьбою прикрашали стовпчики та арки галерей, моти-
вами розет і хрестів різьбили одвірки, карнизи, дерев’яні балки 
(сволоки) тощо. До найвідоміших прикладів належать різьблені 
балки у будинку № 17 на площі Ринок у Львові. Три з них деко-
ровано тригранно-виїмчастою різьбою з використанням геоме-
тричних мотивів, де переважали «вихрові» розети 13. Різьблений 
орнамент у вигляді розет, як солярного знаку, був найбільш роз-
повсюджений на сволоках селянських хат і міських будівель.

До кращих досягнень у розвитку українського художнього 
дерева належить церковне різьблення. На жаль, творів ХІІІ–

11 Будзан А. Ф. Різьба по дереву... С. 11.
12 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі. Історія декоративного мистецтва 

України : у 5 т. / [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського. Київ, 2010. Т. 1. С. 391.

13 Там само. 
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ХVІ ст. майже не збереглось. Є лише окремі приклади, за якими 
можна скласти певне уявлення про загальні тенденції розвитку 
церковного дереворізьблення цього часу. 

Стриманий і разом з тим витончений стиль плоского різьблен-
ня набув значного поширення в кінці ХV ст., особливо в ручних 
хрестах, іконках та іконостасах-складнях. Серед цих пам’яток є 
видатний твір – дерев’яний різьблений іконостас-складень кінця 
ХV – початку ХVІ ст. з Кам’янця-Подільського 14. У його чотири-
ярусних композиціях представлені сюжети, які відбивають важ-
ливі історичні зміни в житті українського народу. Складень має 
чотири стулки і в розгорнутому вигляді відтворює композицію 
іконостаса з «Молінням» у центрі та євангельськими й вибрани-
ми святами обабіч, серед яких «Покрова» та святі воїни. Май-
стерність плоского різьблення доведена тут до високого рівня.

З уцілілих пам’яток церковного різьблення ХІV–ХVІ  ст. на 
особливу увагу заслуговують ручні дерев’яні хрести. Їх здебіль-
шого оздоблювали рельєфними мініатюрними зображеннями. 
Найдавнішою з усіх відомих на сьогодні пам’яток був чотири-
кінцевий хрест ХV ст. (нині, на жаль, втрачений), що належав, 
як вважають, київському митрополиту Макарію (загинув од рук 
татар у 1437 р.) і був виготовлений, очевидно, майстрами Києво-
Печерської лаври 15. Він був вирізьблений з кипарисового дерева 
й прикрашений срібними накладками, на лицевій і зворотній 
стороні мав по шість рельєфно-ажурних мініатюр. 

До кінця ХV–ХVІ ст. можна віднести чотирикінцевий напре-
стольний хрест з 12-ма мініатюрними зображеннями, що похо-
дить з Галичини і нині зберігається у МЕХП (м. Львів) 16. Рельєф-
ні сцени на хресті виказують руку професіонального майстра. 

Пам’яткою визначної мистецької ваги є різьблений напре-
стольний хрест у срібній оправі, датований 1576 роком, з церк-
ви Благовіщення у с.  Іваничах Володимир-Волинського повіту 

14 Логвин Г. Н. Скульптура та різьблення ХІV – першої половини ХVІ сто-
ліття. Історія українського мистецтва : у 6 т. Київ, 1967. Т. 2. С. 109.

15 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 104. 
16 Там само. С. 105.
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Волинської губернії, що нині зберігається у НМУНДМ 17. У пер-
вісному вигляді хрест, ймовірно, був шестикінцевим. Восьми-
кінцевого типу він набув 1576 року, коли була виконана срібна 
оправа. З середини ХVІ ст. почали надавати перевагу саме вось-
микінцевим хрестам. З цією метою й було додано верхню попе-
речину. Власне сам хрест може бути виготовлений значно раніше 
1576 року.

Хрест виконано з кипарисового дерева, тверда текстура якого 
дозволяє створювати різьблені багатофігурні композиції з чітки-
ми лініями і тонкою проробкою деталей. Висота – 44 см, довжина 
середньої поперечини – 15 см. Нижній торець восьмигранним 
«барабаном» з’єднаний з гранчастою основою, що являє собою 
кут зі скошеними кутами, та восьмигранною ручкою. На ньому 
вирізьблені 12 зображень євангельських подій і свят і 8  зобра-
жень окремих святих. 

Основу хреста прикрашають вирізьблені символи євангеліс-
тів: Матвея (ангел), Марка (лев), Луки (тілець), Іоанна (орел), ко-
трі наполовину виникають з небесної сфери, тримаючи у руках 
(лапах і лапках) книгу.

Щодо загальної характеристики стилю різьблення хреста, то 
слід визнати поєднання безперечної професіональної майстер-
ності з тенденцією до спрощення моделей, властивою різьбярам, 
котрі не належали до великих художніх осередків, де існували 
традиції високого академічного мистецтва. Манеру різьбяра ха-
рактеризує схематизація, притаманна народній мистецькій тра-
диції. Різьбяр старанно відтворив слов’янські написи («Микита», 
«Рожество»), тим самим довівши, що він був на Волині місцевою 
людиною. Отже, хрест є невід’ємною приналежністю волинської 
місцевої спадщини, бо пов’язаний із цим регіоном історично.

На сьогодні цей хрест є найбільш раннім з усіх досі відомих 
датованих українських різьблених хрестів.

На окрему увагу заслуговує художнє різьблення іконостасів, 
на орнаментику яких впливали, очевидно, як місцеві традиції, 

17 Білоус Л., Пуцко В. Хрест Ларіона Іваницького. 100 років колекції Дер-
жавного музею українського народного декоративного мистецтва  : зб. наук. 
пр. / відп. ред. М. Селівачов. Київ : АртЕк, 2002. С. 56.
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так і східні та західні. Українські іконостаси цієї доби не вціліли. 
Були вони невисокі, складалися переважно з чотирьох намісних 
ікон, царських врат і двох дияконських дверей. Можна припус-
тити, що у формуванні їхнього художнього образу різьблений 
декор не відігравав провідної ролі. Більшість відомих фактів 
стосується розпису, золочення, лаконічного профілювання  18. 
Різьбленням прикрашали головним чином царські врата, як го-
ловний композиційний і літургійний центр храму 19. Вони мали 
дві стулки та чотири-шість мальованих ікон, на рамах яких роз-
міщувався різьблений декор. Прикладом можуть слугувати цар-
ські врата з церкви села Домажир на Львівщині, які дослідники 
датують другою половиною ХVІ ст. 20. Різьбленням і гравіруван-
ням у вигляді рослинних мотивів оздоблено раму врат, а  їхню 
верхню овальну частину завершують ажурні завитки-галузки 
пізнішого походження 21. 

Окремі фрагменти іконостасів, що зберігаються в музейних 
колекціях, свідчать про те, що в іконостасному різьбленні дру-
гої половини ХVІ  ст. відбулася поступова заміна простих гео-
метризованих орнаментальних композицій, виконаних плоским 
різьбленням або гравіруванням, більш складною декорацією  22. 
Поряд із ренесансними віяннями відчувається значний вплив 
народного мистецтва. 

У другій половині ХVІ ст. різьблення на рамах та обрамлен-
ні ікон набуває високої пластичної виразності, як, наприклад, 
плоско-рельєфне різьблення на іконі «Христос Пантократор з 
апостолами» (1565) з села Долини на Івано-Франківщині 23. Тут 
рослинний орнамент складається з крупних галузок і квітів опу-
кло-рельєфної форми. З цього ж села збереглися різьблені фраг-
менти ікон другої половини ХVІ ст. Іконописне зображення на 
них вміщене за давньоруською традицією під півкруглою профі-

18 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі…. С. 394.
19 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 100.
20 Там само. С. 101.
21 Там само. 
22 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі… С. 394.
23 Там само. Т. 1. С. 395.
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льованою арочкою, що спирається на дві звиті колонки. Верхня і 
нижня частини ікони позначені стилістичною єдністю площин-
ного різьблення.

Пам’яток меблярства ХІV–ХV  ст. не збереглося. Про їх типи 
джерелом інформації можуть служити лише зображення на іко-
нах. Про внутрішнє обладнання приміщень у ХVІ  ст. свідчать 
згадки в описах панських садиб. Меблі знаті були громіздкі, проте 
декоровані різьбленням, розписом або інкрустацією. Це стільці з 
масивною спинкою, столи, ліжка і крісла з точеними профільова-
ними ніжками. Зазвичай, українські майстри виготовляли меблі 
для заможної знаті за західними взірцями, художню якість яких 
характеризувало багатство пластичних форм, фігурних і орна-
ментальних прикрас, виконаних об’ємним різьбленням. При-
кладом може служити скриня кінця ХVІ ст. роботи львівського 
майстра, в декоративному оздобленні якої переважають античні 
мотиви, зображення левів, маскарони, рослинна орнаментика. 

У кінці ХVІ ст. в Україні поширюються нові техніки декору-
вання меблів – інкрустація та інтарсія. Інтарсія виникла як суто 
столярна техніка: з фанери вирізували орнаментальні мотиви і 
наклеювали їх на поверхню виробу. Зокрема, таким чином оздо-
блювали скрині для інтер’єрів міських палаців і кам’яниць.

Основними виробниками меблів були столярські цехи, кіль-
кість майстрів у яких сягала не більше 5–6 осіб. Перший такий 
цех на території України почав працювати у 1585 році 24. Вироби 
цеховиків – емігрантів з Німеччини, Італії – та інших представ-
ників різних мистецьких шкіл дуже відрізнялися від художньої 
продукції місцевих майстрів, що по-своєму сприймали мисте-
цтво Відродження. 

Матеріал для виготовлення меблів був різноманітний: дуб, 
кедр, сосна, липа. Найцінніші різьблені меблі виготовляли з го-
ріха, забарвлюючи його в гарний бронзовий колір.

Одним із найпоширеніших предметів меблювання панських 
інтер’єрів була скриня, художньому оздобленню якої надавали 
великого значення. Її використовували для зберігання одягу та 

24 Там само. Т. 1. С. 396.
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різних дрібних речей, для сидіння і спання, а високі скрині пра-
вили за столи. Останні поступово перетворювалися на новий 
тип меблів – шафу. Їх ставили одна на одну, заміняючи передні 
стінки на дверцята, а в цокольній частині розміщуючи шухляди.

В епоху Відродження скрині мали класичні пропорції і чіт-
кі архітектурні принципи: цокольну частину, бічні пілястри, 
легкий карниз. Передня стінка скринь поділялася на декіль-
ка окремо обрамлених частин, які згодом набули форми арок, 
притаманних ренесансній архітектурі  25. Різьблений декор був 
найпоширенішим способом оздоблення скринь. Майстри ши-
роко застосовували античний та український орнамент, уміло 
пов’язували його з формою окремих частин предмета. Декорува-
ли скрині й інтарсією, яка виникла як суто столярська художня 
техніка. Орнаментальні мотиви вирізували з фанери і наклеюва-
ли їх на площу предмета. 

Наприкінці ХVІ ст. у меблях почали переважати фігурні при-
краси у вигляді маскаронів, звіриних лап, куль. 

Меблі для сидіння – стільці та крісла – робили без спинки і 
зі спинкою, яку оздоблювали пишним різьбленням з мотивами 
виноградної лози, акантового листя, волютами. 

Багато декорували рельєфним та ажурним різьбленням пред-
мети церковного обладнання  – лави, призначені для донаторів 
і вищого керівництва, та двері. У них часто поєднувалися май-
стерність столярів і різьбярів, майстрів інтарсії і золочення. 

Селяни і незаможні міщани користувалися меблями невиба-
гливої конструкції: пристінними лавами, переносними стільця-
ми, столами на перехрестях, скринями. 

З дерева виготовляли дошки для вибійки, форми для відтис-
кування візерунків на шкіряних оправах рукописних книг та 
для виготовлення керамічних кахлів, кліше для видруковування 
іконок, гральних карт 26. 

Твори майстрів-різьбярів ХІV–ХVІ  ст. постійно збагачува-
лися новими технологічними й художніми прийомами. Засвою-

25 Сенів І. В. Меблі. Історія українського мистецтва : у 6 т. Київ, 1967. Т. 2. 
С. 414.

26 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 115.
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валися досягнення західноєвропейського мистецтва, які творчо 
переосмислювалися й поєднувалися з місцевими традиціями. 

Дереворізьблення ХVІІ–ХVІІІ століть. У ХVІІ–ХVІІІ ст. ху-
дожнє різьблення по дереву залишалося одним із найбільш по-
ширених видів мистецтва. Серед технік художнього оздоблення 
виробів переважали плоске різьблення (контурне і тригранно-
виїмчасте), рельєфне, контррельєфне, ажурне, кругле, а  також 
інтарсія, інкрустація, випалювання.

Про красу українських дерев’яних будівель свідчать писемні 
та іконографічні джерела, серед яких подорожні замітки архіди-
якона із Сирії, письменника та мандрівника П. Алеппського, ко-
трий у 1664–1665 роках подорожував Україною, зокрема описи 
дерев’яних палаців у селах Маньківка та Трипілля, де він вказує, 
що вони «дуже красиві та оздоблені різьбою»  27. Про зовнішнє 
різьблене оздоблення таких споруд свідчить рисунок дерев’яної 
башти над воротами Софії Київської, виконаний А. Вестерфель-
дом у 1651 році 28. 

Вражаючим і композиційно завершеним є зовнішній вигляд 
дерев’яних храмів, які ознаменували синтез архітектурно-кон-
структивної та мистецько-естетичної думки народних майстрів-
теслярів. Видатними пам’ятками архітектури стали Вознесен-
ська церква у Березній (1761) і Троїцька церква в Пакулі (1710) 
на Чернігівщині, церкви в Синяві (1730), Таращі (1753), Дибин-
цях (1760) на Київщині та найбільша дерев’яна церква в Україні 
ХVІІІ ст. – Троїцький собор у Новоазовську (1779) 29. Яскравим 
прикладом монументального деревообробництва є церкви При-
карпаття і Карпат: св. Миколая в Кривках на Львівщині (1763), 
св. Юра в Дрогобичі (ХVІІ ст.), закарпатські, бойківські, гуцуль-
ські церкви ХVІІ–ХVІІІ ст. 30 

Головне місце в українських храмах займав іконостас. За бра-
ком давніх пам’яток складно простежити еволюцію іконостасної 

27 Тищенко  О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 
(ХІІІ–ХVІІІ ст.). Київ, 1992. С. 127.

28 Там само. 
29 Голод І. Різьблення по дереву. Іконостаси. Історія декоративного мисте-

цтва України : у 5 т... Київ, 2007. Т. 2. С. 185.
30 Там само. 
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різьби. До найстаріших вцілілих належать іконостаси початку 
ХVІІ ст. у селах Лип’є та Злоцьке на Галичині  31. Про іконостас 
Успенського собору Києво-Печерської лаври з вираженими сти-
льовими ознаками, характерними для мистецтва ХVІІ ст., відо-
мо з литої мідної моделі, виконаної в 60-х роках ХVІІІ ст. на за-
мовлення патріарха Никона 32. 

Процес розвитку художнього різьблення іконостасів від се-
редини ХVІІ  ст. відбувався надзвичайно активно й охоплював 
практично всю територію України. Архідиякон Павло Алепп-
ський захоплювався різьбою іконостасів Києво-Печерської лав-
ри, Софійського собору в Києві, у церквах Василькова на Київ-
щині, в Густинському монастирі на Полтавщині 33. Про іконостас 
собору Густинського монастиря, який справив на мандрівника 
незабутнє враження, він писав: «Іконостас і тябла дають насо-
лоду зорові, захоплюють глядача. Досі ми не бачили їм подібних 
та рівних; ні один чоловік не в силі описати цей іконостас, його 
величну висоту, блиск і вигляд. Він піднімається від землі до 
верхньої частини великої бані, святі ікони дуже великих розмі-
рів найдокладнішого виконання, вони заглиблені в нішах, щоб 
краще виявлялася краса і дзеркальний блиск їх позолоти» 34. 

Наприкінці ХVІІ  ст. формуються провідні осередки іконо-
стасного різьблення, серед яких важливу роль відігравав Чер-
нігів. Тут зводяться нові й перебудовуються старі храми, спо-
руджуються іконостаси. Одним із найбільш відомих і визнаних 
різьбярів початку ХVІІІ ст. був майстер Григорій, який створив 
іконостаси Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря й 
Успенського собору Києво-Печерської лаври 35. 

Важливим центром художнього різьблення був Ніжин. Його 
майстрам приписують авторство таких визначних творів, як 

31 Драган М. Українська декоративна різьба ХVІ–ХVІІІ ст. Київ : Наукова 
думка, 1970. С. 11.

32 Там само. 
33 Голод І. Різьблення по дереву. Іконостаси… С. 192.
34 Ханко  В. Енциклопедія мистецтва Полтавщини  : у  2  т. Полтава  : ТОВ 

«АСМІ» : Видавець Остап Ханко, 2014. Т. 1. С. 47. 
35 Гембарович М. Т. Скульптура та різьблення. Історія українського мис-

тецтва : у 6 т. Київ, 1968. Т. 3. С. 142. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



679

4.1. Українське художнє дерево

різьблені іконостаси в Борзні, Прилуках, Березній, Козельці  36. 
У Ніжині мешкало чимало вихідців з Галичини, серед яких, оче-
видно, були й талановиті різьбярі. Бароковий іконостас собору 
Різдва Богородиці (1746–1753) у Козельці  – чотирьохярусний, 
його висота 27 м, а золочене різьблення ефектно вирізняється на 
синьому тлі 37. 

Розквіт різьби на іконостасах припадає на початок ХVІІ ст. і 
був викликаний новими ідейно-художніми запитами, яким ім-
понували досягнення мистецтва Відродження. В  Україні були 
сприйняті не стільки самі форми, скільки методи цього мисте-
цтва, які трансформувались у відповідності з місцевими потре-
бами, під сильним впливом народного мистецтва 38. Іконостаси 
ренесансного напряму та їхнє різьблене декорування відзнача-
ються ясністю, чіткістю, спокійними формами та площинністю. 
Розвиненим їхнім зразком можна вважати іконостас П’ятницької 
церкви у Львові (близько 1648) 39. 

Плодотворність цього напряму в українському декоративно-
му мистецтві ХVІІ ст. визначила його розвиток на тривалий час, 
часто взаємодіючи з новими стилістичними формами, власти-
вими бароко. В іконостасному різьбленні знайшли відображення 
творчі зв’язки з іншими видами мистецтва – архітектурою, жи-
вописом, мініатюрою, графікою, художнім металом 40. 

З початком ХVІІ ст. вплив європейського Відродження на все 
українське мистецтво помітно спадає. Якщо досі обрамлення 
ікон в іконостасах відігравало другорядну роль, то тепер воно 
набувало більшої ваги ніж самі ікони. Скромні ряди ікон ста-
рого іконостаса перетворюються на величавий, багато розчле-
нований фасад ренесансної, а згодом – барокової будівлі. Серед 
іконостасів першої половини ХVІІ  ст. відомі три першорядної 
мистецької ваги: 1649  року з Рогатина; з П’ятницької церкви у 

36 Голод І. Різьблення по дереву. Іконостаси… С. 192.
37 Там само. 
38 Тищенко  О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 

(ХІІІ–ХVІІІ ст.)... С. 90.
39 Там само. С. 129.
40 Там само. С. 92.
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Львові; 1638 року у Грибовичах 41. Всі вони є, безумовно, твора-
ми львівських художників і свідчать про здобутки українського 
ренесансного мистецтва. З  цих трьох іконостасів ренесансним 
можна вважати лише п’ятницький, два інші слід розглядати як 
перехідні до бароко 42. Саме у Львові мистецтво Відродження на-
було значного поширення. В інших містах України не спостері-
гається так чітко окресленого ренесансного стилю в мистецтві. 
Там на зміну візантійським традиціям прийшло бароко без по-
середньої ланки Відродження 43. 

Стилістичні форми бароко вносять істотні зміни в конструк-
цію та декорування іконостасів. Замість плоскої стіни зі спокій-
ними формами іконостас стає схожим на фасад будівлі барокової 
архітектури з його динамічними формами, хвилястими члену-
ваннями, контрастами високих рельєфів і заглиблень, звитими 
колонками, різноманітними формами іконних обрамлень 44. 

Іконостаси доби бароко (сер.  ХVІІ  – сер.  ХVІІІ  ст.) справед-
ливо вважаються найвищим досягненням українського худож-
нього різьблення на дереві. Барокові тенденції виявляються у 
підвищеній декоративності, динамічності, пластичності архітек-
турних форм. Різьблення іконостасів, особливо царських врат, 
перетворюється на вибагливу рельєфно-ажурну композицію. 
Ікони обрамляє плетиво розкішних пагонів виноградної лози 
з лапатим листям і важкими гронами. Таке ж ажурне плетиво 
огортає колонки іконостасів.

До шедеврів українського художнього різьблення належить 
іконостас 1732 року з Преображенської церкви у Великих Соро-
чинцах на Полтавщині. Складається він, фактично, з трьох іко-
ностасів, об’єднаних у складну й гармонійну композицію з різь-
бленням соковитих і пишних рослинних форм і мотивів.

Розвиток художнього різьблення в Галичині у ХVІІІ ст. позна-
чений істотним підвищенням ролі скульптури. Твори галицьких 

41 Драган М. Українська декоративна різьба ХVІ–ХVІІІ ст... С. 52.
42 Там само. С. 54.
43 Там само. 
44 Тищенко  О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 

(ХІІІ–ХVІІІ ст.)... С. 129.
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скульпторів були близькими до південно-німецької скульптури 
пізнього бароко і раннього рококо 45. На розвиток західноукра-
їнської скульптурно-різьбярської школи цього часу найбільше 
впливала творчість І. Пінзеля – видатного українського скуль-
птора другої половини ХVІІІ ст., яскравого представника баро-
ко і пізнього рококо. Створені ним дерев’яні скульптури (фігу-
ри святих, ангелів, Розп’яття) надзвичайно динамічні, сповнені 
емоційного настрою 46. 

Різьбленням прикрашали одвірки церков і житлових споруд. 
Як правило, різьбили хрест в оточенні шести- і восьмипелюст-
кових розеток, написи, дати, імена господарів тощо. Прикладом 
може служити фрагмент церковного одвірка з вирізьбленою да-
тою 1706 року з Київщини (НМУНДМ). На Придніпров’ї та Ліво-
бережжі одвірки часто робили шестикутної форми (зі зрізаними 
плечима), що є спадщиною давньої Русі.

Серед оздоблених різьбленням архітектурних деталей слід 
виокремити сволоки, які займали чільне місце в інтер’єрі. Як го-
ловна балка стелі, вони тримали на собі всі бічні балки. Сволоки, 
переважно їхня середня частина, декорували орнаментальними 
мотивами, виконаними в техніці плоского та рельєфного різь-
блення. Найпоширенішим мотивом була розетка  – солярний 
знак, який мав символічно-оберегове значення. 

Архітектурне різьблення в центральних областях України та 
на Слобожанщині було глибоке, його орнаментальні форми ба-
зувалися на поєднанні геометричних і рослинних мотивів. На 
Півдні України вони ще й доповнювалися зображеннями птахів 
і звірів. На західноукраїнських теренах у декорі переважав гео-
метричний орнамент, виконаний в техніці плоского різьблення.

У ХVІІ ст. набула поширення техніка профілювання, завдя-
ки якій дерев’яні вироби та архітектурні деталі набували осо-
бливої витонченості та пропорційності. Багате декорування з 
різьблених і накладних орнаментів мають царські врата першої 

45 Гембарович М. Т. Скульптура та різьблення. Історія українського мис-
тецтва : у 6 т. Київ, 1968. Т. 3. С. 133.

46 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі… С. 193.
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половини ХVІІ ст., які, ймовірно, походять з Волині 47. Вони, за-
галом, ще зберігають стару форму, але профільовані обрамлення 
клейм стають тоншими, виявляючи живий зв’язок із природни-
ми формами. 

Різьбленням традиційно оздоблювали різноманітні дерев’яні 
речі домашнього вжитку, хатнього інтер’єру та господарського 
призначення. 

Значного розвитку набуває різьблення на меблях. У ХVІІІ ст. 
виразно спостерігається поділ меблів на три групи: панські, мі-
щанські, селянські та міської бідноти.

Вироби першої групи дуже близькі до західноєвропейських 
зразків, які завозили з Європи до палаців вельможної знаті і які 
водночас служили зразком для місцевих цехових майстрів. Вони 
відзначалися багатством і пишністю різьбленого декору.

Друга група не вражала пишнотою. Меблі були більш зручни-
ми в користуванні, а в оздобленні їх поєднувалися як нові сти-
лістичні форми, так і старі.

Для третьої групи типовими рисами були простота та зруч-
ність. Меблями сільського інтер’єру були стіл, стільці, лави, 
скриня, ліжко, мисник, божниці, колиска. У  їх декоруванні за-
стосовували контурне або плоске геометричне різьблення, що 
розвивалося залежно від художньо-стилістичних уподобань 
доби та від місцевих традицій.

Серед меблевих предметів першої групи найбільш пошире-
ними були стільці зі спинками, тип яких виник в Італії ще в пе-
ріод готики  48. Вони мали сидіння квадратної або восьмигран-
ної форми, профільовані ніжки та пряму спинку, декоровану 
рельєфним або плоским рослинним орнаментом. Такі стільці 
часто наслідували німецькі або італійські зразки. У ХVІІІ  ст. у 
міських меблях поширюється західноєвропейський стиль баро-
ко. Пишно вирізьблені крупні рельєфні орнаменти, переважно 
рослинних мотивів, фактично вирішують форму стільця. Голо-
вним художнім елементом була багато оздоблена різьбленням 

47 Тищенко  О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 
(ХІІІ–ХVІІІ ст.)... С. 89.

48 Там само. С. 132.
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(рельєфним або ажурним) спинка стільця, часто у вигляді мас-
карона, доповненого рослинними мотивами 49. Про інкрустовані 
слоновою кісткою стільці згадується в описі майна князів Ост-
розьких у замку в Дубно на Волині за 1617 рік 50. 

Стилістичні форми бароко набули поширення не лише у світ-
ських, але й у церковних меблях, зокрема ставниках, складаючи 
єдиний ансамбль із різьбленими у цьому ж стилі іконостасами 51. 

З другої половини ХVІІІ  ст. на зміну пишному бароко при-
ходять форми стилістичного напрямку рококо з характерними 
для нього манірною грайливістю, асиметрією форм, гнучкістю 
різьблених мотивів. В орнаментації рококо переважають не рос-
линні мотиви, а мотиви раковини (мушлі) – так званий рокайль. 
Місцеві особливості дерев’яної різьби в стилі рококо можна по-
бачити на іконостасах Покровської церкви в м. Ромни 1764 року, 
Мгарського монастиря поблизу Лубен (1765) роботи таланови-
того російського майстра Сисоя Шалматова, Успенської церкви 
в с. Яришів Вінницької області 1768 року, а також Андріївської 
церкви в Києві, побудованої 1762 року за проектом італійсько-
го архітектора Б.  Растреллі  52. Стиль рококо в них виявився 
переважно в орнаментації, архітектурні форми залишилися 
бароковими. 

В останній чверті ХVІІІ  ст. на зміну рококо приходить кла-
сицизм зі своїми чіткими й строгими формами. В орнаментиці 
частіше використовуються античні мотиви Стародавньої Греції 
та імператорського Риму. Перехід до класицизму добре поміча-
ється в іконостасі Троїцької надбрамної церкви Києво-Печер-
ської лаври 53. 

З предметів культового призначення у ХVІІ–ХVІІІ  ст. най-
більше виготовлялося різьблених хрестів: ручних, напрестоль-

49 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі... С. 188.
50 Сенів І. В. Меблі. Історія українського мистецтва : у 6 т. Київ, 1967. Т. 2. 

С. 414.
51 Тищенко  О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 

(ХІІІ–ХVІІІ ст.)... С. 134.
52 Там само. С. 132.
53 Там само. 
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них, виносних. Разом з іншими літургійними предметами вони 
відігравали важливу роль під час Богослужінь. На них техніками 
плоского та рельєфного різьблення виконували іконографічні 
зображення євангельських сцен і святих. Головними сюжетами 
були Розп’яття в центрі композиції з лицьового боку та Богоро-
диця з немовлям або без нього зі зворотного. Досить вживани-
ми були також хрести з живописними зображеннями. Дерев’яні 
різьблені та розписні хрести виготовляли як майстри-самоуки 
одноосібно, так і в майстернях при монастирях. Іван Крип’якевич 
на основі опису облоги Львова 1648 року Самійла Кушевича зга-
дує монастирі Києва і Кракова як головні осередки, звідки могли 
поширюватися різьблені дерев’яні хрести 54. У ХVІІ ст. в україн-
ських монастирях був звичай при пересиланні листів передавати 
невеликі дарунки, у т. ч. й хрести. Так, у 1640 році київський ми-
трополит Петро Могила через ієромонаха Ігнатія посилає цареві 
Михайлу Федоровичу частину мощей св. Володимира та «крестъ 
древянъ, на нем ръзаны Господскіе праздники»  55. Різьблені 
дерев’яні хрести були також передані цариці Євдокії Лук’янівні 
та царевичу Олексію Михайловичу. Зокрема у 1654  році архі-
мандрит Києво-Печерської лаври Йосиф Тризна прислав цареві 
Олексію Михайловичу мощі Марка Печерського, кілька книг і 
«крестъ древянъ ръзной съ праздники» 56. 

На території лаврського монастиря, як свідчить О. Степано-
ва на підставі актів Київського лаврського архіву ХVІІІ–ХІХ ст., 
хрести не виготовляли, їх різьбили київські міщани, об’єднані в 
іконописному цеху  57. У 60-ті роки ХVІІІ  ст. різьбленими хрес-
тами торгували біля стін Києво-Печерської лаври, а з 1841 року 

54 Станкевич  М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ  ст... С.  216; За  : 
Крип’якевич І. Українські дерев’яні хрести ХVІІ ст. Стара Україна. 1925. Ч. ХІ–ХІІ.

55 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. 1638–1657. 
Т. 111. Санкт-Петербург, 1862. С. 41.

56 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. Т. Х. Санкт-
Петербург, 1878. С. 720–721, 756.

57 Степанова  О.  Т.  Матеріали до вивчення української дерев’яної різьби: 
Дерев’яні різьблені напрестольні хрести. Мистецтвознавство. Харків, 1928–
1929. Зб. 1. С. 125–127.
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їх почали скуповувати в майстрів і продавати вже на території 
самої Лаври 58. 

Дерев’яні різьблені хрести різною мірою відображали ху-
дожньо-стильові засади епохи. У  найбільших  – виносних (або 
процесійних) хрестах – знайшли своє втілення пишні барокові 
форми. Вони, як правило, були чотирикінцевого типу і оздоблені 
ажурним і рельєфним різьбленням, живописом і позолотою.

Напрестольні хрести мають чотирикінцеву, семикінцеву або 
восьмикінцеву будову заввишки 30–50 см. Вони переважно ма-
ють підставку чотирикутної форми, оздоблені плоским орнамен-
тальним різьбленням і композиціями на євангельські теми 59.

Ручні хрести – це вироби цехових, передусім, монастирських 
різьбярів. Різьблення на них було рельєфне і, переважно, являло 
собою складні багатофігурні мініатюрні композиції євангель-
ських сцен або окремих святих з багатим орнаментом. Доповню-
валося іноді прорізними елементами. Матеріалом для їх виготов-
лення частіше за все було кипарисове дерево. Воно було тверде, 
міцне, що дозволяло виконувати вишукану мініатюрну різьбу. 

Надзвичайно цікавою є група хрестів, виконаних майстрами-
самоуками. Походять вони, головним чином, з території захід-
них областей України і отримали назву «галицькі». Вони бува-
ють чотири- і семикінцеві. Дещо примітивна, грубувата, надто 
схематизована графічно-площинна різьба на хрестах підкорює 
своєю щирістю і наївною простотою. Крім того, майстер свідо-
мо не прагне передати якомога реалістичніше будову тіла і риси 
обличчя зображуваних персонажів. Вони подаються спроще-
ними, стилізованими. Контури фігур, риси обличчя набувають 
геометризованих форм  – майстер впевнено та вміло «ліпить» 
їх рухом різця. Основною стилістичною та художньою озна-
кою таких хрестів є графічність. Головні зображення на хрес-
тах  – «Розп’яття», Богородиця з Дитям, пристоячі. Богородиця 
зображується у повний зріст, голова увінчується короною, що є 
типовим для галицьких хрестів і відгуком західної іконографії. 

58 Там само. С. 125–127.
59 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 130.
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Геометричний орнамент, що заповнює вільні місця, теж різь-
биться впевненою рукою. На противагу київським хрестам, тут 
немає ретельної, вигладженої техніки різьби. Декількома штри-
хами передаються риси обличчя, контури тіла, складки одягу.

З дерева різних порід виготовляли свічники кількох кон-
структивних типів – на одну свічку, трисвічник (трійця), запре-
стольний семисвічник і ставник для жертовних свічок 60. Їх при-
крашали плоским, рельєфним, ажурним і круглим різьбленням, 
розписом, позолотою. На свічниках ХVІІ–ХVІІІ ст. помітні сти-
льові впливи ренесансу та бароко. 

До речей культового призначення належать і божниці ХVІІІ–
ХІХ  ст. роботи сільських майстрів з Київщини, Полтавщи-
ни, Чернігівщини, які збереглися до нашого часу в музейних 
колекціях. 

Предмети народного транспорту (вози, сани) із зовнішньо-
го боку прикрашалися орнаментом, виконаним у техніках три-
гранно-виїмчастого, контурного, плоско-рельєфного різьблен-
ня. Оздоблювали спинки (задки), крижаниці (бічні частини), 
а також предмети упряжі волів і коней – ярма, дуги, притики до 
ярма, сідла. В орнаментиці переважають «солярні» знаки, зустрі-
чаються мотиви «сосонок», «дубового листя». Важливим елемен-
том транспортного засобу були притики, якими з’єднувалися 
його частини. Вони виконувались у техніках вирізування, про-
філювання, круглого та рельєфного різьблення. Мали фігурні 
завершення у вигляді півня, вершника, коня. 

Широко застосовувався в побуті українських сіл, містечок 
і навіть заможних верств міського населення дерев’яний посуд 
(миски, тарелі, таці, сільнички, ступки та ін.), який був важли-
вою галуззю українського деревообробництва. Його повсюдно 
виготовляли як сільські майстри, так і міські ремісники – токарі, 
бондарі, ложкарі та ін. У ХVІІІ ст. масовим явищем стає вироб-
ництво точеного посуду. У деяких районах Подніпров’я та Сло-
божанщини ним займалися цілі села. Особливе визнання дістав 
полтавський посуд, розписаний квітчастим орнаментом.

60 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 133.
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Найбільшу типологічну групу дерев’яного посуду складали 
миски, тарілки, тарелі, блюда. Декорували їх завжди із зовніш-
нього боку, вирізьблюючи великі розети на дні, а по боках – мен-
ші розети, написи, а інколи навіть імена власників або різьбярів. 
На Гуцульщині контррельєфним різьбленням у ХVІІІ–ХІХ  ст. 
декорували дерев’яні форми для сиру – «фірмаки»  61. Вони від-
давна прикрашалися розетами, іноді мали хрещаті мотиви.

З речей виробничого призначення найбільш поширеними 
були рублі, форми для медяників та дошки для вибійки. Рублі з 
зовнішнього боку декорували геометричним орнаментом, вико-
наним технікою тригранно-виїмчастого різьблення. В оздоблен-
ні переважали багатопелюсткові та «вихрові» розети.

Окрему типологічну групу виробничих знарядь становлять 
різьблені дерев’яні форми-кліше для друкування гравюр, виго-
товлення кахель, вибійок, пряників-медяників.

Дошки для вибійки виготовляли з твердих порід дерева – гру-
ші, клена, явора. Традиція застосування різьблених вибійчаних 
дощок для оздоблення одягових та інтер’єрних тканин тривала 
до початку ХХ  ст. Над їх виготовленням на багатьох ткацьких 
мануфактурах працювали спеціальні майстри-різчики. Орна-
мент  – геометричний, рослинно-геометризований, рослинний 
та орнітоморфний. Інструменти для нанесення малюнка: чоти-
рикутні шкіряні подушечки  – толочки, палітурки, грибки; ка-
ток – валок, палиця. 

За схемами орнаменту композиції вибійчаних дощок поділя-
ються на смугасті, килимові, центричні та геральдичні.

Технікою контррельєфного різьблення виконували й друкар-
ські дошки-кліше, призначені для відтискання гравюр, лубкових 
малюнків. 

Дошки для медяників були різної форми: квадратні, прямо-
кутні, ромбоподібні, круглі, фігурні, «розгони». За характером 
декору пряничні дошки були подібні по всій Україні. На них 
різьбили геометричні, рослинні та рослинно-геометризовані 
мотиви, зображення вазонів з квітами, птахів, риб, вершників. 
Різьблення було контррельєфне. 

61 Там само. С. 405.
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За своїм призначенням пряники з відтиснутим у випечено-
му тісті узором поділялися на подарункові, весільні, прощальні, 
поминальні. 

Художнє дерево ХІХ  століття. У  художньому різьбленні 
ХІХ ст. відбувалося формування нових соціально-економічних 
відносин, зародження і розвиток навчальних закладів і майсте-
рень, де молоді майстри деревообробництва здобували фахову 
освіту, що базувалася на традиційних техніках, різновиди яких 
сформувалися ще до кінця ХVІІІ ст. До таких різновидів нале-
жали плоске, рельєфне, контррельєфне, ажурне, кругле різьб-
лення. Плоске різьблення, як одне з найдавніших, було поши-
рене в культурах різних народів. Два його типи  – контурне та 
виїмчасте – різняться між собою глибиною проникнення різця в 
дерев’яну поверхню.

Один із найдавніших способів декорування різноманітних 
утилітарних предметів  – тригранно-виїмчасте різьблення, при 
якому орнамент створювався шляхом врізування вглиб дошки 
невеликих тригранних пірамідок в певному ритмічному поряд-
ку. Композиція складалась із численних комбінацій геометрич-
них фігур, які будувалися прямими або циркульними лініями. 
Часто орнамент ніби мереживом вкривав вироби, а  тригранні 
пірамідальні врізування створювали виразний світлотіньо-
вий ефект.

Поширеними були й інші техніки художньої обробки дере-
ва: контурне різьблення – при якому зображення обводилося по 
контуру неглибокою борозною; нігтьове – у вигляді незначних 
заглиблень напівовальної форми; гравірування – вузькі, негли-
боко врізані прямі чи скісні смуги, в які інколи втирали сажу; 
«ільчасте письмо» – у вигляді густої сітки, лінії якої лягали па-
ралельно лініям орнаменту; рельєфне різьблення, яке викорис-
товували при декоруванні архітектурних деталей іконостасів, 
кіотів, ставників, свічників, хрестів; профільоване і наскрізне 
різьблення, яким оздоблювали віконні наличники, балки, під-
дашні дошки, колонки ґанків; кругла пластика (сільнички, дер-
жаки ложок, ополоників, завершення на мисниках і полицях, 
балок хат, притик і заноз). 
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Контурне різьблення являло собою прості геометричні фігу-
ри та лінії, укладені в прості, але гармонійні композиції. Таким 
різьбленням оздоблювали сволоки хат, одвірки дверей, спинки 
возів і саней, ярма, дуги, столи, скрині, мисники, божниці, мис-
ки тощо.

Виїмчасте різьблення, як різновид площинного, базувалося 
на виконанні заглиблень (виїмок) округлої або трикутної форми 
спеціальними долотами, що створювало світлотіньовий ефект. 
Найпоширенішим орнаментальним мотивом, виконаним цією 
технікою, були розети. 

В орнаментиці різьбярі користувались обмеженою кількістю 
геометричних форм, комбінуючи їх одна з одною. Це прямі та 
ламані лінії, трикутні, прямокутні, ромбоподібні фігури, сітків-
ки, підківки, кола та напівкола, з якими органічно поєднувалися 
рельєфно опуклі «зернята» й «горошини», накреслені кільця. До 
них долучали розетки й напіврозетки: прості (спіраль, павутин-
ка, вихор або «млинок»; з ламаних ліній, трикутників, клинців 
тощо) або ускладнені, що символізували солярні знаки, пов’язані 
з прадавнім культом сонця.

У народній архітектурі продовжували зводити дерев’яні 
будівлі давнього типу з характерними регіональними особли-
востями, проте почали з’являтися й нові архітектурні форми та 
будівельні прийоми, запозичені з мурованого зодчества. Особ-
ливого розвитку дерев’яне будівництво набуло в Карпатських 
районах. Характерні риси гуцульської дерев’яної архітектури 
найяскравіше виявилися в «гражді» – комплексі житлових і гос-
подарських будівель з високими огорожами навколо невелико-
го двору, мощеного каменем. На будівлях різьблені кронштей-
ни, стовпи, перила, арки та одвірки декорували профільованим 
різьбленням.

Загалом, різьблене оздоблення було присутнє практично в 
усіх деталях дерев’яної житлової архітектури України ХІХ  ст. 
Різьбленням і профілюванням прикрашалися стовпчики ґан-
ків, прорізним орнаментом  – огорожі, силуетами «коників» і 
геометричних фігур завершувалися фронтони. Прорізними ві-
зерунками оздоблювали лиштви піддашшя, галерей, балконів і 
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фасадів 62. Профільованим різьбленням прикрашали віконні на-
личники.

В інтер’єрі селянської хати по всій території України техніка-
ми плоского та рельєфного різьблення оздоблювали сволоки – 
головну балку стелі. Серед орнаментальних мотивів переважали 
громові та солярні знаки, оберегові символи. Траплялися зобра-
ження голгофського хреста. Унікальну композицію з зображен-
нями розет, хрестів, русалок, церков, «Розп’яття» вирізьбив на 
сволоку гуцульський майстер Данило Єколюк із с. Білоберезівка 
на Івано-Франківщині 63. 

Окрасою житла були мисники. На Полтавщині, Київщині та 
Чернігівщині вони оздоблювалися профілюванням, розписом та 
невеликими скульптурними деталями, наприклад, у вигляді ко-
ників. Мисники складалися з двох частин: верхніх полиць і ниж-
ньої шафки з дверцятами. На Полтавщині верхня дошка мисни-
ка перетворювалася на полицю над дверима, на якій виставляли 
ошатні керамічні миски. На Гуцульщині мисники багато деко-
рували різьбленням, яке густо, наче мереживом, вкривало його 
передню частину.

Божники мали вигляд дошки-полиці, лицьова частина якої 
оздоблювалася профілюванням, плоским або ажурним різь-
бленням. Серед орнаментальних мотивів переважали розети, 
хрести, культові споруди. 

Серед меблів селянського побуту особливе місце займали 
скрині. Їх виготовляли як сільські, так і міські столяри. Скри-
ні поділяються на: скрині-столи (вищі від звичайних, з довгою 
стільницею, не прикріпленою до коробки), лави-скрині з твер-
дими дерев’яними спинками, весільні, звичайні (з  випуклим 
віком), дорожні, господарські, цехові, церковні. За типологією 
поділяються на 12 підтипів, в основі яких є висока (на коліща-
тах), середня (на ніжках, підставі), низька. За формою – з пря-
мовисними та звуженими донизу боками. З  пласким, опуклим 
(куфри), двосхилим віком (саркофагоподібні). «Кадовби» – скри-

62 Голод  І. Художнє різьблення по дереву. Історія декоративного мисте-
цтва України : у 5 т... Київ, 2009. Т. 3. С. 168. 

63 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 214.
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ні, видовбані в дереві, накриті прямокутним віком. «Бодні»  – 
невисокі кадушки, довбані або складені з клепок та обручів. 
Побутували ковані скрині, мальовані. Найдавніший тип – сар-
кофагоподібні. Їх виготовлялися в Карпатах, на Прикарпат-
ті і Західному Наддністров’ї. Скрині-столи були поширені на 
Поділ лі, Причорномор’ї, Буковині. Мальовані – на Полтавщині, 
Київщині, Чернігівщині, Катеринославщині, Волині, Львівщині.

На території Гуцульщини (райони Карпат, Прикарпаття, 
Західного Придністров’я) саркофагоподібні скрині мали пря-
мокутну форму з двосхилим віком. Виготовляли їх переважно 
з букового дерева, яке фарбували в коричневий колір настоєм 
вільхової кори. Потім технікою різьблення наносився плоский 
виїмчастий орнамент, який мав світлий колір. Деякі його елемен-
ти фарбували в чорний, рідше – зелений, жовтий, синій кольори 
або були викладені з інших порід дерева, більш темного ніж тло 
скрині. Різьблений декор у техніці плоского різьблення повністю 
вкривав стінки, віко, ніжки скрині. Він складався з комбінацій 
різноманітних геометричних фігур (трикутників, прямокутни-
ків, квадратів, ромбів, кіл, зубців), хрестів, перехресних ліній у 
вигляді сітки, але основним елементом була традиційна розет-
ка – прадавній символ сонця.

Дерев’яний посуд (миски, тарелі, таці, сільнички, ступки, 
ложки тощо) у ХІХ ст. застосовували і в сільському, і в міському 
побуті поряд із металевим, керамічним та скляним. Різьбленням 
прикрашали зовнішній бік посудин, держаки ложок. Посуд ви-
готовляли як сільські майстри, так і міські ремісники.

Основними осередками виготовлення посуду на Київщині 
були Київ, Біла Церква, Переяслав, на Чернігівщині – села Бон-
дарі, Бурківка, Вербичі, Любеч, Новосілки та  ін.  64. У  Карпатах 
відомими осередками виготовлення посуду були Косів, Верхо-
вина, Річка, Путила 65. На Гуцульщині особливо вишукано оздо-
блювали посуд дрібним геометричним орнаментом, доповне-
ним інкрустацією різних за кольором порід деревини, бісером, 

64 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі.... С. 171.
65 Там само. 
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рогом, перламутром, металом. Асортимент посудних форм тут 
був набагато ширший ніж в інших регіонах України. Побутува-
ли чарки, рахви (посудини для сиру), шкатулки, тарелі, баклаги, 
барильця, пляшки, цукорниці. 

У ХІХ ст. ще продовжували користуватися вибійчаними до-
шками для декорування тканин та пряничними формами для 
відтискання рельєфного узору на пряниках-медяниках. У декорі 
пряничних форм по всій Україні використовували рослинний і 
геометричний орнамент. Популярними були зображення пта-
шок, коників, вершників, людських фігур. 

Різьбленням традиційно оздоблювали транспортні засо-
би – вози, сани. Чи не найпишніше декорували чумацькі вози – 
«мажі». На Полтавщині серед місцевих майстрів, котрі займали-
ся виготовленням возів і саней, славився тесляр і різьбяр Кость 
Кричко з села Вереміївки  66. На Харківщини різьблене декору-
вання возів і саней особливого розвитку набуло в с. Дергачі 67. 

У Національному музеї українського народного декоративно-
го мистецтва зберігаються виїзні сани другої половини ХІХ ст. 
Ходова частина саней складається з двох полозів, що загнуті з 
переднього кінця вгору. На кожному з полозів закріплені чотири 
вертикальні стоячки – «копили». На «копилах», паралельно по-
лозам, розміщені бруси  – «наморожні» та поперечно  – «в’язи», 
що утворюють конструкцію нижньої частини саней, на якій 
тримається кузов 68. Він має трапецієподібну форму з широкою 
задньою спинкою, декорованою з зовнішнього боку плоско-ре-
льєфним різьбленням. У центрі орнаментальної композиції за-
компонований великий за розміром мотив – півколо, з обох бо-
ків якого зображено четверту частину аналогічного узору, між 
ними – менші кола з хрестиком усередині (подібні мотиви були 
прадавніми солярними знаками). Основні мотиви орнаменту до-
повнені дрібними елементами, виконаними у техніці виїмчасто-

66 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі... С. 172.
67 Таранушенко  С.  Мистецтво Слобожанщини ХVІІ–ХVІІІ  ст. Харків, 

1928. С. 7.
68 Романова Т. Виїзні сани ХІХ ст. URL : http: // www.mundm.kiev.ua/EOM /

EOM1301.SHTML.
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го різьблення, що створює ефект ажурного рельєфу. Різьблений 
декор зовнішніх сторін бічних стінок складається з хвилеподіб-
них смуг, доповнених «нігтьоподібними» елементами. Плоским 
різьбленням декорований зовнішній бік брусів – «наморожнів».

У ХІХ ст. українські майстри художнього різьблення запро-
вадили найбільшу кількість різних напрестольних хрестів. На-
приклад, на Подніпров’ї та Поділлі поширеними були рельєфні 
хрести, на Покутті – трійчаті і хрещаті, на Волині – ажурні з ба-
гатою позолотою та мальованими зображеннями. На Гуцульщи-
ні – плоско різьблені та інкрустовані 69. Такі хрести виготовляв і 
відомий майстер художнього різьблення М. Шкрібляк.

До найоригінальніших належать модульні напрестоль-
ні хрести (так звані «мороки»), що складалися з близько сотні 
дерев’яних клинців. Поширеними були процесійні (виносні або 
запрестольні) хрести, які традиційно виготовляли разом з іконо-
стасом та царськими вратами, створюючи таким чином єдиний 
художній ансамбль церковного інтер’єру 70.

Різьблення предметів церковного вжитку в ХІХ  ст. набуває 
значного розвитку. Високим рівнем столярського та різьбяр-
ського мистецтва вирізнялися престоли, кивоти, ківорії, дарох-
ранильниці, масивні свічники-ставники, в яких збереглися ба-
рокові форми. На Гуцульщині були поширені свічники-трійці, 
в  яких ажурне різьблення часто поєднувалося з розписом. Та 
найбільше виготовляли ручних хрестів, де переважала техніка 
плоского різьблення. На Гуцульщині відомими майстрами були 
Ю. Шкрібляк з Яворова та Г. Девдюк зі старого Косова.

Іконостасне різьблення на територіях Центральної, Схід-
ної та Південної областей у ХІХ ст. зазнало суттєвих змін, адже 
практика зведення типових храмів за проектами, створеними 
в Петербурзі чи Москві, поширювалася і на іконостаси. Тобто, 
одночасно з типовими проектами церков з’являлися і типові взі-
рці іконостасів  71. В  їх декоруванні переважали класицистичні 
елементи. 

69 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі... С. 174.
70 Там само. 
71 Там само. С. 175.
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На західноукраїнських землях такі негативні явища були 
менш присутні. На Гуцульщині, Лемківщині, Бойківщині іконо-
стаси продовжували виготовляти, використовуючи традиційні 
різьбярські техніки і декоративні засоби. Майстри дотримували-
ся виразної барокової естетики рослинного орнаменту у вигляді 
ажурно вирізьбленої виноградної лози з гронами винограду.

У ХІХ  ст. фактично на всій території України діяли дерево-
обробні цехи. Якісні та красиві меблі виготовляли майстри львів-
ського цеху столярів. Різьбярський та токарний цехи діяли у Ром-
нах, Кам’янці-Подільському. Під впливом соціально-економічних 
змін наприкінці ХІХ ст. ремісничі цехи зникають, а натомість ви-
никають осередки художніх промислів, з’являються артілі, при-
ватні майстерні, художньо-промислові училища та школи 72. Так, 
у 1878 році в Полтаві відкрилося ремісниче училище, де молодь 
навчалася столярському та різьбярському фахам. Професійні 
школи з деревообробництва почали діяти в Станіславі (нині Іва-
но-Франківську) та Коломиї. У Львові діяли приватні майстерні, 
а у 1891 році відкрилася Вища промислова школа, де, зокрема, на-
вчали столярському, токарному та різьбярському ремеслам 73. 

Збереглися імена деяких знаних майстрів деревообробни-
цтва. Це, зокрема, Іван і Сидір Каші та Кіряк і Тимофій Нижни-
ки з Сумщини, Іван, Федот, Прокіп Юхименки з с. Великі Будища 
на Полтавщині. Талановитий майстер іконостасного різьблення 
Танасій Підлевський походив із с. Требухівки на Тернопільщині, 
а у с. Лапшин Бережанського району наприкінці століття почав 
працювати відомий майстер малої дерев’яної скульптури Василь 
Бідула 74. Багатьма талановитими майстрами художньої обробки 
деревини здавна славилася Гуцульщина. Найвідомішими у дру-
гій половині ХІХ ст. були Юрко Шкрібляк та його сини Василь і 
Микола, а також Марко Мегединюк та Василь Девдюк. Усіх їх по-
єднували відданість традиціям старої гуцульської різьби, і, вод-
ночас, потяг до пошуків нових художніх і технічних прийомів 
різьблення по дереву. Зачинателем цього руху був Ю. Шкрібляк, 

72 Голод І. Різьблення по дереву. Меблі... С. 177.
73 Там само. 
74 Там само. 
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який досконало оволодів технікою плоского різьблення і почав 
доповнювати її інкрустацією різними матеріалами.

Юрко Шкрібляк брав активну участь у численних господар-
сько-промислових виставках, які відбувалися в різних містах Га-
личини та за її межами. Його твори з великим успіхом експонува-
лися в 1872 році у Відні, у 1877 році у Львові, у 1878 році в Трієсті. 
Неодноразово вони були відзначені преміями та  медалями 75. 

Художнє дерево ХХ століття. Мистецтво художньої оброб-
ки дерева у ХХ ст. зазнавало як значного підйому, так і стрімкого 
спаду й рухалось у контексті тих історичних, політичних, соці-
альних змін і художньо-стильових тенденцій, які визначали це 
складне й бурхливе століття. 

У перші десятиліття різьблення по дереву продовжувало роз-
виватись як шляхом індивідуальної народної творчості, в першу 
чергу для задоволення власних утилітарних потреб, так і в рам-
ках цехового виробництва, зберігаючи при цьому традиційні 
форми, асортимент, технічні прийоми та способи декорування. 
Успадковані від попередників ремісничі навички та естетичні 
уподобання уособлювали мистецькі традиції, поширені у тій чи 
іншій місцевості. На розвиток різьблення й утворення конку-
рентноздатних осередків, які б обслуговували своєю продукці-
єю якомога ширші території й соціальні кола, впливали еколо-
гічні, економічні й демографічні процеси 76.

Як і в попередню добу, у  сільській місцевості різьбою при-
крашались архітектурні деталі житла (одвірки, сволоки, балки, 
колонки ґанків і веранд, піддашні дошки, фронтони, віконниці, 
наличники), предмети народного транспорту (спинки та задки 
від возів і саней), меблі (столи, скрині, лави, стільці, ліжка, мис-
ники, полиці, божниці, дитячі люльки), побутові предмети (таре-
лі, ложки, ковші, сільниці, форми для медівників тощо). Зберіга-
лась і традиційна сталість естетичних норм, якими керувалися 
народні майстри в декоруванні цих виробів.

75 Там само. 
76 Селівачов М. Еволюційні процеси в українській народній орнаментиці 

кінця ХІХ–ХХ століть. НТЕ. 1995. № 1. С. 26.
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На замовлення церков і заможних верств населення у дере-
вообробних майстернях ще продовжували виготовляти іконо-
стаси, архітектурні деталі та меблі в стилях бароко, класицизму, 
модерну 77.

Зростання технічного прогресу, поява нових матеріалів зумо-
вили зміни в структурі предметного середовища: сільські будин-
ки поступово набувають рис міської архітектури (змінюються 
мотиви різьблення на піддашних дошках, бордюрах, карнизах), 
видозмінюються форми меблів, поступово зникає з ужитку 
дерев’яний посуд. 

Народне меблярство зазнає міського впливу. Мисники, які за-
вжди були окрасою житла, поступово трансформуються у шафи 
для посуду з масивнішою нижньою частиною, закритою дверця-
тами. Інколи склом закривалися й верхні полиці. Лави почали 
виготовляти зі спинками, фактично перетворюючи їх на диван, 
у них з’являються поруччя, а грубі підніжки замінюються тон-
шими точеними. Спинки та поруччя декоруються різьбленням. 
З  міського житла були привнесені й стільці, які відзначалися 
простотою форми та оздоблення. Профільованим різьбленням 
частіше за все декорувалася спинка. 

Основними районами поширення різьбярства були терито-
рії, багаті на лісові насадження, тому найбільшого розвитку воно 
досягло на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині, Волині та у гір-
ських районах Карпат. 

Для народного різьблення Центральної та Лівобережної 
України характерним є використання природного (переважно 
світлого) кольору деревини. Поширеним матеріалом були місце-
ві породи дерева: липа, яка вирізнялася м’якістю текстури і мож-
ливістю здійснювати складну технічну обробку; клен, який мав 
дрібне волокно, що дозволяло виконувати витончені орнаменти; 
дика та садова груша – перша мала світлий колір, а друга – тем-
ний; дуб – його міцна текстура давала можливість виконувати 
складні орнаменти чітких форм. 

77 Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номіна-
ція, стилістика, типологія). Київ : Редакція вісника «Ант» ; Ніжин : ТОВ Ви-
давництво «Аспект-Поліграф», 2005. С. 97.
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Майстри зростали на міцному підґрунті давніх народних тра-
дицій, використовуючи та розвиваючи поширені у тій чи іншій 
місцевості своєрідні техніко-художні прийоми. Різномасштабні 
та різнохарактерні за призначенням предмети вимагали індиві-
дуального підходу у виборі техніки різьби. 

На Полтавщині, Київщині та Чернігівщині продовжували ви-
користовувати тригранно-виїмчасте різьблення, на Слобожан-
щині – наскрізне, накладне, на Поділлі – гранчасте, на Поліссі – 
гравірування 78. 

У місцях, де здавна набула поширення художня обробка де-
рева, наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. почали виникати учбові 
столярсько-різьбярські та деревообробні школи, ремісничі учи-
лища. Ці невеличкі кустарні підприємства, що з’являлися завдя-
ки активній подвижницькій діяльності передових громадських і 
культурних діячів, стали прообразом розвинутої мережі народ-
них художніх промислів ХХ ст. 

Прогресивною у цьому напрямку була діяльність земств, які 
об’єднували майстрів, надавали їм матеріальну й технічну допо-
могу, організовували збут готових виробів.

Діяльність Полтавського земства у тогочасній Російській ім-
перії займала провідне місце і була найбільш активною. Свою 
роботу воно спрямовувало на впровадження серед населення 
професійної освіти та організацію показових майстерень. Хоча 
не варто забувати, що земства нерідко насаджували еклектич-
ний, псевдонародний стиль, який був далекий від народних тра-
дицій і спрямований на задоволення смаків заможних верств 
населення.

Важливим чинником, що сприяв розвитку традиційних ху-
дожніх ремесел, стало загальне зацікавлення народним мисте-
цтвом, підтримка його з боку передової частини інтелігенції, 
широких кіл громадськості.

Визначальною була роль Київського кустарного товариства, 
створеного групою ентузіастів на чолі з директором Київського 
художньо-промислового та наукового музею ім. государя імпе-

78 Ханко В. Класичне різьбярство Полтавщини. ОМ. 1991. № 4. С. 17. 
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ратора Миколи Олександровича М. Ф. Біляшівським (1867–1926). 
Зусилля членів Товариства були спрямовані на розвиток кустар-
них промислів у Київській, Волинській, Подільській, Чернігів-
ській, Полтавській губерніях. Завдяки його діяльності відкри-
лися численні кустарні пункти, серед яких у звітах згадується й 
деревообробна майстерня в с. Бандурівка Чигиринського повіту 
Полтавської губернії 79. 

Результатом плідної діяльності Товариства стала Перша пів-
денноруська кустарна виставка (таку назву вона отримала в силу 
тогочасних обставин), відкрита 1906 року у залах Київського ху-
дожньо-промислового і наукового музею. На ній експонувалося 
5 тис. виробів кустарних підприємств та 6 тисяч творів народ-
ного мистецтва  80, серед яких багато було й виробів із дерева з 
різних регіонів України, оздоблених різьбленням і розписом. По 
закінченні виставки всі, за невеликим винятком, предмети уві-
йшли до етнографічного відділу музею 81.

Вироби талановитих майстрів деревообробного промислу 
експонувалися на багатьох виставках. На Другій південнорусь-
кій кустарній виставці 1909  року різьбярі за вироби з дерева 
отримали малі срібні медалі  82. На Південноросійській облас-
ній сільськогосподарській, промисловій і кустарній виставці 
1910  року у Катеринославі найбагатше був представлений кус-
тарний відділ Полтавського губернського земства з ремісничим 
училищем, Миргородською художньо-промисловою школою 
ім. М. В. Гоголя та 27-ма навчальними майстернями 83. На Всеро-
сійській кустарній виставці 1913 року у Петербурзі нагородами 
були відзначені полтавські різьбярі. Малі срібні медалі отрима-

79 Біляшівський  Б., Лащук  Ю. Київське кустарне товариство. НТЕ. 1987. 
№ 4. С. 42.

80 Отчёт выставки прикладного искусства и кустарных изделий. 19 февра-
ля – 1 мая 1906 г. Київ, 1907. С. 9.

81 Нині переважна більшість цих творів зберігається в колекції НМУНДМ, 
який став одним із спадкоємців зібрання Київського художньо-промислово-
го і наукового музею імені государя імператора Миколи Олександровича.

82 Біляшівський Б., Лащук Ю. Київське кустарне товариство... С. 41.
83 Чабан М. Кустарний відділ на виставці 1910 року в Катеринославі. НМ. 

2009. № 1–2. С. 21. 
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ли Прокіп Юхименко, Гаврило Кулько, Трохим Хоменко, Павло 
Комашко; бронзові – Василь Гарбуз та ін. 84.

Найбільшого розвитку різьблення по дереву в першій тре-
тині ХХ  ст. досягло на Полтавщині, що славилася визначними 
здобутками у багатьох галузях народного мистецтва. На почат-
ку століття різьбярські осередки ще функціонували у повітах: 
Зіньківському (сс. Грунь, Куземин, Зіньків, Великі Будища, Лю-
тенські Будища), Миргородському (сс. Зуївка, Попівка, Зубівка, 
Велика Багачка, Комишна, Устивиця, Яреськи), Золотоніському 
(сс. Вереміївка, Васютинці, Клишинці, Коврай, Лялинці), Лубен-
ському (сс.  Хитці, Календинці, Клепачі, Осівці), Полтавському 
(сс. Диканька, Жуки, Мачухи, Терешки), Прилуцькому (сс. Лев-
ки, Дейманівка), Роменському (сс.  Мокіївка, Рогинці, Томашів-
ка), Хорольському (с.  Остап’є); у  містах  – Полтава, Кременчук, 
Кобеляки, Хорол, Лохвиця 85.

Ще з ХІХ  ст. зіньківські майстри уславились оригінальною 
різьбою ложок, кременчуцькі – ярм, миргородські – возів і саней, 
а в сс. Устинівка, Великі Будища та Яреськи вигадливо декорува-
ли форми для пряників-медяників 86. 

Початок ХХ ст. у художньому різьбленні по дереву Центральної 
та Лівобережної України позначений значним відходом від тра-
диційних засад народної орнаментики. Стилістика форм і деко-
ративного оздоблення виробів зазнала помітних впливів новітніх 
мистецьких напрямків, і в першу чергу модерну, головним засо-
бом художньої виразності якого стає орнамент рослинного похо-
дження, що має багато спільних ознак з пластичною мовою стилю 
бароко. Спряли таким тенденціям не лише загальноєвропейські 
процеси, що відбувались у мистецтві цього часу, але й навчальні 
заклади, організовані губернськими земствами, які орієнтували 
майстрів на впровадження у виробах стильових рис модерну.

На початку ХХ  ст. перші великі різьбярські майстерні від-
крились у Полтаві, Зінькові, Кобеляках, Кременчуці, Миргороді, 
Переяславі. 

84 Ханко В. Класичне різьбярство Полтавщини… С. 17.
85 Там само. С. 16. 
86 Коваленко А. Художня різьба на Полтавщині. НТЕ. 1995. № 1. С. 62. 
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У 1911 році вироби полтавської майстерні експонувалися на 
міжнародній виставці в Турині в Італії, де були нагороджені зо-
лотою медаллю 87.

1920-ті роки були позначені піднесенням українського народ-
ного мистецтва. Цьому сприяли організація 1918 року у Москві 
при Наркомосі спеціального відділу художньої промисловості 
і народного мистецтва та декрет ВЦВК 1919  року «Про заходи 
щодо сприяння кустарній промисловості», в якому йшлося про 
недоторканність усіх підприємств малих кустарних промислів і 
майстрів народного мистецтва, а  також відродження художніх 
шкіл 88. 1921 року у Харкові відбулася Перша Всеукраїнська ху-
дожньо-промислова виставка, серед експонатів якої значне міс-
це займали вироби з дерева. 1922 року на Першому Всеукраїн-
ському з’їзді промислових кооперацій було організовано Спілку 
кустарно-промислових кооперативів України («Українкустар-
спілка»), яка об’єднала 280 тис. кустарів 89.

На виставці, організованій «Українкустарспілкою» 1922 року 
серед 1520-ти художньо-промислових виробів експонувалося 
418, виконаних з дерева. 

У 1923  році відбулася виставка художньої промисловості у 
Москві. Україна там одержала 36 дипломів. Нагороди отримали 
за вироби з дерева Переяславська художньо-промислова школа 
та Великобудищанська столярно-різьбярська учбово-показова 
майстерня 90.

Різьблення по дереву у складі виставки художніх виробів 
промислово-кооперативних артілей 1922 року було представле-
но у Берліні, Амстердамі, Празі, Гамбургу, Лондоні. За висловом 
чеської преси український павільйон був «золотою окрасою» 
 всієї виставки 91.

87 Коваленко А. Художня різьба на Полтавщині... С. 62. 
88 Променицький К. Українська радянська народна різьба по дереву 1917–

1940 рр. НТЕ. 1959. № 1. С. 61.
89 Там само. С. 61–62.
90 Бутник-Сіверський Б. Українське радянське народне мистецтво. 1917–

1940. Київ, 1966. С. 47.
91 Там само. С. 49.
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На Всеросійській сільськогосподарській і кустарно-про-
мисловій виставці 1932  року Україна представила 100  зразків 
дерев’яних художніх виробів, у  т.  ч.  гарнітур художніх меблів. 
Дипломом І ступеня був відзначений різьбяр В. Ю. Шкрібляк з 
с. Яворів на Гуцульщині, а дипломом IV ступеня – Я. Р. Халабуд-
ний з с. Жуки на Полтавщині 92.

При Київському музеї українського мистецтва з 1935  року 
почали діяти Центральні експериментальні майстерні, які залу-
чили до творчої роботи народних майстрів і професіональних 
художників. Результатом їх плідної творчої праці стали експо-
нати Першої республіканської виставки українського народного 
мистецтва 1936 року, що була відкрита спершу у Києві, а згодом у 
Москві і Ленінграді (нині Санкт-Петербург).

У 1930-ті  роки починають стрімко розвиватися підприєм-
ства народних художніх промислів. У  традиційних осередках 
народного мистецтва засновуються артілі та фабрики. До кін-
ця 1930-х років у східних і центральних областях України було 
створено близько 100 художньо-промислових артілей 93. 

На початку 1930-х років художня різьба розвивалася не лише 
в артілях, а й на більш великих підприємствах фабричного типу. 
У 1930 році на деревообробній фабриці в Полтаві починає пра-
цювати різьбярський цех. Відділ художньої обробки дерева діяв 
при Полтавському технікумі промислової кооперації у 1928–
1933 роках. Та найбільш відомою серед спеціалізованих артілей 
була полтавська «Спорт і культура», заснована 1930 року. На той 
час вона була єдиним в Україні і другим у Радянському Союзі 
(після Москви) спеціалізованим підприємством. У 1935 році тут 
працювало 220 майстрів і учнів, які виготовляли письмове при-
ладдя, чорнильниці, попільнички, шахи, меблі, люстерка, туа-
летні столики, пудрениці, декоровані геометризованим і рослин-
ним орнаментом, у якому простежуються риси стилю модерн 94.

92 Променицький К. Українська радянська народна різьба по дереву 1917–
1940 рр... С. 63.

93 Художні промисли України: Альбом / упоряд. Н. Кисельова, Н. Попен-
ко. Київ : Мистецтво, 1979. С. 9.

94 Ханко В. Різьбярство Полтавщини в 1917–1941 рр. НТЕ. 1982. № 4. С. 28. 
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Твори полтавських різьбярів часто експонувалися на вистав-
ках у Полтаві, Києві, Москві, Ленінграді (1936), на Всесвітній ви-
ставці у Парижі (1937), де свої роботи представили Я. Халабуд-
ний та В. Гарбуз.

У с.  Жуки з 1929  року почала діяти різьбярська майстерня, 
яка згодом стала філією артілі «Спорт і культура». Працювало 
тут 47 майстрів, роботами керував Я. Г. Халабудний. Виготовля-
ли ужиткові речі, сувенірні вироби, зокрема пудрениці, розсув-
ні полички для книг, оправи для дзеркал, люльки, шахи тощо. 
Створювали й сюжетні композиції в техніці рельєфного різь-
блення. Майстри зверталися до тем, пов’язаних з історичними 
подіями, пам’ятними датами; використовували тексти, присвя-
ти, емблематику, доповнюючи композиції орнаментальним об-
рамуванням. У 1920–1930-х роках почали активно вводити нові 
мотиви: п’ятикутну зірку, серп і молот, герби УРСР і СРСР, ко-
лоски тощо.

Розквіт різьблення по дереву на Полтавщині пов’язують з іме-
нами Федота та Прокіпа Юхименків (батька та сина) з с. Великі 
Будища, Якова Халабудного з с. Жуки, Якова Усика з Миргорода 
та Василя Гарбуза з Полтави.

Федот Юхименко тримав невелику різьбярську майстерню, 
де виконував різні замовлення: скрині, сволоки, вози, сани, різь-
блені форми для кахлів тощо. Різьбив із сином наличники для 
сільських хат. 

Першими роботами П. Ф. Юхименка (1870–1931) були дерев’яні 
тарілки для хліба, різьблені скриньки для намиста. Після зна-
йомства з барельєфними композиціями Л. Позена на пам’ятнику 
І. Котляревському (1903) у Полтаві він захопився об’ємною і ре-
льєфною різьбою. Виконав різьблені двері, панелі стін і стільці 
для будинку поміщиці О. Рахманової у с. Вейсбахівка (тепер Бі-
лоричиця) на Чернігівщині; різьблену стелю та камін у палаці 
князя В. С. Кочубея (зруйнований у 1918 р.) у с. Диканька. Багато 
меблів виконав він і для поміщиків Хрульова та Іловайського 95.

95 Мусієнко  П. Полтавський різьбяр Прокіп Юхименко. НТЕ. 1964. №  6. 
С. 67.
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П. Юхименко добре знав народне мистецтво, його орнамен-
тику, мав велику колекцію тканин, вишивок, пряничних форм. 
У роботі користувався натурою, робив попередні начерки. Ар-
хітектор В.  Кричевський, автор проекту будинку Полтавсько-
го земства (нині Полтавський краєзнавчий музей, збудований 
у 1902–1907 рр.) саме П. Юхименка запросив виконати у ньому 
різьблення на масивних вхідних дверях, поруччях на галереях і 
на стільцях 96. Однією з робіт майстра є різьблена обкладинка до 
альбому, подарованому етнографу та фольклористу О. О. Русову 
з нагоди 25-річчя його діяльності (1901), на якій зображено сцену 
зустрічі двох селян під старим, розлогим дубом на тлі сільського 
пейзажу. Сюжетне зображення, відтворене реалістично, обрамо-
вує широка кайма з геометричним орнаментом.

Я. Г. Халабудний (1897–1946) виготовляв меблі (мисники, по-
лиці), скриньки й тарелі зі своєрідним різьбленим декором. На-
приклад, за декоративний таріль з ручками-ховрашками він на 
Всесвітній виставці 1937 року у Парижі був нагороджений золо-
тою медаллю 97. Та все ж більше уваги майстер надавав скульп-
турній різьбі. Саме тут виявилася його неабияка творча уява. 
Образи своїх фантастичних, часом химерних скульптурних 
композицій, Я.  Халабудний запозичував з казок, природи, ре-
альних подій тогочасного життя.

Народний примітив у його роботах поєднувався з прагнен-
ням до реалістичного трактування сюжету. Скульптурні компо-
зиції обов’язково доповнює традиційний тригранно-виїмчастий 
орнамент на постаменті та на окремих деталях. Скульптури «Хи-
мера» (1935), «Біля лукомор’я» (1937) побудовані на співставлен-
ні різновеликих об’ємів, позначені неспокійним силуетом, ряс-
ніють деталями. Образи творів часто підказані формою самого 
матеріалу, яку майстер вдало використовує.

У творчості Я.  Халабудного мабуть найвиразніше знайшли 
прояв риси стилю модерн з його експресією та декоративізмом.

96 Там само. С. 68.
97 Ханко В. Різьбярство Полтавщини... С. 29.
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У 1936 року Я. Халабудному було присвоєно звання майстра 
народного мистецтва, 1939-го він став членом Спілки художни-
ків УРСР.

У Миргороді працював різьбяр Я. О. Усик (1872–1961) – автор 
багатьох рельєфних портретів (Т. Шевченка, І. Франка, М. Гого-
ля, М. Горького, К. Соломахи) і тематичних композицій, викона-
них за фотографіями та репродукціями з газет, які тяжіють до 
станкового мистецтва. 

Видатним майстром плоского тригранно-виїмчастого орна-
ментального різьблення був В. С. Гарбуз (1882–1972). Він став тим 
ланцюгом, що своєю творчістю поєднав традиційне з новатор-
ським. Перші навички різьби отримав у майстерні Ф. Юхименка 
в с. Великі Будища, де брав участь у виконанні замовлень для па-
лацу князя В. С. Кочубея. Згодом, на початку 1900-х років, засво-
ював техніку іконостасної різьби у Нових і Старих Санжарах 98. 
У полтавській різьбярській майстерні В. Гарбуз почав працюва-
ти з 1912 року, а вже наступного на Петербурзькій виставці був 
нагороджений бронзовою медаллю за виготовлені ним меблі 99. 

З 1930 року він працював на деревообробній фабриці в Полта-
ві у різьбярському цеху, де навчав близько 80-ти учнів 100. Згодом 
перейшов до різьбярського цеху артілі «Спорт і культура», де та-
кож своє вміння передавав молоді. Велику увагу приділяв формі 
виробів – поличок, скриньок, рам для дзеркал, дощок для пря-
ників, прес-пап’є, ножів для розрізування паперу з рельєфними 
зображеннями на теми казок О.  C.  Пушкіна, анімалістичним 
фігуркам. Орнаментальні композиції його творів завжди добре 
узгоджені з формою предмета, чіткі та вишукано-лаконічні. 

Творчість В.  Гарбуза позначена новаторськими пошуками, 
співзвучними часові. Роботи майстра не позбавлені впливу 
стилю модерн, риси якого знайшли відображення у творчості 
українських митців й зокрема у галузі декоративно-ужиткового 
мистецтва. У 1962 році він був удостоєний почесного звання за-

98 Лапа В. Полтавські різьбярі Я. Халабудний, В. Гарбуз. Харків, 1937. С. 56.
99 Горленко В. Деревообробка. Українці. Історико-етнографічна моногра-

фія у двох книгах. Опішня : Українське народознавство, 1999. Кн. 2. С. 207. 
100 Лапа В. Полтавські різьбярі Я. Халабудний, В. Гарбуз... С. 58.
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служеного майстра народної творчості. В. Гарбуз прожив 90 ро-
ків і став об’єднувальною ланкою між поколіннями полтавських 
різьбярів початку і кінця ХХ ст.

На Київщині художня обробка дерева, як індивідуальна на-
родна творчість, була поширена у Звенигородському, Богуслав-
ському, Радомишльському, Чорнобильському, Ржищівському 
повітах  101. Проте визначних досягнень у цей період помітно 
не було.

Художнє різьблення було відоме і в Харкові. Виконані місце-
вими майстрами гарнітури меблів у 1923 році експонувалися на 
Всесоюзній сільськогосподарській та кустарно-промисловій ви-
ставці у Москві. 1926 року харківські різьбярі оформили примі-
щення Будинку літератури ім. В. Блакитного 102. 

Хоча художня обробка дерева в означений час розвивалася 
переважно в річищі орнаментального різьблення, у творчості ба-
гатьох майстрів було присутнє бажання працювати в жанрі круг-
лої скульптури декоративного чи утилітарного призначення. 

У полтавській, велико-будищанській і зіньківській майстер-
нях у 1920-ті роки виготовляли статуетки, що зображували се-
лян: «Селянка з мискою», «Жінка з макітрою», «Селянин з ціп-
ком», «Селянин з мискою» та ін. Сприймаються вони як жанрова 
скульптура малих форм, хоча деякі з них часто виконували ути-
літарну функцію, зокрема їх використовували як попільнички. 
Поява сюжетних зображень свідчить, що народні майстри, пра-
цюючи в старих мистецьких традиціях, почали активно реагува-
ти на теми сучасного їм життя. 

Видатним майстром об’ємної різьби був П. П. Верна (1876–1966) 
родом з хутора Гора Бориспільського повіту колишньої Полтав-
ської губернії (нині Київська обл.), який захоплював сучасників 
своїми талановитими фігуративними композиціями. Різьблен-
ням він почав займатися з 1912 року. Першими роботами були 
барельєфи з портретами Т.  Шевченка, М.  Гоголя, скульптура 
«Кобзар» (1912). З 1913 року його твори вже почали експонувати 

101 Бутник-Сіверський Б. Українське радянське народне мистецтво. 1917–
1940. С. 107.

102 Там само. С. 108.
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на виставках. П. Верна першим з народних майстрів відгукнувся 
на проголошений у 1918 році План монументальної пропаганди 
і вирізав з дерева перше дерев’яне погруддя Т. Шевченка, вста-
новлене у 1921 році у Броварах. Були виконані замовлення і для 
сіл Княжичі, Вишеньки, Люберці, Мартусівка 103. Одним із кра-
щих творів скульптора є портрет дружини Маланки Дмитрів-
ни (1925), де майстер домігся не лише зовнішньої схожості, але 
й зумів передати внутрішній стан людини. На створення нових 
робіт скульптора надихала творчість Т. Шевченка («Сон», 1913; 
«Мені тринадцятий минало», 1947), І. Котляревського («Енеїда», 
1948), О. Пушкіна. Неодноразово повертався до образу кобзаря, 
лірника. Жанрова тема присутня в чорнильних наборах «Сіяч» 
(1928), «На городі», «Викорчовування пнів» (1920-ті), де образи й 
сюжети запозичені з життя, а риси станкової скульптури малих 
форм поєднані з їхнім утилітарним призначенням. Скульптура 
«Дів чина з огірками» (1932) є однією з найкращих в галереї се-
лянських образів. У своїх роботах майстер використовує мотиви 
народного орнаменту, характерні для київського та полтавсько-
го різьблення. 

П. П. Верна віддавав перевагу станковій скульптурі. Прагнен-
ня опанувати її професійні таємниці привело майстра до Ки-
ївського художнього інституту. Дворічне навчання (1934–1936) 
в якості вільного слухача дало змогу вдосконалити професій-
ну майстерність, проте суттєво не позначилося на подальшій 
творчості вже сформованого скульптора. І хоча у своїх роботах 
П. Верна тяжів до професіоналізму, намагаючись найбільш реа-
лістично передавати пропорції та риси зображуваних персона-
жів, його скульптури залишаються глибоко народними. П. Вер-
на першим серед різьбярів був прийнятий до Спілки художників 
УРСР (1938), а 1964 року отримав звання «Заслужений майстер 
народної творчості УРСР». 

Художнє різьблення по дереву на території західних облас-
тей України у першій третині ХХ ст. розвивалося в річищі вже 
сформованих у попередньому столітті художньо-стильових осо-

103 Променицький К. Петро Петрович Верна. Київ, 1958. С. 10. 
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бливостей. На відміну від центральних і східних регіонів, де в 
цей час активним був тиск на мистецтво більшовистсько-кому-
ністичної ідеології, на цих землях в декоруванні виробів з дерева 
продовжували використовувати суто орнаментальне різьблення. 
До 1939–1940 років західні області України перебували у складі 
Австро-Угорщини, Польщі, Румунії й отже, історичні, політичні 
та соціально-економічні процеси були відмінними від подій, що 
відбувались у центральних і східних областях України, які вхо-
дили до складу Російської імперії, а згодом УРСР. 

Художня обробка дерева на території сучасних Львівської, 
Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпат-
ської областей була надзвичайно поширеною. Цьому сприяла 
наявність значних лісових насаджень з розмаїттям видів де-
ревини: бук, дуб, граб, клен, вільха, явір, горіх, тис, липа, дика 
яблуня, груша, слива. Кожна з цих порід мала свої властивості: 
природній колір, міцність, текстуру, що впливало на естетичні 
якості виробів.

Набули розвитку різноманітні способи обробки деревини: сто-
лярство, теслярство, бондарство, токарство. Практична доціль-
ність виробів поєднувалася з їх високими художніми якостями, 
адже практично всі предмети оздоблювали орнаментально-пло-
щинним різьбленням: будівлі, знаряддя праці, різноманітні пред-
мети домашнього призначення, серед яких – скрині, столи, мис-
ники, полиці, лави, дерев’яні ліжка, барильця, декоративні тарелі, 
тарниці, рахви, кушки, рамки, топірці, хрести, свічники тощо.

На території Гуцульщини, яка включала гірські райони При-
карпаття, Закарпаття і частково Буковини провідними центрами 
різьблення по дереву стали м. Косів, села Яворів, Річка, Брусту-
рів. Тут були поширені різноманітні техніки декорування виро-
бів з дерева: чиста (або суха) різьба, інкрустація, інтарсія, «жиро-
вання», випалювання. 

Стилістика гуцульського різьблення була започаткована в 
другій половині ХІХ ст., а остаточно визначилася вже в ХХ-му. 
Найбільш ранні твори вирізняються простотою орнаментики 
й технічного виконання, де переважали прийоми чистої різьби. 
Майстри користувалися незначною кількістю геометричних мо-
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тивів, серед яких поширеними були «зубці», «кривульки», «по-
яски», «слізки», «головкате», «ільчасте письмо». Згодом різьбярі 
почали застосовувати техніку викладання узорів різноманітни-
ми матеріалами: чорним і білим баранячим рогом, природнім і 
фарбованим деревом, металом, перламутром, бісером. Надмірне 
декорування виробів з дерева було зумовлено бажанням заці-
кавити ними покупців, у  першу чергу туристів, колекціонерів, 
організаторів виставок. На асортимент та стилістику виробів 
впливали смаки й міських споживачів. Крім традиційних форм 
посуду майстри почали виготовляти предмети декоративного 
або сувенірного призначення, перенасичені орнаментикою: шка-
тулки, письмове приладдя, рами для люстерок і фотографій, де-
коративні тарелі, жіночі прикраси тощо. 

Розквіт у гуцульському різьбленні технік чистої різьби та ін-
крустації пов’язаний з ім’ям видатного різьбяра Ю. І. Шкрібляка 
(1822–1884) з с.  Яворів, який дав могутній поштовх традиціям 
яворівської школи. 

Одними з перших, хто разом з Ю.  Шкрібляком засвоював 
нову на той час техніку інкрустації по дереву були М. С. Мегеди-
нюк (1842–1912) з с. Річка та В. Г. Девдюк (1873–1951), уродженець 
с. Старий Косів. 

Для активного розвитку мистецтва художнього різьблення 
по дереву велике значення мали створювані приватні майстерні, 
артілі й навчальні заклади. У 1905 році у Вижниці була заснована 
Краєва школа різьбярства та металевої орнаментики під керівни-
цтвом П. Лешевського, яка працювала до 1918 року і підготувала 
понад 100 майстрів художньої обробки дерева 104. Упродовж цих 
років у ній викладали В. Г. Девдюк, В. Ю. Шкрібляк і М. С. Меге-
динюк. Вироби учнів цієї школи вже 1906 року були відзначені 
нагородами на виставці у Будапешті, а на хліборобській виставці 
у Чернівцях (1908) отримали золоту медаль 105. Художні вироби з 
дерева цього закладу мали великий успіх й на виставках у Пари-
жі, Празі, Відні 106. 

104 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 159.
105 Будзан А. Різьба по дереву в західних областях України. Київ, 1960. С. 31.
106 Там само. 
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У 1905  році художник В.  К.  Розвадовський заснував у 
м. Кам’янці-Подільському художньо-промислову школу з інтер-
натом для сільських дітей. Незабаром у ній був відкритий окре-
мий відділ художньої обробки дерева, де навчали різьбленню та 
інкрустації, переймаючи досвід прикарпатських шкіл (Коломиї, 
Станіслава). 

Відкриваються приватні майстерні та навчальні заклади у 
Кам’янці-Буській, Яворові, Гримайлові, Коломиї. Вироби учнів 
та їх учителів з великим успіхом експонувалися на виставках у 
Стрию (1909), Коломиї і Чернівцях (1912), де були нагороджені 
медалями та дипломами. 

1921 року у с. Старий Косів В. Г. Девдюк заснував власну на-
вчальну майстерню з трирічним навчанням для хлопців з навко-
лишніх сіл. За період з 1921 по 1939 роки з його школи вийшло 
45 майстрів, серед них В. Кабин, П. Баранюк, М. Тимків 107. 

Наприкінці 1920-х років власні майстерні відкрили П. Бара-
нюк у с. Смодному та М. Тимків на Москалівці (тепер у межах 
Косова) 108. 

З часом майстри об’єдналися в кооперативи «Гуцульське 
мистецтво» та «Гуцульська різьба», на базі яких 1939 року було 
створено артіль «Гуцульщина» 109. До неї увійшло понад 100 різь-
бярів з Косова, Яворова, Річки, Брустурова. Вже з перших років 
діяльності артілі роботи її майстрів експонувалися на виставках 
у Києві та Москві.

Після 1939 року приватні деревообробні майстерні у Коломиї, 
Самборі, Вижниці, Чернівцях були реорганізовані в артілі.

Техніка інкрустації по дереву стала визначальною в стиліс-
тиці художніх виробів з дерева гуцульських майстрів упродовж 
усього ХХ  ст. Після Ю.  Шкрібляка її розвинули його сини Ва-
силь, Микола та Федір, а також сотні майстрів-різьбярів, які пра-
цювали в приватних майстернях та артілях, а згодом на підпри-
ємствах народних художніх промислів Міністерства місцевої 

107 Юсипчук М. Стійкість народних традицій. НТЕ. 1992. № 1. С. 32.
108 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 169.
109 Кратюк О. Різьбяр по дереву Василь Девдюк. НТЕ. 1975. № 4. С. 64.
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промисловості, у  творчо-виробничих майстернях Художнього 
фонду УРСР.

Сини Ю.  Шкрібляка, успадкувавши батькову майстерність, 
згодом виробили власний мистецький почерк. 

В. Ю. Шкрібляк (1856–1928) густіше вкривав площину виробів 
орнаментом, підкреслював його глибшим рельєфом, виконував 
більш складні композиції та частіше використовував інкруста-
цію різнокольоровим деревом, чорним і білим баранячим рогом, 
перламутром, бісером, металом.

М. Ю. Шкрібляк (1858–1920) орнаментальні композиції ство-
рював на заглибленому (вибираному) тлі, яке густо вибивав 
цвяшками (т.  зв.  «цьокане» тло). Найулюбленішими мотивами 
були розетки з заокругленими пелюстками («кочела»). Додавав 
бісер, досягаючи цим живописних ефектів. Ніби вишуканим ме-
реживом вкрита виконана ним 1909  року декоративна тарілка, 
все поле якої заповнене різьбленим орнаментом з домінуючими 
мотивами 6-пелюсткових розеток і доповненим інкрустацією бі-
сером і деревом. 

Творів Ф.  Ю.  Шкрібляка (1859–1942) збереглося лише п’ять: 
дві тарілки, плакетка, касетка, рахва. Їх характеризує обмеже-
на кількість мотивів, густий та неглибоко різьблений орнамент, 
підкреслений білим, блакитним і червоним бісером 110. 

Безпосередніми спадкоємцями Ю.  Шкрібляка по лінії його 
дочки Катерини були брати Юрій, Петро і Семен Корпанюки. 
Найбільших успіхів у різьбярській справі досягли заслужені 
майстри народної творчості УРСР Юрій та Семен Корпанюки, 
вироби яких позначені тонким смаком і високим рівнем техніч-
ного виконання. Їхні вишукано-гармонійні візерункові компо-
зиції, легко заглиблені в дерево, збагачуються помірним введен-
ням золотавого металу або різнобарвного бісеру.

Ю.  І.  Корпанюк (1892–1976) свої ранні роботи оздоблював 
лише чистою (сухою) різьбою, а згодом почав застосовувати ін-
крустацію різнокольоровим деревом, бісером, перламутром, ме-
талом, проте виконував це тактовно, з відчуттям міри і смаку. 

110 Селівачов М. Юрій Шкрібляк і його внесок у розвиток українського об-
разотворчого мистецтва. НТЕ. 2002. № 5–6. С. 61.
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С.  І.  Корпанюк (1894–1970) також віддавав перевагу чистій 
різьбі, інколи підкреслюючи основні лінії малюнка металевими 
капслями. Кожний елемент орнаменту був композиційно узго-
джений з формою предмета.

П.  І.  Корпанюк (1899–1961) різьбою займався менше, проте 
був відомий як майстер з виготовлення трембіт й удосконалювач 
різьбярського інструменту. 

Ще одним онуком Ю. Шкрібляка, хто далі розвинув традиції 
гуцульського різьблення, був Ф. М. Шкрібляк (1889–1960). У його 
творах зустрічаємо окрім суто орнаментальних композицій і 
сюжетні зображення, виконані невисоким рельєфом в оточенні 
геометричного узору.

Творчість родини Шкрібляків  – Корпанюків й започаткова-
на ними стилістика яворівської різьби мали значний вплив на 
дереворізьблення річківських майстрів. Проте, в роботах остан-
ніх помічається надмірне перенасичення орнаментом, в одному 
творі часто поєднуються найрізноматніші матеріали, внаслідок 
чого втрачається природна фактура деревини. Нерідко орнамен-
тальні мотиви, виконані інкрустацією, своїм зовнішнім блиском 
і мерехтінням відвертають увагу від прекрасно виконаних еле-
ментів чистої різьби.

Провідними річківськими майстрами були М. С. Мегединюк 
(1842–1912), М. М. Медвідчук (1880–1946), Я. В. Тонюк (1903–1958), 
М. Ф. Кіщук (1910–1993). 

М.  Ф.  Кіщук у своїй виробах поєднував плоску різьбу з ін-
крустацією. У 1939 році він був обраний першим головою артілі 
«Гуцульщина», яка на кінець 1940  року об’єднувала вже понад 
100 майстрів із навколишніх сіл  111. Майстер розробляв і у свої 
твори активно вводив нові елементи, що відображали історичні 
зміни в житті гуцульського краю. 

Формування брустурівської школи деревообробного промис-
лу пов’язане з ім’ям Ф. Дручківа, який 1920 року заснував у Брус-
турові першу різьбярську майстерню 112. У Дручківа вчилися май-
стри, творчість яких визначила розвиток різьбярства в наступні 

111 Будзан А. Різьба по дереву в західних областях України… С. 51.
112 Соломченко О. Народні таланти Прикарпаття. Київ, 1979. С. 13.
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десятиліття: його сини Микола й Василь, брат Кирило, Андрій та 
Ілько Габораки, річківці Яків і Микола Тонюки та ін. 113. 

Стилістика виробів брустурівських майстрів має багато 
спільного з річківською школою різьбярства, проте, на відміну 
від останньої, вона позначена деякою здрібненістю орнаменталь-
них композицій, а  іноді надмірною строкатістю матеріалів, що 
використовуються для інкрустації (кольоровий каучук, перла-
мутр, коралики, фарбоване дерево, метал) 114.

Традиції яворівських, річківських, брустурівських різьбярів 
дістали подальший розвиток у творчості косівських майстрів. 
З 1939 року Косів утвердився як центр гуцульського дереворізь-
блення. Цьому сприяли організація тут училища прикладного 
мистецтва та створення артілі «Гуцульщина».

Визначними косівськими майстрами, що працювали тут 
у період до 1940  року були: В.  Г.  Девдюк (1873–1951), В.  В.  Гуз 
(1904–1991), В.  І.  Кабин (1908–1992), П.  Баранюк (1908–1947), 
М. П. Тимків (1909–1985), М. Ю. Федірко (1924 р. н.), І. В. Балагу-
рак (1922–1988).

В. В. Гуз народився у Стрию Львівської області. Після навчання 
у 1930–1935 роках на художньо-декоративному відділенні Львів-
ської промислової школи переїхав до Косова, де познайомився 
з Ф. М. Шкрібляком, Ю. І. та С. І. Корпанюками, В. Г. Девдюком. 
Брав участь в організації артілі «Гуцульщина». З 1939 року почав 
працювати у створеному цього року Косівському училищі при-
кладного мистецтва. 

Головною рисою творчості В. Гуза є поєднання плоскої та ре-
льєфної різьби з сюжетними зображеннями (баклага «Олекса 
Довбуш»), або різьби та інкрустації металевим дротом і капсля-
ми. Він був чудовим майстром композиції, що зумів засвоїти її 
закономірності й уміло застосовувати відповідно до форми ви-
робів. Різьблений орнамент часто доповнював накладними ме-
талевими пластинами з гравірованим малюнком. 

В. І. Кабин народився у Косові. Навчався у приватній школі 
В. Г. Девдюка. У 1928 році створив власну майстерню, а згодом 

113 Селівачов М. Юрій Шкрібляк і його внесок… С. 63.
114 Соломченко О. Народні таланти Прикарпаття... С. 16.
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став працювати в кооперативі «Гуцульська різьба». Був одним 
із організаторів артілі «Гуцульщина», де працював упродовж 
18  років. Створив багато орнаментальних і тематичних творів 
для громадських і державних установ Києва, Львова, Москви. 

М. П. Тимків перші навички різьби отримав у майстерні В. Г. Дев-
дюка. З 1944 року працював у різьбярському цеху артілі «Гуцуль-
щина», а з 1959-го – в Косівських художньо-виробничих майстер-
нях 115. Різьбленням та інкрустацією оздоблював тарілки, шкатулки, 
обкладинки до альбомів, футляри для книг, меблі. У 1970-ті роки 
повернувся до виготовлення предметів побутового призначення: 
стільців, поличок, свічників, цукорниць, сільничок тощо.

До найбільш талановитих гуцульських різьбярів належав 
І.  В.  Балагурак. Він одним із перших прийшов до утвореної 
1939 року артілі «Гуцульщина». У своїх ранніх роботах віддавав 
перевагу техніці інкрустації деревом, металом, бісером і перла-
мутром. Згодом відійшов від надмірного перенасичення декором 
і зосередився на техніці чистої різьби. Вироби майстра позначені 
художнім смаком, вишуканим орнаментом, який не переванта-
жує форму, а вдало підкреслює її конструктивні особливості. 

В західній частині Карпат, яку заселяло українське населен-
ня – лемки, ще з кінця ХІХ ст. набула поширення рельєфна різьба 
по дереву з рослинним орнаментом, якою займалася більша час-
тина мешканців краю. В роботі майстри користувалися м’якими 
породами дерева: липа, осика, рідше – сосна і ялина. З деревини 
природного кольору виготовляли таці, хлібниці, фруктовниці, 
рамки, попільниці, палиці, іграшки, декоровані орнаментом у 
вигляді розпластаних на поверхнях виробів крупного листя ка-
штана, клена, винограду, соняшника, груші, калини тощо 116. На 
художню творчість лемківських майстрів впливав західноєв-
ропейський стиль модерн, котрий насаджувала в цьому районі 
деревообробна школа у Риманові (Польща), організована графи-
нею Потоцькою у 1878 році 117. На Лемківщині отримала розви-

115 Виставка творів Миколи Тимківа. Каталог. Івано-Франківськ, 1981. С. 3.
116 Будзан А. Різьба по дереву в західних областях України… С. 43.
117 Кищак С. Корені лемківської різьби. Львів : Видавничий відділ «Свіча-

до», 2003. С. 16.
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ток також кругла різьба. Народні скульптори у своїх творах відо-
бражали природу Карпат, тваринний світ, зображували лемків 
за повсякденною роботою.

Найважливішими осередками лемківської різьби були села 
Вілька і Балутянка (Польща). Саме з цих сіл вийшли родини сла-
ветних майстрів лемківської різьби Орисиків, Сухорських, Од-
рехівських. 

Одним із найвідоміших майстрів круглої і плоскої різьби був 
М. В. Орисик (1885–1946), який першим звернувся до створення 
скульптурних зображень диких звірів: ведмедів, вовків, лисиць, 
оленів, гірських орлів. У  1920–1930-ті  роки він виконав багато 
скульптур жанрового характеру: «Лемко», «Лемко грає на дуді», 
«Мисливець», «Два діди» тощо, а  також барельєф «Портрет 
 родичів» 118.

Наприкінці 30-х – початку 40-х років ХХ ст. розпочали свою 
творчу діяльність сини М.  Орисика: Іван (1910–1945), Онуфрій 
(1914 – після 1945), Василь (1918–?), Андрій (1922–1999) і Степан 
(1930  р.  н.). Учнями майстра були В.  Одрехівський (1921–1996), 
О. Стецяк (1914–1959), В. Бенч (1922 р. н.), Г. Бенч (1905–1988).

Визнаними майстрами різьби цього часу були Іван Кищак 
(1901–1967), Дмитро (1903–1947) та Антін (1905–1977) Шалайди з 
с. Балутянка. Їхні твори експонувалися на виставках у Закопано-
му (1935), Віслі (1937), Криниці та Сяноку 119. Справу І. М. Кищака 
продовжили його сини Степан (1928 р. н.) і Василь (1930 р. н.). 

У скульптурних творах лемківські майстри прагнули до най-
більш реалістичного відтворення образів своїх персонажів, 
рослинного і тваринного світу з дотриманням пропорцій, про-
робкою деталей. У цьому їхні роботи були близькими до профе-
сіональної скульптури. 

На Півдні України, де лісових насаджень було значно менше, 
ніж в інших регіонах, набуло розвитку лозоплетіння. Для цього 
виду ремесла, яке отримало поширення з кінця ХVІІІ ст. у по-
вітових містечках Херсонської губернії, використовували різні 

118 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 114.
119 Кищак С. Корені лемківської різьби... С. 5.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



715

4.1. Українське художнє дерево

види верби. За даними перепису 1905 року у 38 обстежених по-
селеннях Херсонського повіту працювало понад 900  майстрів 
лозоплетіння 120. На початку ХХ ст., наприклад, в Одесі, Микола-
єві та Херсоні виробляли понад 100 найменувань виробів з лози: 
стільці, крісла, дивани, столи, скрині, валізи, дитячі колиски, 
хлібниці, бочівочки, підставки для квітів, сумки для дамського 
рукоділля  121. Майстри виготовляли й речі, необхідні в побуті 
селянської родини. Цінність таких виробів визначалася їхньою 
практичною доцільністю, ретельністю виконання, красою візе-
рунка. Для його створення обирали лозу різної товщини та ко-
льору, інколи її підфарбовували.

Друга світова війна 1939–1945  років перервала розвиток на-
родного мистецтва та художніх промислів України. Відразу ж 
по її завершенні разом із відбудовою народного господарства 
починає відроджуватися діяльність художньо-промислових ар-
тілей, набуває розвитку індивідуальна творчість. Вже наприкін-
ці 1944 та на початку 1945 років майже у всіх обласних центрах 
України відкрилися виставки народного мистецтва та худож-
ньої творчості. Серед експонатів значну кількість складали й ви-
роби з дерева: гарнітури меблів, сувеніри, декоративні тарелі та 
панно з гербами, портретами комуністичних вождів, тематичні 
барельєфи. 

Урядовими структурами в цей час особливо заохочувалося 
відображення подій сучасного життя, перемог і здобутків соці-
алістичного ладу, зображення портретів партійних керівників, 
введення радянських символів тощо. Будинки народної твор-
чості підтримували прагнення народних майстрів до станко-
візму. Тим самим нівелювалися традиційні основи різьбярства, 
його регіональні відмінності; орнамент зводився до ролі обраму-
вання портретів чи тематичних зображень, виконаних в техні-
ках барельєфу чи площинної різьби, де творче обличчя майстра 
повністю втрачалося за прагненням якомога реалістичніше від-
творити певний сюжет чи портрет. 

120 Малина В. Таланты Прибужья. Одесса : Маяк, 1988. С. 67.
121 Там само.
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Панівна ідеологія зумовлювала «підтягування» орнаменталь-
но-умовного народного декоративного мистецтва до рівня реа-
лістично-зображувального станкового  122. Експозиції обласних, 
республіканських, всесоюзних виставок рясніли тематичними 
панно з гербами СРСР, УРСР, комуністичними гаслами, радян-
ськими емблемами; сюжетними картинами, виконаними в техні-
ці барельєфу на теми колгоспного життя, трудових буднів заводів 
і фабрик; портретами вождів пролетаріату і членів Політбюро. 

У відбудовний період ініціатива підтримки народних май-
стрів переходить до республіканського та обласних Будинків на-
родної творчості, утворених 1939 року. 

Як і в довоєнний період художнє різьблення по дереву на те-
риторії Центральної та Лівобережної України більш активно 
розвивається на Полтавщині. Щоправда артіль «Спорт і культу-
ра» вже не поновила свою роботу. Майстри, не діставши органі-
заційної підтримки з боку Укрхудожпромспілки, перейшли пра-
цювати різьбярами в деревообробну промисловість або почали 
займатись індивідуальною творчістю.

У повоєнний час деревообробництво швидкими темпами на-
буває розвитку на території західних областей України. Віднови-
ли роботу деревообробні артілі в Косові, Львові, Ужгороді, Чер-
нівцях. Найбільш потужною була косівська артіль «Гуцульщина», 
діяльність якої з кожним роком набирала обертів. У 1947 році тут 
працювало вже 160 майстрів-різьбярів 123. 1950 року до неї на пра-
вах філій увійшли артіль «30-річчя Радянської України» (с. Річ-
ка) та артіль ім.  І.  Франка (с.  Брустурів), створені 1948  року  124. 
У  1950-ті  роки вироби гуцульських майстрів з успіхом експо-
нувалися на всіх ювілейних республіканських і всесоюзних ви-
ставках та за кордоном. Асортимент виробів дещо змінюється: 
до традиційних декоративних тарелей, шкатулок, рахв, скриньок 
додаються кубки, барильця, цукорниці, прибори для напоїв, фут-
ляри для книг, обкладинки до альбомів, настольні письмові при-

122 Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номіна-
ція, стилістика, типологія). С. 19.

123 Будзан А. Різьба по дереву в західних областях України… С. 51.
124 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 171.
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бори тощо. Увагу відвідувачів завжди привертали багато декоро-
вані різьбленням та інкрустацією гарнітури меблів. Гуцульські 
різьбярі на замовлення партійного керівництва виготовляли у 
значній кількості кабінетні меблі для представницьких та урядо-
вих приміщень Києва та Москви. 

У 1945–1950-ті  роки у творах гуцульських майстрів суто 
орнаментальних композицій стає менше. Вводяться тематичні 
рельєфні або площинні зображення радянської символіки, юві-
лейних дат, портрети партійних вождів та урядових керівників. 
Насаджувався станковий, плакатний принцип у вирішенні теми. 
Будинки народної творчості, які взяли на себе ініціативу опіки 
народного мистецтва, орієнтували майстрів на створення саме 
таких виробів. Так самодіяльна творчість підмінювала народне 
мистецтво, а традиційні орнаментальні твори відносили до ви-
робів нижчого ґатунку. Продовжують активно працювати у цей 
час провідні майстри Юрій та Семен Корпанюки, М. Ф. Кіщук, 
В. В. Гуз, Я. В. Тонюк (1903–1958), В. Ф. Кіщук (1904–1977), М. З. 
Кіщук (1919–1984), М. П. Тимків (1909–1985), М. М. Бернацький 
(1916–1981), М. П. Кабин (1919–1971), І. В. Балагурак, М. В. Девдюк 
(1904–1991), Ю. Й. Баранюк (1908–1975), Д. Ф. Тонюк (1924–1977), 
Т. Т. Баранюк (1925–1964), А. В. Кошак (1917–1982), М. І. Юсипчук 
(1920 р. н.), Д. М. Лучук (1928 р. н.), М. І. Грепиняк (1933 р. н.) та ін.

Традиції гуцульського різьблення набувають розвитку в 
творчості правнуків славетного Ю.  Шкрібляка  – Д.  Ф.  Шкрі-
бляка (1925–2007), В. С. Корпанюка (1922–2004) та праправнука 
В. В. Корпанюка (1949 р. н.).

Д.  Ф.  Шкрібляк різьбленням почав займатися з 1965  року, 
продовжуючи як батькові художні прийоми, так і розвиваючи 
власний мистецький почерк. Виготовляв речі декоративного та 
побутового призначення: тарілки, шкатулки, альбоми, сільнич-
ки, рахви, цукорниці тощо. Різьба його вирізняється глибоким 
рельєфом, що виразно виступає на заглибленому «цьоканому» 
тлі; орнаментальні мотиви («ружі», «кучері», «листочки», «бара-
нячі ріжки») набувають досить крупних форм, чітко окреслені; 
лінії малюнка мають заокруглені обриси й тактовно доповнені 
інкрустацією бісером і кольоровим деревом.
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У перші повоєнні роки починається найбільш активний етап 
розвитку і лемківської різьби. У  1945–1947  роках відбулася де-
портація населення лемків до УРСР, переважно на території Тер-
нопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Почали 
виникати осередки різьбярства, в  яких продовжили розвиток 
традиції лемківської дрібної пластики: Львів, Трускавець, Бе-
режани, Моршин, Підгайці, Теребовля, Болехів, Одеса, Мирго-
род. Найбільш розвиненими серед них були Львів, Трускавець 
і с. Гутисько Тернопільської області. У Львові завдяки зусиллям 
С. І. Кищака (1928 р. н.) у 1948 році був організований цех різьбя-
рів-надомників при артілі ім. Л. Українки, куди майстри здавали 
свої вироби і звідкіля вони потрапляли на виставки та в музеї 125. 
Майстри створювали анімалістичну, тематичну, жанрово-по-
бутову скульптуру, площинною різьбою декорували тарілки, 
підставки, скриньки, попільнички. Тут працювали І. М. Кищак 
(1901–1967), В. І. Кищак (1930–1962), Г. Бенч (1905–1988), М. Г. Бер-
даль (1931 р. н.) та ін.

В. П. Одрехівський (1921–1996) з 1946 року мешкав у Львові, 
працював різьбярем в артілях «Художні вироби» та ім. Л. Укра-
їнки. Отримав професійну освіту, закінчивши Львівське дер-
жавне училище прикладного мистецтва, а  згодом Львівський 
інститут прикладного та декоративного мистецтва  126. Створив 
велику кількість скульптурних творів на теми життя свого краю: 
«Дудар» (1947), «Лемко в дорозі» (1947), «Дроворуб» (1949), «Мис-
ливець» (1957). Працював і в техніці барельєфної різьби. 

І. П. Одрехівський (1923–1994) працював різьбярем у Львів-
ському обласному товаристві «Художник». Кращими роботами 
є «Косулі» (1954), «Баранчики» (1959), «Гуцулка на коні» (1963), 
«Довбуш» (1963).

Визначним майстром тематичної рельєфної різьби по дереву 
був А.  Т.  Фігель (1919–1999) з м.  Криниці на Лемківщині. Пра-
цював він переважно в техніці барельєфу. Одним із найкращих 
творів майстра є барельєф «Гуралі» (1948)  – зображення дуже 
виразних типів жителів Західних Карпат. 

125 Кищак С. Корені лемківської різьби... С. 6.
126 Будзан А. Різьба по дереву в західних областях України… С. 72–73.
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4.1. Українське художнє дерево

У повоєнний час розпочинається плідна творча діяльність 
А. П. Сухорського (1929 р. н.) – одного з найталановитіших лем-
ківських скульпторів, заслуженого майстра народної творчості 
України. Народився він у с.  Вілька, а  1945  року з родиною був 
переселений до с.  Почмайстрівка Підгаєцького району Терно-
пільської області, що знайшло відображення в одному з кращих 
творів майстра «Переселення» (1987). З 1948 року мешкає у Льво-
ві, де тривалий час працював різьбярем в артілях «Художні ви-
роби» та ім. Л. Українки. 

Твори А.  Сухорського сповнені тонкого ліризму, стриманої 
експресії та позначені високим рівнем технічного виконання. 
У своїх роботах майстер звертається до відтворення побутових 
сцен із життя лемків, що було типовою рисою в творчості усіх 
різьбярів цього краю («Лемко», 1972; «Лемківський різьбяр», 
1975). У  подальшому він все частіше звертається до загальноу-
країнських тем. Стилістика творів майстра базується на засадах 
професіональної скульптури. 

Вихідцями з династії лемківських різьбярів є брати Юрій 
(1927–2000) та Мирон (1928  р.  н.) Амбіцькі, родом із с.  Прусік 
на Лемківщині. Навчалися у Львівському училищі приклад-
ного мистецтва ім.  І.  Труша, а  згодом у Львівському інституті 
прикладного та декоративного мистецтва (закінчили у 1965). 
1960 року вперше взяли участь у виставці народного мистецтва 
у Києві, де експонувалася скульптура «Табун» (1960). У творчос-
ті Амбіцьких органічно поєдналися давні традиції лемківської 
різьби та професіональні навички львівської скульптурної шко-
ли. Станкові твори талановитих митців динамічні, експресивні; 
сміливим і впевненим рухом різця майстри моделюють форму, 
надаючи їй переконливої виразності. Скульптори віддають пере-
вагу історичній тематиці та подіям сучасного життя («Колгоспні 
змагання», 1960; «Нащадки Довбуша», 1967; «Весна 45-го», 1985).

Брати Ю. і М. Амбіцькі працюють не лише в дереві, а й у ху-
дожній обробці металу, кованій міді, гальванопластиці.

На території Прикарпаття з давніх часів був поширений та-
кий традиційний спосіб декорування побутових виробів і ар-
хітектурних деталей як випалювання. Дуже простий за своєю 
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технікою, він був доступний широким верствам населення. Ви-
значними майстрами художнього випалювання у ХХ  ст. були 
Юрій (1860–1945), Іван (1904–1989) і Василь (1933 р. н.) Грималю-
ки з сс. Річка та Снідавка Косівського району. Із смерекових, со-
снових і ялинових клепок вони складали коновки, рогачі, дій-
нички, маслобійки, сільнички, підвазонники тощо й декорували 
їх рослинним і геометричним орнаментом приємного золотаво-
коричневого кольору, виконаним розпеченими металевими ін-
струментами (коліщатком, штампом тощо).

У 1950–1960-ті  роки подовжувала розвиватися художня об-
робка дерева на Бойківщині: у Стрию, Самборі, Сколе, Турці 127. 
Тут у перші повоєнні десятиріччя місцеві майстри виготовляли 
на продаж сільнички, черпаки, ложки, прикрашені тригран-
но-виїмчастим різьбленням. У Стрию М. Бумба (1901–?) та інші 
майстри розвинули своєрідну техніку контурного різьблення по 
бейцованій поверхні з наступним розфарбуванням аквареллю 
різьблених мотивів орнаменту, що нагадувало вишивку 128.

Різьблення по бейцованій поверхні набуло поширення у 
творчості різьбярів Львівщини. Започаткував цю техніку у 
1930-х роках у м. Яворові Й. П. Станько (1893–1967). Своєрідність 
її полягає у тому, що поверхня дерев’яних виробів фарбується 
(бейцюється) в один колір (темнозелений або темновишневий), 
полірується, на ній вирізується рослинний орнамент, який зали-
шається білим або легко підфарбовується у ніжні тони. Майстри 
виготовляли декоративні тарелі, шкатулки-скриньки. Основни-
ми орнаментальними композиціями є вазони, обрамлені бор-
дюрами квадратної чи прямокутної форми, а найпоширенішим 
мотивом – мотив вербового листя, який, поєднуючись з іншими 
елементами, утворює щоразу нові орнаментальні форми: квітку, 
гілку, деревце. Декоративні якості виробів підсилюються конт-
растним зіставленням кольорів (фарбованої поверхні виробу і 
заглибленого в текстуру дерева орнаменту білого кольору), а та-
кож тригранно-виїмчастого та плоского різьблення. 

127 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 173.
128 Там само.
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Ще 1896  року в Яворові виникла так звана «забавкарська» 
школа, що спершу спеціалізувалася на виготовленні дерев’яних 
іграшок, скринь, предметів домашнього побуту. У  1902  році у 
ній відкрився клас художньої різьби по дереву, де почав працю-
вати Й. Станько, а запроваджена ним техніка різьби назавжди 
отримала назву яворівської. Школа проіснувала до 1939  року, 
а 1946-го на її місці було відкрито професійно-технічну школу, 
яку 1963 року було переведено до селища Івано-Франкове. На-
вчались у ній учні з усієї України, бо на той час це був єдиний 
спеціалізований навчальний заклад подібного профілю. Викла-
дачами працювали І. Лісовський, П. Станько, П. Музичка.

На Тернопільщині різьблення по дереву розвивалося пере-
важно в жанрі скульптури. Найвідомішим майстром був В. Бі-
дула (1868–1925) із с.  Лапшин Бережанського району. У  ХХ  ст. 
основ ними центрами різьби були села Бережанського, Козів-
ського, Теребовлянського, Монастирського районів.

Об’ємна різьба отримала розвиток у творчості С. Красівського 
і М. Мриги, плоска і рельєфна – Я. Федірка і В. Воробця. Майстри 
с. Микулинці Теребовлянського району виготовляли шкатулки, 
оздоблені рельєфною, контурною і плоскою різьбою 129.

У сс.  Млинівці, Хотовиця Кременецького району, Росохач 
Чортківського, Комсомольське Гусятинського та Колодрібка За-
ліщицького районів набув поширення такий вид народної твор-
чості як плетення з лози, осоки та рогози. Плести кошики, капе-
люхи, постоли, настінні килимки, тарілки, крісла тощо вміли в 
кожній хаті. 

Заслужений майстер народної творчості України Я.  І.  Ре-
мінецький (1936 р. н.) з рогози створює унікальні об’ємні жан-
рові композиції та шкатулки-хатинки. Дуже часто ці своєрідні 
скульп тури сповнені гумору та влучної образної характеристи-
ки, як, наприклад, «Гончар», «Коваль», «Вівчар», «Одарка і Ка-
рась» (усі – 1981). Ці традиції розвиває і його талановита учениця 
О. І. Дейнека (1972 р. н.) із с. Голгоча Тернопільської області. Сю-

129 Стельмащук Г. Народні художні промисли Тернопільщини. ОМ. 1981. 
№ 3. С. 24.
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жетами її творів є образи з народних казок (Котигорошко, Коза-
дереза), літературних творів («Лісова пісня», «Кобзар»), а також 
на історичну та релігійну теми. 

На другу половину ХХ  ст. припадає розквіт творчої діяль-
ності видатного майстра дерев’яної скульптури В.  І.  Свиди 
(1913–1989) із Закарпаття. Народився В. Свида у с. Пацьканове, 
з 1930 по 1934 роки навчався у школі з художньої обробки де-
рева у с. Ясиня. Після закінчення працював в іконостасній май-
стерні І. Павлишинця в Ужгороді, де виконав сотні різьблених 
деталей до церковних іконостасів. Під час роботи різьбярем у 
реставраційній майстерні «Брати Котрбове» (Брно, Словаччина) 
відвідував студію малюнка і ліплення при Вищій промислово-
художній школі, а  під час роботи у Празі  – студію при Акаде-
мії мистецтв  130. 1945  року В.  Свида повернувся на Закарпаття. 
Першим скульптурним твором талановитого майстра став «По-
цілунок матері» (1946), де образне звучання досягло рівня епіч-
ної монументальності. Наступні роботи скульптора увійшли до 
кращих здобутків українського мистецтва. Серед них образи гу-
цулів, побутові сюжети, історична та лірична тематики. 

Більшість ранніх творів В. Свиди належать до одно-двофігур-
них, рідше – трифігурних статичних, фронтально розгорнутих 
композицій, вирізаних за народною традицією з цільного шмат-
ка дерева. У  кожній роботі авторові вдалося в опоетизованій 
формі передати особисті враження і відчуття – «Гуцульська ро-
дина» (1946), «Мати з дитиною» (1948), «Гуцулка», «Гуцул», «Іду в 
партизани» (усі – 1948); «До школи» (1949). Згодом скульптор все 
частіше почав звертатися до багатофігурних композицій. Таки-
ми масштабними творами є «На полонину» (1959) та «Повернен-
ня з полонини» (1966–1967).

Творчість В.  Свиди отримала високе визнання. 1973  року 
він отримав звання народного художника УРСР, а  1983-го 
став першим на Закарпатті лауреатом Державної премії УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка.

130 Василь Свида: Скульптура: Альбом / авт. вступ. ст. та упоряд. В. В. Мар-
тиненко. Київ : Мистецтво, 1987. С. 10.
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1960–1980-ті роки були періодом найбільшої активності в ді-
яльності народних художніх промислів України. Артілі реоргані-
зовуються у фабрики державного підпорядкування, які увійшли 
до спеціалізованого промислового об’єднання Укрхудож пром 
Міністерства місцевої промисловості. У  1970-ті  роки він на-
лічував 30 підприємств, де працювало понад 25 000 чоловік  131. 
Найбільш потужним серед них стало Виробничо-художнє 
об’єднання «Гуцульщина», з розгалуженою системою філій у на-
вколишніх селах. У ці роки в його різьбярському цеху працюва-
ло понад 300 майстрів-різьбярів 132.

Внаслідок послаблення ідеологічного тиску відбуваються по-
мітні зміни в стилістиці гуцульських виробів: зменшується кіль-
кість тематичних творів, оновлюється форма, декор стає стрима-
нішим. Різьблений та інкрустований орнамент вже не заповнює 
суцільно форму, а залишає вільні площі, що виявляє природну 
красу деревини. Творчо переосмислюючи традиційні художні 
прийоми, майстри надають їм нового звучання й створюють са-
мобутні мистецькі твори.

До когорти старшого покоління гуцульських майстрів до-
лучаються молоді талановиті митці: Р.  М.  Шпак (1941  р.  н.), 
М. М. Танасійчук (1944 р. н.), І. В. Гавриш (1945 р. н.), Б. В. Гав-
риш (1949 р. н.), Є. Д. Лучук (1956 р. н.), А. М. Федірко (1957 р. н.), 
Р. І. Когутяк (1951–1981), М. І. Присяжний (1943 р. н.) – з Косова; 
С. Ф. Сандюк (1935 р. н.), Н. Г. Лемзякова (1941 р. н.), Р. І. Микла-
щук (1952 р. н.), І. В. Воронич (1958 р. н.), О. М. Савчук (1947 р. н.) – 
з  Івано-Франківська; І.  Г.  Пітиляк (1938  р.  н.), М.  В.  Грепиняк 
(1944 р. н.) – із с. Річка; В. О. Ванджурак (1938 р. н.), М. І. Петрів 
(1944 р. н.) із с. Брустурів та багато ін. 133. 

131 Художні промисли України: Альбом / упоряд. Н. Кисельова, Н. Попен-
ко. С. 9.

132 Селівачов  М. Нові тенденції і проблеми деревообробного промислу. 
Художні промисли: теорія і практика. Збірник наукових праць  / відп. ред. 
О. К. Федорук. Київ : Наукова думка, 1985. С. 49.

133 Романова Т., Денисенко Н. Художнє різьблення Гуцульщини (за мате-
ріалами колекції Музею українського народного декоративного мистецтва). 
Музеї народного мистецтва та національна культура : зб. наук. пр. / за ред. 
д-ра мист-ва М. Селівачова. Київ : Златограф, 2006. С. 66.
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Здійснюються перші спроби організації деревообробних су-
венірних цехів і майстерень при лісгоспах, котрі належали до 
системи Міністерства лісового господарства УРСР. Очолив цей 
напрямок старший інженер-художник відомства В.  Г.  Парахін 
(1938  р.  н.). Він організував мережу виробництв, які відновлю-
вали напівзабуту народну традиційну обробку дерева в багатьох 
областях України. Першими почали переорієнтацію Полтав-
ський, Кременчуцький, Миргородський і Тетерівський лісгоспи, 
а згодом і Клесівський Рівненської області.

Там формувалися прогресивні принципи нової організації 
праці художньо-промислового центру: відмова від розподілу на 
«творчих» і «виконавців», прагнення до виготовлення предме-
тів ужиткового призначення, подолання еклектики та переван-
таження декором. В. Парахін закликав майстрів вивчати місцеві 
народні традиції та технічні прийоми різьблення, знайомитися 
з музейними колекціями. Він розробляв новий асортимент ви-
робів, організовував бажаючих працювати у колективи, прагнув 
зацікавити їх творчістю. Його цілеспрямований пошук розши-
рював межі бачення, збагачував усталені форми художнього 
вираження. Високий естетичний смак, глибокі знання та науко-
во-методичний підхід дозволяли знайти в художньому дереві 
стилістику форми, естетичну цінність, що й забезпечило зроста-
ючий попит на сувенірно-подарункові вироби.

Найбільш потужним центром був заснований 1969 року різь-
бярський цех народно-побутових виробів Кременчуцького ліс-
госпу, початок діяльності якого пов’язують з ім’ям талановитого 
майстра В. К. Нагнибіди (1929–1985). Багато років він працював 
у цеху, створивши безліч бездоганних за смаком і технічним ви-
конанням ужиткових і декоративних виробів  – це ковші, кух-
лі, баклаги, скриньки, тарелі тощо. В. Нагнибіда добре засвоїв 
особливості полтавської народної орнаментики, але постійно 
експериментував, збагачуючи її новими елементами. Він впер-
ше використав тонування заглиблених елементів декору, що 
надало малюнку виразності й підсилило світлотіньовий ефект, 
відмовився від поширеної тенденції вкривати дерев’яні виро-
би лаком.
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В.  Нагнибіда, як і його вчитель В.  Гарбуз, був удостоєний 
звання «Заслужений майстер народної творчості УРСР» і нео-
дноразово представляв свої твори на всесоюзних і міжнародних 
виставках. Він виховав цілу плеяду талановитих різьбярів – це 
М. В. Переверзіна, Г. Н. Галь, М. Г. Зацеркляний (м. Кременчук), 
О. М. Олешко (м. Полтава), які від нього перейняли мистецькі 
традиції художньої різьби, збагативши їх новим композиційним 
змістом.

Для кременчуцького осередку характерним було виготов-
лення різноманітних форм традиційних для Полтавщини по-
бутових предметів на довбаній, столярній, токарній, плетеній, 
бондарській основі  134. Майстри надавали великого значення 
творчому пошукові, орієнтуючись на традиційне виїмчасте різь-
блення, вони видозмінювали декор у межах усталених структур, 
не ускладнюючи малюнка. 

Після В.  Нагнибіди художнє керівництво Кременчуцьким 
цехом успадкувала М.  Переверзіна (1937  р.  н.)  – одна з провід-
них майстрів осередку. Різьбленням вона почала займатися 
з 1970  року, опанувавши його таємниці у практичній роботі 
на підприємстві. У  творчості тяжіла до виготовлення велико-
масштабних форм, зокрема й предметів хатнього умеблювання, 
створювала речі побутового призначення. Її вироби (кухлі, ков-
ші, шкатулки) ніби помережані тригранно-виїмчастим полтав-
ським різьбленням, який виявляє природну красу непокритого 
лаком дерева. Роботи талановитої майстрині вирізняють про-
думаність композиційних вирішень, лаконізм у використанні 
орнаментальних мотивів.

В. Г. Зацеркляний (1942 р. н.) з м. Кременчука по праву вважає 
своїми вчителями В. С. Гарбуза та В. К. Нагнибіду, бо саме вони 
залучили його до різьбярської справи, навчивши традиційним 
прийомам тригранно-виїмчастого різьблення.

З 1970  року він розпочинає роботу в сувенірному цеху при 
Кременчуцькому лісгоспі. Асортимент виробів майстра різно-

134 Селівачов  М., Ханко  В. Сучасне різьбярство Полтавщини. ОМ. 1978. 
№ 3. С. 20–22. 
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манітний: набори меблів, кухонні набори, скриньки, баклаги, 
ковші, сільниці, декоративні панно, тарелі. Роботи наділені ха-
рактерними для народного мистецтва рисами умовності й уза-
гальнення образу, пластичними та декоративними якостями. 
Різноманітні вироби майстерно декоровані орнаментальними 
композиціями, виконаними в техніках тригранно-виїмчастого 
різьблення та гравірування. Декор не переобтяжує форму, а до-
зволяє відчути природну красу матеріалу, його колір, текстуру. 
М. Зацеркляний користується світлими породами дерева (липа, 
вільха, верба, тополя), не вкриває вироби лаком, тому природне 
тепло матеріалу, його приємна, злегка шорсткувата поверхня до-
бре відчутні на дотик. 

У Миргородському цеху художньої обробки дерева спершу 
займалися виготовленням точених і різьблених побутових пред-
метів: кухонні набори для сипучих продуктів, кухлі, підвазон-
ники; згодом почали спеціалізуватися на розписі по дереву. На 
початку 1970-х  років почали випускати точений, декорований 
різьбленням, посуд. Глибоко народні традиції українського різь-
бярства притаманні творам І. А. Пазинича (1922 р. н.). Діапазон 
творчості майстра дуже широкий: сільнички, ковганки, кухон-
ні дошки, ложки, свічники, декоративні та тематичні тарелі. 
У його доробку також багато рельєфних портретів (Т. Г. Шевчен-
ка, М. В. Гоголя). Значне місце у своїх творах майстер відводив 
текстам. Вази І. Пазинича мають присадкуваті пропорції та ве-
ликі незаймані поверхні, де поліруванням виявлялася тексту-
ра береста – улюбленої майстром породи дерева. Тектоніка ви-
робу підкреслювалась однією-двома смугами глибоко врізаних 
орнаментів. 

Ще одним центром різьбярства на Полтавщині був цех фа-
брики художніх виробів ім. Л. Українки у Полтаві. Працювало 
тут лише 7 майстрів. Невеличкий колектив цеху мав можливість 
експериментувати, виготовляючи меблі, ужиткові речі, декора-
тивні панно, зразки архітектурного різьблення. 

Відомим представником художньої різьби по дереву на Хар-
ківщині був М. Ф. Колєнов (1918 р. н.). Різьбленням він почав за-
йматися з 1950  року в гуртку при Харківському обласному бу-
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динку народної творчості 135. М. Колєнов є автором цілого ряду 
декоративних тарелей, скриньок із сюжетами на теми творів 
Т. Шевченка: «Заповіт», «Мені 13-й минало». Шевченківську те-
матику майстер розвивав протягом усієї своєї творчої діяльнос-
ті – до кінця 1980-х років.

На Київщині центром відродження художньої обробки дере-
ва став Тетерів Київської обл. Наприкінці 1960-х років тут було 
створено дослідно-виробничий лісгосп. Маючи першокласну 
техніку, тетерівське виробництво на першому етапі свого існу-
вання (1967–1968) випускало лише точені іграшки та статуетки 
незадовільного мистецького рівня, яким бракувало ознак на-
родної художньої культури 136. Спершу були спроби наслідувати 
лемківських різьбярів. В. Парахін познайомив майстрів з місце-
вими традиціями, зокрема з особливостями техніки тригранно-
виїмчастого різьблення, з  характерними для Полісся формами 
виробів і типами орнаментів. Звертав увагу на ужитково-функ-
ціональне призначення виробів. Надавав перевагу виразності 
форми та простоті декору. Наприкінці 1969 року на підприємство 
прийшла молодь з навколишніх сіл: В. І. Корякін із с. Мигалки, 
О. Ф. Петренко з Тетерева, Ф. П. Можаровський із с. Соболівка, 
М. В. Марущак, випускник Яворівської школи художнього різь-
блення  137. Усім їм притаманне слідування місцевим народним 
традиціям у трактуванні форм виробів та їх орнаментуванні. 
Майстри запровадили призабутий народний спосіб виготовлен-
ня точених дерев’яних посудин зі вставним водонепроникним 
дном, використовували бондарські прийоми.

В. Корякін (1944–1999) власноруч виточені на токарному вер-
статі декоративні тарелі, таці, скриньки, ложки оздоблював лег-
ким і вишуканим тригранно-виїмчастим орнаментом.

Ф. Можаровський (1935 р. н.) виготовляв бочівочки, баклаги, 
які мали форму традиційних народних липівок. Вони відзнача-
ються вишуканістю пропорцій, простотою та пластичною ви-

135 Ротач П. Листи Петра Верни до Миколи Колєнова. НТЕ. 1991. № 6. С. 40. 
136 Лащук Ю. Тетерівські різьбярі. НТЕ. 1979. № 5. С. 99. 
137 Там само. 
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разністю. Їм притаманна стримана орнаментація, як декоратив-
ний елемент майстер вдало використовує обручі.

Наприкінці 1970-х років в системі Міністерства лісового гос-
подарства УРСР діяло понад 80 різьбярських майстерень і цехів, 
які виготовляли близько 1000 різних зразків художніх  виробів 138.

Розвивається мережа підприємств народних художніх про-
мислів в Івано-Франківській області – близько 10 великих цехів 
і дільниць з художньої обробки дерева при Брошнівському та 
Вигодському лісгоспах, Брустурівському радгоспі  139. Тут виго-
товляють широкий асортимент виробів сувенірного характеру. 

На Рівненщині, у  Сарненському та Клесівському лісгоспах 
налагодили виробництво речей, декорованих викладанням со-
ломою, у Дубнівському лісгоспі – бондарський посуд із хвойних 
порід дерева, оздоблений випалюванням 140. 

На Тернопільщині деревообробні цехи при лісгоспах діяли у 
Бережанах, Бучачі, Тернополі. 

У 1970–1980-х роках деревообробні промисли успішно діяли в 
Київській, Полтавській, Чернігівській, Рівненській, Волинській, 
Житомирській, Харківській областях. Асортимент виробів, що 
виготовлялися в майстернях і цехах лісгоспів був досить широ-
кий: ложки, черпаки, миски, сільнички, кухонні дошки, полич-
ки, хлібниці, цукерниці, баклаги, блюда, тарелі, меблі тощо.

У Києві провідним художником, який довгий час працював 
у галузі деревообробки, різьблення по кістці, в ювелірному мис-
тецтві є В. В. Виноградський (1926 р. н.). У 1955 році він закін-
чив факультет скульптури Київського державного художнього 
інституту (майстерня народного художника УРСР М. Г. Лисен-
ка). Свою творчу діяльність пов’язав із Центральною художньо-
експериментальною лабораторією Управління народних худож-
ніх промислів Міністерства місцевої промисловості УРСР, де 
розроб ляв і власноруч створював зразки сувенірних виробів для 

138 Парахін  В. Відродження художньої обробки деревини. ОМ. 1997.  
№ 1. С. 25. 

139 Станкевич М. Українське художнє дерево ХVІ–ХХ ст... С. 180.
140 Селівачов  М. Нові тенденції і проблеми деревообробного промислу. 

С. 44–45. 
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підприємств Укрхудожпрому. Це виточені дерев’яні іграшки та 
багатофігурні композиції, вкриті підлаковим розписом, для яких 
характерна простота та узагальненість. Крім цього художник 
створював з дерева і предмети декоративно-ужиткового призна-
чення (скриньки, полички, ковші, ложкарі тощо), вкриваючи їх 
традиційним тригранно-виїмчастим різьбленим орнаментом.

Поряд із промисловою обробкою дерева зберігається народ-
не різьбярство, яке ґрунтується на міцній основі спадкоємності 
мистецьких традицій. На Чернігівщині у 1980-ті роки відомими 
в Україні та за її межами майстрами художнього різьблення по 
дереву стали В.  Ворожбит, А.  Іваньков, М.  Панько, О.  Колоша, 
В. Максунов, О. Трохименко, А. і С. Бондаренки, А. Яровий. Май-
же на кожного з них мав вплив Анатолій Колошин (1941 р. н.), 
який у своїх роботах розвинув і збагатив традиції поліського 
різьблення. Засвоївши ґрунтовну технічну майстерність у Яво-
рівській професійно-технічній школі (Львівська обл.), він не пі-
шов шляхом використання традицій яворівської різьби, а після 
знайомства у 1972 році з В. Г. Парахіним захопився відроджен-
ням народного різьбярства Сіверщини. З 1970 року А. Колошин 
працював у сувенірному цеху Новгород-Сіверського лісгоспу, 
а 1975-го перейшов на роботу до Художнього фонду УРСР 141.

У виробах А. Колошина проглядає характерна для Чернігів-
щини насиченість візерунка, проте завдяки збереженню ділянок 
незайманого тла вона не руйнує поверхню, а навпаки, підкреслює 
її. Майстер давно відмовився від блискучого лаку, а використо-
вує покриття на основі воску, оліфи, яке добре виявляє тексту-
ру деревини й запобігає її забрудненню. У 1980-х роках звичний 
сувенірний асортимент – тарелі й шкатулки – поступово збага-
чується новими варіантами, до столярних і точених форм дода-
ються довбані, поруч із дрібними речами з’являються предмети 
умеблювання 142. В декоруванні виробів А. Колошин використо-
вує характерні для Полтавщини та Чернігівщини орнаментальні 
мотиви і властиві Поліссю гравіровані елементи малюнка.

141 Селівачов  М. Анатолій Колошин. Відродження чернігівського різьб-
лення. Київ, 1990. № 8. С. 157. 

142 Там само. С. 158.
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У 1980-ті роки художнім різьбленням по дереву почав актив-
но займатися відомий майстер з Чернігова, заслужений майстер 
народної творчості України М. Л. Панько (1951 р. н.), який ство-
рив безліч декоративно-ужиткових виробів (шкатулок, тарелей, 
ковшів, черпаків, сільниць, обкладинок до книг, жіночих при-
крас тощо) в кращих традиціях чернігівського різьблення. 

Одним із найбільш самобутніх майстрів народної дерев’яної 
скульптури останньої третини ХХ ст. був А. Г. Штепа (1903–2005) 
із с. Сваричівка Чернігівської області. Різьбленням почав займа-
тись у 62-річному віці. З  цього часу воно стало сенсом життя 
майстра. У своїй творчості А. Штепа спирався на могутній пласт 
народної традиційної культури з її естетичними уявленнями 
про красу. Дерев’яній пластиці майстра притаманні типові риси 
народної скульптури: узагальнення образу, лаконічність, ста-
тичність і той щирий «примітив», що надає його творам особли-
вої привабливості. Улюбленими образами майстра були кобзарі, 
лірники, чумаки, герої творів Т.  Шевченка, І.  Котляревського, 
М. Гоголя. Провідне місце також займають скульптурні компо-
зиції, присвячені життю українського селянства в різні історич-
ні періоди. У них А. Штепа створює типові картини народного 
життя, показує красу селянської праці. Образи українських се-
лян – сіячів, женців, молотників, – втілені у скульптурній три-
логії «Сівба» (1968), «Жнива» (1969), «Молотьба» (1970). Значне 
місце в доробку майстра займають роботи, навіяні давніми ле-
гендами та казками  – це композиції «Баба-чарівниця» (1970), 
«В ніч на Івана Купала» (1971), «Відьма» (1971), «Вій» (1976). 

У галереї портретних образів найбільш вдалим є портрет дру-
жини майстра, в якому він зумів передати привабливі риси сіль-
ської жінки у розквіті зрілості й краси. 

Понад 50 скульптурних композицій складає творчий доробок 
М. Міняйла (1925–1991) з Охтирки Сумської області. Різьбленням 
він почав займатися з 1969 року, працюючи в сувенірному цеху 
Охтирського лісгоспу 143. Створив там чимало зразків декоратив-

143 Куницька  М. Михайло Міняйло. На пошану охтирському різьбяреві. 
НМ. 1998. № 12. С. 57.
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но-ужиткових предметів для серійного виробництва: ковші, сіль-
нички, совочки, ковганки тощо. Та по-справжньому індивідуаль-
ність майстра розкрилася в скульптурних творах на історичну 
тематику. У 1980-ті роки з-під різця майстра народжуються гли-
боко патріотичні твори, присвячені періоду Київської Русі («Біля 
брами», 1981); запорозького козацтва («Посвячення в кошові», 
1972, «Втеча з турецької неволі», 1979, «Козак Мамай», 1971). 

В.  Л.  Завгородній (1925–2009) був людиною багатогранного 
таланту: співак, різьбяр, художник-живописець, поет. Різьблен-
ням захопився вже у зрілому віці. Спершу займався коренеплас-
тикою, згодом перейшов до плоского та рельєфного різьблення, 
а потім повністю присвятив себе народній дерев’яній скульптурі. 
Персонажами його творів, лаконічно простих, емоційно вираз-
них, щирих і пронизливих, стали прості селяни, козаки, гетьма-
ни, чумаки, кобзарі. Створив портрети Т. Шевченка, Г. Сковоро-
ди, М. Гоголя, Л. Українки, У. Кармелюка, О. Вересая. У творчості 
В. Завгороднього органічно поєднані народний примітив з праг-
ненням до академічної реалістичної скульптури.

До когорти найвідоміших майстрів об’ємного різьблення на-
лежить самодіяльний скульптор з Хмельниччини В. В. Лупійчук 
(1929 р. н.). Визначальною рисою творчості майстра є посилена 
увага до величного, піднесеного, драматичного, що й визначає 
тематичну спрямованість більшості творів, де закарбовані ге-
роїчні сторінки історії українського народу. Скульптор створив 
історично достовірні й драматично виразні портретні образи 
Д. Нечая, І. Гонти, М. Залізняка, У. Кармалюка 144.

Роботи майстра тяжіють до станкової скульптури: в них від-
сутні притаманні народній дерев’яній пластиці статичність, уза-
гальнення, порушення пропорцій людського тіла. Образи побу-
довані на законах анатомії, динамічні та експресивні. Поверхня 
дерева ретельно відшліфована й тонована, через що вирізьблені 
переважно з липи скульптурні твори справляють враження ви-
готовлених з цінних порід дерева 145. 

144 Селівачов М. Творчий доробок В. В. Лупійчука. НТЕ. 1976. № 6. С. 99.
145 Там само.
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Традиції лемківської різьби продовжили сини А.  П.  Сухор-
ського: Богдан (1955 р. н.), Володимир (1957 р. н.) і Андрій (1960 р. н.) 
зі Львова. Богдан Сухорський є майстром об’ємних анімалістич-
них мініатюр. Володимир і Андрій, отримавши професійну під-
готовку у Львівському державному інституті прикладного та 
декоративного мистецтва, стали професійними скульпторами 
і працюють в галузі станкового та монументального мистецтва. 
Вони є авторами пам’ятника Т. Шевченку у Львові. Як і більшість 
вихідців з лемківських родин, скульптори не поривають зв’язків з 
традиціями народного різьблення своєї прабатьківщини. 

Останні 10 років ХХ ст. були позначені стрімким спадом ді-
яльності народних художніх промислів. Більшість осередків 
припинили своє існування. Це відбулося насамперед через ско-
рочення виробництва, незадовільне матеріально-технічне по-
стачання, а  отже, обмеження творчих можливостей таланови-
тих майстрів, через непосильну систему оподаткування, значне 
здорожчання плати за енергоносії, відсутність ринку збуту та ін. 
У системі народних художніх промислів втрачено сотні підпри-
ємств, десятки тисяч високопрофесійних майстрів. «З етномис-
тецької карти вже незалежної України зникли цілі історичні 
центри народних художніх промислів…  – підприємства з уні-
кальним обладнанням, технологічними процесами і високооб-
дарованими митцями» 146.

Відійшла в минуле і координуюча роль республіканського та 
обласних будинків народної творчості. Цю почесну та потрібну 
місію взяла на себе утворена 1990 року Спілка майстрів народно-
го мистецтва України (з 1998-го – Національна). Її організатором 
і першим керівником став відомий художник-монументаліст, на-
родний художник України, лауреат Національної премії України 
ім. Т. Г. Шевченка В. М. Прядка (1942 р. н.). Завдяки його ентузі-
азму та палкій любові до народного мистецтва діяльність спіл-
ки швидко набирала обертів. В обласних центрах з’являються її 
осередки, які об’єднали народних майстрів різних галузей тра-
диційних видів мистецтва. З 2005 року Спілкою успішно керує 

146 Плекаймо національні святині. НМ. 2007. № 3–4. С. 8–10.
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Є.  І.  Шевченко (1961  р.  н.), який проявив себе не лише талано-
витим організатором, але й обдарованим різьбярем. Спершу 
він захопився відтворенням форм дерев’яних різьблених ложок 
(козацьких, чумацьких, розливних, звичайних тощо), передаючи 
притаманну їм функціональність та пластичну ясність об’ємних 
завершень. Згодом почав працювати в жанрі скульптури, де та-
кож використовує характерні для народного мистецтва узагаль-
неність образів і статичність форми («Дідо з рибою», 2001; «Се-
маргл-Переплут», 2002) .

Наприкінці ХХ ст. з’явилася когорта майстрів, кожний з яких 
наділений яскравою творчою індивідуальністю.

Традиції орнаментального різьблення Придніпров’я розвиває 
у своїй творчості М. Штець (1953 р. н.) з Дніпропетровська. Його 
ковші, штофи, маківники, рублі, свічники декоровані контур-
ним і тригранно-виїмчастим різьбленням. Працює майстер і в 
галузі народної скульптури.

Більшість майстрів віддає перевагу об’ємному та рельєфному 
різьбленню. У  їх творчості дедалі відчутнішим стає прагнення 
віднайти своє етнічне мистецьке коріння, втілити у дереві об-
рази, пов’язані з прадавніми віруваннями, з героїчним минулим 
своєї країни. До них належать В. Варава (1932 р. н., Київ), І. При-
ходько (1939  р.  н., с.  Дударків Київської  обл.), В.  Слободянюк 
(1950 р. н., Вінниця), Ф. Сполітак (1950 р. н., Запоріжжя), І. Фізер 
(1953 р. н., Черкаси), В. Шум (1954 р. н., Суми), В. Сідак (1947 р. н., 
с. Середнє Закарпатської обл.), З. Перестюк (1937 р. н., Ужгород), 
А. Красівський (1934 р. н., Трускавець), І. Сухорський (1943 р. н., 
Трускавець), Віталій Сухорський (1973 р. н., Трускавець) та бага-
то інших. 

Позитивні тенденції у розвитку художньої різьби по дереву, 
які почали з’являтися у царині індивідуальної народної твор-
чості наприкінці ХХ ст., продовжуються на початку наступного. 
Цьому сприяють підтримка індивідуальної творчості майстрів з 
боку НСМНМУ та її осередків в обласних центрах, проведення 
мистецьких симпозіумів (Велес – 2003, 2005, Сіверщина – 2006), 
організація персональних і групових виставок різьбярів, належ-
на оцінка їхньої творчості з боку держави. 
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4.2. ТРАДИцІї нАРоДного КоВАльСТВА

Художнє металообробництво в Україні має глибокі історичні 
корені та мистецькі традиції. На Гуцульщині віддавна пошире-
ний «мосяжний» промисел. Про це свідчать численні джерела, 
адже вироби місцевих майстрів здавна привертали увагу бага-
тьох дослідників життя, побуту і традиційної художньої куль-
тури гірського карпатського населення. Однією з найдавніших 
писемних згадок про те, що майстри-верховинці виготовляють 
латунні чепраги, зґарди, хрести і топірці, є  праця австрійсько-
го вченого Б.  Гакке «Neueste рhуsуkаlіsсh-роlіtіsсе Rеіsеn іn den 
Jаhrеn 1791, 1792  und 1793  durch die Dazischen und Sarvatischen 
оder Nordichen Каrраtеn» (Нюрнберг, 1794), який за дорученням 
австрійського уряду вивчав природні багатства Східних Карпат.

Автор статті «Гуцули», надрукованої під криптонімом М. К. 
у часопису «Львов’янин» за 1861 рік, серед особистих речей гу-
цулів називає пояс, оздоблений латунними кільцями, топірець, 
порохівницю, ніж у футлярі, люльку і бляхи на капелюхах.

Докладний перелік металевих прикрас у загальному ансамб-
лі чоловічого гуцульського одягу та спосіб їх ношення подає у 
своїй праці Яків Головацький. Із жіночих прикрас автор називає 
тільки «чільця», «ковтки» і вплетені в коси латунні ґудзики 1.

Мосяжні вироби гуцульських майстрів як явище високої ху-
дожньої і духовної культури розглядає Л. Вербицький 2.

Володимир Шухевич у своїй ґрунтовній праці вперше висвіт-
лює технологію мосяжництва і розглядає його як вияв особливої 

1 Головацький Я. В. О народной одежде и убранстве русинов или русских в 
Галичине и северо-восточной Венгрии. Санкт-Петербург, 1877. С. 66.

2 Вербіцкій Л. Взори промислу домашнього. Вироби металеві селян Русі 
(Гуцульщина). Львів, 1882. 
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артистичності гуцулів: «Відрубність устрою гуцулів об’являється 
переважно у великім уподобанню до металевих окрас всякого 
рода… Тому не дивно, що гуцули, обдаровані особливим смис-
лом гармонії, цінять високо промисел слюсарів-мосяжників» 3.

Художньою довершеністю мосяжних виробів гуцульських 
майстрів захоплювалися І. Франко 4, М. Коцюбинський 5 та ін.

Деякі аспекти щодо генезису народного промислу, типологіч-
ної визначеності, оздоблення виробів, семіотики й семантики 
орнаментальних мотивів і елементів та окреслення на цій основі 
національних відмін гуцульської мосяжної пластики висвітлені 
у працях М. Матасяк, П. Жолтовського та в окремих розвідках 
дослідників молодшої генерації.

Однак найглибшим комплексним дослідженням географії по-
ширення, технології виробництва, технічних засобів виразності, 
типології, декору, орнаментальних мотивів та інших художніх 
особливостей творів гуцульського мосяжництва до нашого часу 
залишається ґрунтовна праця Л. Сухої «Художні металеві виро-
би українців Східних Карпат» 6. 

Проте, незважаючи на значну кількість заміток та окремих 
розвідок, і  до цього часу не конкретизовано часу виникнення 
цього промислу в Українських Карпатах. Вагомою причиною 
цього є відсутність систематизованих у хронологічно-територі-
альному плані музейних та приватних колекцій мосяжних ви-
робів. Розвиток та поширення цього підвиду гуцульського ме-
талообробництва важко простежити й через анонімність творів 
та за браком їхнього датування. Незаперечним є тільки те, що 
гуцульське мосяжництво своїми коренями сягає доби Київської 
Русі. Уперше на близькість металопластики «українців Східних 
Карпат» і давньоруського ювелірного мистецтва за формою і 

3 Шухевич В. Гуцульщина. Ч. 2. Матеріали до українсько-руської етноло-
гії. Львів, 1901. Т. 4. С. 245.

4 Франко І. Етнографічна експедиція на Бойківщину. Франко І. Зібр. тво-
рів : у 50 т. Київ, 1982. Т. 36. С. 94.

5 Коцюбинський М. Тіні забутих предків. Коцюбинський М. Твори : у 3 т. 
Київ, 1979. Т. 3. С. 163.

6 Суха Л. М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат. Київ, 1959.
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технологією виготовлення вказує М. Матасяк 7. Найпереконли-
вішим доказом безперервності художніх традицій промислу, як 
твердить авторка найширшого комплексного дослідження мета-
лообробного мистецтва гуцулів Л. Суха, є лінгвістичні дані, зо-
крема, термінологія виробництва та його продукції. Наприклад, 
такі давньоруські назви окремих процесів виготовлення, як «пи-
сати»  – наносити орнамент, «иматисы»=«йматися»  – братися, 
назви багатьох виробів, зокрема «колтки»=«ковтки» – сережки, 
«чръесла»=«поясниця»  – черес-пояс, «топоръц»=топірець  – па-
лиця з руків’ям у вигляді обушка сокири (вид зброї), та інші, 
були звичними у промислі й збереглися до наших днів.

Основним підтвердженням цієї концепції, яка одночасно 
спростовує гіпотези про чужоземне (ассирійське, грецьке тощо) 
походження мистецтва гуцульських майстрів, є  художні осо-
бливості мосяжних виробів: форма, функціональне призначен-
ня, способи декорування, орнаментальні мотиви та елементи, як 
також їхнє семантичне трактування.

Місцеве походження гуцульського мосяжництва, виникнен-
ня якого пов’язане зі специфікою умов життя гірського населен-
ня Карпат, його господарської діяльності, духовної культури, 
підтверджує наявність аналогічних виробів (поясів, топірців, 
люльок, протичок тощо) у словаків, чехів, угорців, румунів, ал-
банців та інших сусідніх народів-горян.

Безперечно, що поряд із життєвою конечністю, замкнутістю 
натурального виробництва, відносною віддаленістю від зовніш-
ніх впливів важливим чинником творення цього виду мистецтва 
було віковічне прагнення народу до краси, до гармонії з довкіллям, 
чутливого сприйняття і талановитого відтворення цієї гармонії. 
В.  Шухевич, захоплений «незвичайною ніжністю в виконанні й 
неабиякою вдачею виробів домашнього гуцульського промислу», 
писав, що вони «становлять безперечно образ умислового розвою 
народу, вони є виразом його інтелігенції, його склонностей і упо-
добань; окрім того, вказують певну вдачу і порядність чоловіка» 8.

7 Матасяк М. Гуцульські художні металеві вироби українців Східних Кар-
пат. Київ, 1951.

8 Шухевич В. Домашній промисел. Гуцульщина. Львів, 1902. Т. 1. С. 130.
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Наприкінці XIX ст. у більш ніж тридцяти п’яти селах (Голо-
ви, Білоберезка, Довгопілля, Старий Косів, Розтоки, Косів, Старі 
Кути, Путила, Устеріки, Красноїля, Красник, Брустури та ін.) де-
сятки майстрів виготовляли для власних потреб, на обмін і на 
продаж прикраси, предмети побуту, елементи кінської упряжі, 
які активно побутували в народному житті. Принагідно зазна-
чимо, що мосяжні вироби, за дослідженнями Л. Сухої, виготов-
ляли не тільки на Гуцульщині, а й у деяких селах Бойківщини та 
на Закарпатті. Зокрема, у сс. Ясині й Діловому (на Закарпатті) у 
другій половині XIX – на початку XX ст. виготовляли славнозвіс-
ні люльки та пояси з латунними пряжками.

Однак найбільше цей промисел був поширений серед гуцу-
лів. Наприклад, центром в’язання з латунного дроту було село 
Соколівка. Різні види «ретязі» (ланцюжки) тут виготовляли на-
родні майстри Ф. Павлюк і В. Самокіщук. У с. Криворівня «зли-
вали мосєж» В. Якіб’юк, Л. Якіб’юк та І. Харук, Л. Харук і В. Харук. 
У с. Дихтинці на Буковині працювали майстри з родини Федю-
ків, які прославилися своїми люльками-«путилівками». Топірці, 
стремена, гарапники, прикраси, що їх виготовляли Федюки, та-
кож вирізняються індивідуальною, витонченою подачею загаль-
новідомих традиційних форм та манерою оздоблення.

Відомим на той час центром гуцульського металообробни-
цтва вважають також с. Річки. Воно було знамените мосяжни-
ками з родини Медвідчуків. Найстарший з них, Микола Федо-
рович Медвідчук, прославився гарної роботи «запусканими» 
свинцем та оловом «челядницькими» (жіночими) палицями, так 
званими «олов’янками». Тоді ж у селі працював прозваний у на-
роді Злотником Ілько Кіщук, знаний своїм витонченим, майже 
павутинним «шиттям дрітев», а також відомий «старовіцькими» 
торбами Федір Якіб’юк. На кінець першої чверті XX ст. припадає 
творчість В. Пітиляка, вироби якого відзначаються високою тех-
нічною досконалістю, традиційністю форм та орнаментальних 
мотивів.

Великим осередком художньої обробки металів було с. Жаб’є. 
Тут на початку ХХ  ст. працювало понад двадцять майстрів. 
Серед них такі відомі мосяжники, як І.  Гондурак, І.  Дудчак та 
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М. Дудчак, В. Шкріб’як, І. Палійчук, В. Друслик і О. Друслик та ін. 
Славилися майстри своїми топірцями і порохівницями, ковтка-
ми і перстенями. 

На високому рівні виробництво предметів з кольорових ме-
талів було у с. Яворів. Тут майстри (П. Гондуряк-Кіндяк, Ю. Коб-
чук-Яковейчин, М. Кобчук-Іванчуків, І. Шкрібляк, К. Рибенчук 
та ін.) виготовляли люльки, палиці, стремена. Побутовими пред-
метами славилися майстри Космача – М. Рибчук, П. Кушнірук, 
К. Мельничук. Знаменитим майстром в’язання з латунного дро-
ту був О. Іванийчук з Красноїлі. У селі працювали також мосяж-
ники династії Харинчуків. Одним з найбільших центрів гуцуль-
ського металообробництва вважалося с. Брустурів Косівського 
району на Івано-Франківщині. Л.  Суха стверджує, що в цьому 
селі наприкінці XIX – на початку XX ст. працювало п’ятнадцять 
майстрів і майже кожний з них мав учнів  20. Тут «зливали мо-
сєж» династії майстрів з родини Дручківих і родини Дудчаків, 
творили відомі народні майстри Д.  Пітиляк, В.  Вандзух, Д.  Ба-
чинський, Ф. Воринський, П. Габорак та ін.

Дослідниці художніх металевих виробів українців Східних 
Карпат вдалося встановити ім’я одного з найстарших майстрів 
родини Дудчаків – Луки, автора двох топірців, датованих 1834 і 
1840 роками.

Талановитим продовжувачем його мистецтва став син май-
стра, відомий на всю Верховину мосяжник Никола Дудчак. 
Творчість Николи Дудчака припадає на другу половину XIX ст., 
коли в сільське господарство Західної України поступово про-
никають форми капіталістичного виробництва і народні май-
стри починають працювати на збут, тобто виготовляють свої ви-
роби на продаж, дедалі рідше реалізуючи їх через натуральний 
обмін. Спродуючи свої вироби на ярмарках або через посеред-
ників (окремих скупників чи, наприклад, гуцульську промис-
лову «Спілку кустарів»), вони були змушені пристосовуватися 
до умов художнього ринку. Наслідком цього стала поява нових, 
не притаманних сільському побутові, а отже, природі народної 
металевої пластики форм, таких, як портсигари, касетки тощо, 
оздоблені здрібнілими, перевантаженими, розрахованими на 
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ефект орнаментальними композиціями. Аналогічний процес 
спотворення традицій простежується й в інших видах народно-
го мистецтва, насамперед у близькому до мосяжництва своїми 
декоруючими засобами сніцарстві. Відомий художник і вимо-
гливий критик І. Труш з цього приводу писав: «Подекуди можна 
було замітити... надмірне оздоблення орнаментом і переванта-
ження дрібничками там, де далеко легше можна би було осяг-
нути навіть більший ефект грубшою роботою» 9. Для свого роду 
реклами продукції народних промислів у містах і містечках (Ві-
день, Краків, Львів, Чернівці, Коломия, Стрий та інші) організо-
вували сільськогосподарські та промислові виставки. Потрібно 
було мати особливо розвинене відчуття міри, щоб втриматися 
від спокуси і не пристосуватися до вимог тогочасної моди на на-
родне мистецтво. Тим відрадніше, що оригінальні й водночас 
витримані у традиціях народної металопластики вироби Н. Дуд-
чака на господарсько-промисловій виставці 1880  року у Коло-
миї дістали високу оцінку мистецької громадськості. Віртуозна 
майстерність і вроджений художній смак дали можливість тала-
новитому майстрові, не лише знайти власну манеру виконання, 
а й не відійти від кращих народних традицій, тобто створювати 
оригінальні, витримані в стилі народної металопластики, висо-
кохудожні твори.

Свій професійний досвід і розуміння народного мистецтва 
Н.  Дудчак передав синові Дмитру. У  їхній майстерні навчався 
художнього литва і різьби по металу знаменитий різьбяр і мо-
сяжник Василь Девдюк із Старого Косова.

На межі століть (кінець XIX – початок XX ст.) серед представ-
ників інтелігенції Галичини, особливо серед мистців та архітек-
торів прогресивно налаштованих щодо новітнього сецесійного 
художнього напряму, зростає зацікавлення народним мисте-
цтвом як джерелом національної культури. У місцевостях, де з 
давніх-давен були розвинені ті чи інші народні художні промис-
ли (ткацтво, гончарство, сніцарство тощо), організовують ху-

9 Труш  І. Виставка українських артистів. Артистичний вісник. Львів, 
1905. № 5. С. 21.
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дожньо-промислові школи. Так, 1905 року у Вижниці відкрили 
«Крайовий навчальний заклад різьбярства і металічної орнамен-
тики». Сюди на посаду інструктора з металообробництва запро-
сили талановитого учня Никори Дудчака – Василя Девдюка.

Завдяки клопотанням членів львівського, створеного 
1905  року, «Товариства прихильників української літератури, 
науки і штуки», до якого входили І.  Труш, Ол.  Новаківський, 
О. Кульчицька, М. Сосенко, В. Шухевич та інші митці і мистец-
твознавці, багато робіт народних майстрів, зокрема Н. і Д. Дуд-
чаків, В.  Пітиляка з Брустурова, І.  Кіщука із с.  Річки, Василя 
Девдюка з Косова потрапляють у колекцію музею Дідушицьких 
і Музею художнього промислу у Львові. Згодом багато робіт за-
куповує Етнографічний музей при Науковому товаристві імені 
Шевченка, в якому велику роботу з вивчення народного мисте-
цтва вів І. Франко. 

У цей період найплідніше працює Д. Дудчак, який у своїй ро-
боті визнає тільки традиційні форми  – «опришківські» ножі з 
виделками; «бгані» (складані) ножі, «старовіцькі» тобівки тощо. 
Його творчість  – це своєрідний протест проти «модернізації» 
традиційного промислу та усталених форм художнього вира-
ження. У рамках традицій мосяжного промислу працюють Ва-
силь, Петро, Григорій і його син Іван Дручківи. Дещо сміливішої 
манери активного введення кольору дотримуються їхні молодші 
сучасники В. Пітиляк, Д. Бачинський, Ф. Баринський, В. Ванздух.

Розвиток традиційного промислу перервала перша світова 
війна, багато майстрів та їхніх учнів було мобілізовано до вій-
ська. Занепало мосяжництво також через брак сировини – ко-
льорові метали використовували тільки для потреб військової 
промисловості. 

Великої шкоди мосяжництву завдали економічна криза 1920–
1930-х років у Польщі, до складу якої входила Східна Галичина. 
Багато майстрів емігрувало до країн Західної Європи та в Аме-
рику. Станом на 1935  рік у Карпатах працювало близько соро-
ка майстрів, у  1938  році художні вироби з кольорових металів 
виготовляли лише в кількох селах: Брустурах, Річках, Яворові, 
Криворівні, Красноїлі і Жаб’єму.
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Після 1939 року була спроба підняти народні промисли у фор-
мі нової організації виробництва. У Косові організували худож-
ньо-промислову артіль «Гуцульщина», членами якої стали май-
стри Косова та із сс. Брустури і Річки. Роботу артілі перервала 
німецька окупація. Після закінчення війни виробничий процес 
в артілі відновили, зосередивши в ній кращі творчі сили. Від-
тепер, тут працює І. Кіщук, один з небагатьох, які ще пам’ятали 
«шиття дрітев» і вміли робити ретязі, М. Медвідчук – син знаме-
нитого майстра «олов’янок», талановитого мосяжника-самоука 
М. Ф. Медвідчука, І. Дудчак – правнук Н. Дудчака, твори якого 
зберігаються в багатьох музеях світу, та інші. 

Проте вироби, показані на республіканських виставках 
1949 та 1957 років у Києві, засвідчили разючі зміни у цьому тра-
диційному промислі. Так, через сумнозвісну ідею атеїстичного 
виховання із сортименту мосяжних виробів артілі виключили 
чоловічі нагрудні хрести і згарди.

У населення як вид холодної зброї були конфісковані топірці, 
келефи, а з ними й «челядницькі» та «карбачі». А ті палиці, які 
дозволялося виготовляти народним майстрам на виставки, були 
суто сувенірними виробами, часто переобтяженими, як, напри-
клад, келеф Д. Стринадюка, кольоровим оздобленням, позбавле-
ними логічного поєднання орнаменту і форми.

Розраховане на ефект декорування, високі темпи виготовлен-
ня, тісно пов’язані з оплатою праці, брак потрібних матеріалів 
призвели до втрати складних традиційних, вишуканих сво-
єю поліхромною стриманістю і доцільністю технік оздоблення 
дерев’яних торопищ – «шиття дрітев» і «заливання» металом.

Натомість з’являються нові, не притаманні природі гуцуль-
ського мосяжництва і народного побуту форми  – браслети і 
брошки, застібки до краваток і запонки, спортивні та ювілей-
ні кубки тощо. «Здрібнілий» асортимент вимагає від майстрів 
відповідного декорування. Традиційні орнаментальні мотиви 
дрібнішають. І якщо висока культура, сформована досвідом «ро-
динної школи» кількох поколінь, утримує І. Дудчака від зайвої 
декоративності, то роботи майстрів молодшого покоління, які 
працювали окремою бригадою, перевантажені кольором.
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Багато майстрів не прагне художньо переосмислити зобра-
жальні засоби інших видів народного мистецтва (писанкарства, 
ткацтва, різьби по дереву тощо), що притаманне його природі, 
а намагаються, розраховуючи на оригінальність, прямо їх запо-
зичити. Так, М. Медвідчук на виготовлені з тонкої латунної бля-
хи персні переносить орнаментальні мотиви гуцульської вишив-
ки, спотворивши традиційні засоби народного мосяжництва.

Однією з причин появи таких виробів була «ідея» тематич-
них виставок. В  оздоблення спортивних та ювілейних кубків 
М. Тимків та й інші майстри активно включають написи і дати, 
щоб засвідчити зміст виробу. Символи народних орнаменталь-
них мотивів підмінено гаслом, де слово не функціонує як зобра-
жальний засіб у чужій для нього художній системі й тим знеці-
нює мистецьку вартість мосяжного виробу.

Характер тематичних виставок диктував не тільки форми, 
а й розраховані на ідеологічну кон’юнктуру орнаментальні мо-
тиви. На перснях, брошках та інших виробах «хрещаті» мотиви, 
«ружє», «квіти» підмінюють п’ятикутними зірками, які явно «ви-
падають» з традиційного орнаментального оздоблення.

Непоправних втрат народним промислам завдали депортація 
після 1939 року та міграція місцевого населення в пізніший час. 
Менше стало майстрів та їхніх виробів, звузилося коло замовни-
ків цієї продукції. Тобто із цілісної системи народного промислу 
(творець і замовник) штучно вилучено частину носіїв традицій-
ної культури.

Майстри, які не входили до художньо-промислової артілі 
(1948 р. перейменовано на фабрику імені Т. Шевченка), були зму-
шені закинути промисли через брак матеріалів, яких не було де 
і за що купити, а також через поступове згасання попиту на їхні 
вироби. Так, з побуту поволі зникають славнозвісні люльки-пу-
тилівки з проколювачами.

Із поступовим перетворенням народного одягу з доцільної, 
складеної віками морально-етичної та художньо-естетичної не-
обхідності на «етнографічну» екзотику (костюми для народних 
ансамблів) з асортименту мосяжників зникають не тільки чере-
си, хрести і палиці, а й чільця (замінені фатою), ковтки, обручки, 
персні, тобівки тощо.
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Не приживаються у народному побуті й новостворені форми 
та імітації традиційних форм (топірців, келефів тощо).

Постанова про народні художні промисли 1974 року, не маю-
чи під собою матеріально-технічної бази, неперерваних тради-
цій національної культури, моралі, виявилася неспроможною 
перед системою валового продукування виробів. Таким чином, 
традиційне, віками творене мистецтво опинилося у вкрай тяж-
кому стані. Мосяжництвом, у тогочасному розумінні, займалися 
всього кілька майстрів. Це Ф. Шмадюк і М. Шмадюк із с. Брус-
тури і П. Корпанюк із Соколівки, які працювали у Косівському 
художньо-виробничому комбінаті, та І. Матвійчук і І. Слипчук – 
працівники радгоспу «Брустурівський». У їхньому асортименті – 
звичайних розмірів і дитячі топірці-сувеніри, рідше – лускоріхи. 
Застосовують вони традиційні техніки оздоблення – «рикован-
ня» зубилом (кривульки розміщують по периметру руків’я і між 
орнаментальними полями), розети («ружє», «квітки»), «колачи-
ки», «підківки» ромбоподібні «мостики», заповнені мачком три-
кутної форми «листочки», «клини». Для кольорового оздоблення 
(викладання «колачиків») використовують каучук і пластмаси. 

Розміщення «квіток», «ружє», кольорових «колачиків» на то-
пірцях Шмадюків має характер механічного заповнення орна-
ментальних полів, далекого від традиційного мистецтва. При-
ємніше враження справляє декорування «завиваних» (оббитих 
латунною або нейзільберовою бляхою) верхніх частин (трети-
на довжини) топорищ. Ряди «писаних» (вибитих писачками) 
«клинців», «листочків», «звіздочок», «сонечок», розміщених у 
ритмічно-метричному порядку, підкреслюють конструктивну 
форму (сплюснутий еліпс у перерізі) топорища. Через брак часу, 
який відводився на виготовлення замовлення (серії топірців), 
майстрам доводилось знайдене орнаментально-композиційне 
вирішення механічно, з  незначними варіаціями переносити з 
виробу на виріб, із серії у серію.

Таким чином ще за життя небагатьох майстрів старшого 
покоління, зокрема І.  Федюка із знаменитої династії Федюків 
(с. Малі Дихтинці), П. Харинчука з роду Федора, Івана і Дмитра 
Харинчуків (с.  Красноїлля), М.  Медвідчука  – нащадка відомих 
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майстрів, внука талановитого М. Ф. Медвідчука, які через старе-
чу неміч змушені закинути промисел, так і не передавши своїх 
знань синам, призвели до поступового згасання цього оригі-
нального народного мистецтва. 

Сучасними центрами відродження гуцульського мосяжниц-
тва – цього унікального виду українського мистецтва на ново-
му професійному рівні – є Косівський державний інститут при-
кладного та декоративного мистецтва і Вижницький коледж 
прикладного мистецтва, у  яких, залучаючи надбання народної 
спадщини, здійснюють підготовку високоосвічені педагоги. 

Першою і до тепер базовою працею, у сенсі встановлення основ-
них типологічних груп найрізноманітніших мосяжних предме-
тів  – від найнеобхідніших у господарстві ножів та кресал аж до 
складних архітектонічних форм, такі як «згарди», «череси» тощо, 
є вже згадана монографія Л. Сухої. За дослідженням художніх осо-
бливостей металевих виробів карпатських майстрів та їх функці-
онального призначення, здійсненого вченою, серед творів гуцуль-
ського мосяжництва можна виділити такі основні групи: особисті 
речі, господарські предмети та елементи кінської упряжі і зброю. 

Серед особистих речей виділяються нагрудні жіночі та чо-
ловічі прикраси. Зазначимо, що серед гуцулів однаковою мірою 
були поширені як жіночі оздоби: «згарди», «сороківці», «шелес-
ти», «чепраги», «чільця», «ковтки», обручки, так і чоловічі на-
грудні хрести, перстні для хусток, остроги, бляхи на капелюхах, 
обручки, ретязі тощо.

До другої підгрупи належать компоненти одягу: «череси», 
тобівки, палиці (топірці, келефи, челядницькі), «карбачі» (гарап-
ники) та «басамани» – широкі тиснені або ажурні прикраси до 
«кресань» (капелюхів), виготовлені з тонкої бляхи.

Предметами господарсько-утилітарного призначення вва-
жає мо гольники («іговники», «єговники»), складані ножі («бга-
ні», «забигачі»), «опришківські» ножі з двозубою виделкою, зви-
чайні ножі, лускоріхи («когутці»).

Серед зброї найбільшим попитом користувалися «кріси» (руш-
ниці), пістолі та необхідні при них порохівниці, а також топірці. 

До курильного приладдя належать люльки, протички і кресала. 
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Основними матеріалами, які використовували в мосяжни-
цтві, були метали: мідь, олово, свинець, сталь, рідше – алюміній, 
нікель, дуже рідко  – срібло; сплави: «латунь»  – білу і червону 
«мосєж» та нейзільбер (бакунт). Нейзільбер (від нім. Neusilber, 
буквально – нове срібло) – легкоплавкий і корозостійкий сплав 
з високими пластичними якостями (легко кується, гнеться, по-
лірується), добре піддається художній обробці. Появившись у 
мосяжництві наприкінці XIX ст., він поступово майже витісняє 
тугоплавку і шкідливу для здоров’я «білу мосєж». Майстри заку-
повували метал у перекупників або на місцевих ярмарках, куди 
він потрапляв із Кракова, Відня та Львова.

Для виготовлення моделей металообробники використовува-
ли дерево і вже оброблену шкіру місцевого виробництва.

Основним процесом мосяжного виробництва є ливарни-
цтво – лиття («сипанє») металевих виробів або їх частин. У на-
роді, визначаючи трудову діяльність майстра-металообробника, 
не називали його мосяжником, а казали, що він «зливає мосєж».

Обладнання майстерні мосяжника складається з невелико-
го горна, графітового каганця чи глиняного тиглика («горнє»), 
інструментів для попередньої обробки відливів та оздоблення 
виробів.

Лиття металевих виробів починається з виготовлення «фір-
маків» – дерев’яної моделі того предмета, який майстер задумав 
зробити. З готового фірмака майстер робить «фірму» – глиняну 
форму, яку спочатку висушує, а потім випалює в печі. У випале-
ну форму через попередньо зроблені рівчаки вливає плавлений 
в тиглику метал і дає йому вистигнути і загуснути. Після цього 
розбиває і ще гарячий металевий предмет гартує у воді.

У родині Дудчаків у Брустурах ще донедавна зберігали фірма-
ки кресал у вигляді собачки, коліщаток і «водило» («дзьобанок») 
до кінської упряжі, які виготовили Никола та його син Дмитро. 
Тут же берегли «писачки» – пуансони, якими майстри наноси-
ли («писали») орнаментальні мотиви на свої вироби: «мачок», 
«очкарик», «сіканець». Назва кожного писачка залежала від мо-
тиву, вирізьбленого на його робочій частині. Мотиви були тра-
диційними для промислу, але різнилися здебільшого величиною 
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і густотою розміщення окремих елементів в загальному рисунку. 
Так, вироби Николи і Дмитра, а  пізніше Лукини та Івана Дуд-
чаків вирізнялися з-поміж виробів інших майстрів дрібнішими 
«очками», «мачком», «колачиками» тощо.

Однією з найдавніших технік оздоблення мосяжних виробів 
уважається «риття» (ритування) «мохового» орнаменту, який 
наносили «рильцем» з гартованим гострим закінченням.

Для оздоблення дерев’яних частин мосяжники застосовували 
«жируванє» (інкрустацію кольоровими металами) за допомогою 
пробійників («пробоєць», «бородка») із закінченнями у формі 
«копитців», «ціточок», «колачиків», якими вибивали жолобки 
орнаментальних мотивів. Д. Кіщук сконструював, щоб приско-
рити роботу, спеціальний пристрій – друлівник. Для вбивання 
вузеньких металевих смужок користувалися дерев’яними мо-
лотками-макогонами. Цю техніку широко використовували в 
народній різьбі по дереву. Обидва промисли, до речі, постійно 
перебували в тісному зв’язку, про що свідчить і спільність дея-
ких технік та багатьох орнаментальних мотивів.

Серед знаменитої родини різьбярів Шкрібляків були і та-
лановиті мосяжники  – І.  Шкрібляк у Яворові, В.  Шкрібляк у 
Жаб’єму. У  родині сніцарів Гондураків «зливав мосєж» най-
обдарованіший з них – Петро Гондурак. Василь Девдюк із Косо-
ва починав опановувати лиття у знаменитого різьбяра по дереву 
Юрія Шкрібляка.

Топорища палиць, дерев’яні порохівниці тощо мосяжники 
обковували («завивали») латунними або нейзільберовими бля-
хами, які оздоблювали «писаним» орнаментом.

Більш традиційними і складними техніками оздоблення то-
порищ палиць були «шиття дрітев» – оздоблення у вигляді плете-
ної сітки з тоненьких латунних дротів та «запускання» металом. 

Важко сказати, які «мосєжні» вироби мали найбільший попит 
серед місцевого населення. У побуті були однаково потрібні ножі 
та кресала, палиці і череси. Великим попитом користувалися 
згарди і хрести, тобівки і топірці. З поширенням опришківсько-
го руху (XVI–XIX ст.) виникає велика потреба у вогнепальній і 
холодній зброї. Центрами з її виготовлення стають Соколівка, 
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Яворів, Річки, Довгопілля і Криворівня. Місцеві майстри не тіль-
ки конструюють, а й оздоблюють пістолі, рушниці («кріси»), по-
рохівниці («ріжки», «кубки»).

Топірець був найпоширенішим і найдавнішим видом холод-
ної зброї, який одночасно служив палицею під час сходжень у 
гори. Його назва походить від форми бартки – металевого руків’я 
у вигляді звичайної сокири (топора). З часом форма бартки роз-
винулася від короткої, майже прямокутної за формою з ледь 
розширеним лезом («старовіцької») бартки до сокири з вишу-
каними пропорціями і чітким членуванням частин: середньої, 
провушної з отвором для топорища, злегка відтягненим обуш-
ком і видовженим широким лезом. З розвитком форми бартки 
зазнають змін техніка декорування та розміщення орнаменталь-
них мотивів на її поверхні.

Бартка топірця, датована 1898 роком, оздоблена ритим («мо-
ховим») орнаментом. Моховим орнаментом з мінімальним по-
єднанням мотивів, вибитих писачками – «очкариками», декоро-
вано обидві бартки топірців (середина XIX ст.) Лукини Дудчака 
і його згарди, чепраги, лускоріхи, люльки, чоловічі хрести й інші 
вироби.

При оздобленні виробів мосяжники дедалі частіше застосо-
вували менш трудомістку техніку орнаментування – вибивання 
мотивів за допомогою писачків. Якщо роботи Н.  і Д.  Дудчаків 
оздоблені з перевагою ритого орнаменту, то на виробах їхніх 
молодших сучасників Д. Пітиляка і Д.Бачинського переважають 
«писані» мотиви.

Бартки «старовіцьких» топірців, які переважно служили не 
стільки компонентом одягу, скільки видом холодної зброї, мали 
досить відмінне від пізніших форм оздоблення. Головну увагу 
приділяли декоруванню її провушної частини. Орнаментальне 
оздоблення обушка і леза бартки є своєрідним викінченням цен-
трального рисунка. Лезо бартки декорували дуже скупо з боку 
провушини, а  більшу частину його, що закінчується гострим 
відточеним вістрям, залишали неорнаментованою. Обушки «но-
віцьких» (кінець XIX – початок XX ст.) барток топірців, які ви-
готовляли переважно для потреб художнього ринку (як сувені-
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ри чи компоненти одягу), майже суцільно декорували. Через це 
середня частина бартки (провушина) стає проміжною і єдналь-
ною ланкою між орнаментально-композиційним вирішенням 
леза та обушка. Однак висока мистецька вартість виробів таких 
майстрів, як Дмитро Пітиляк з Брустурова, В. Пітиляк, І. Кіщук 
та М.  Медвідчук із с.  Річки, В.  Девдюк з Косова, Ф.  Харинчук 
із с.  Дихтинці, полягає у строгому підпорядкуванні орнамен-
тально-композиційного вирішення відносно до архітектоніки 
декорованого предмета. Наприклад, три поля, на які поділено 
оздоблення бартки топірця роботи В. Девдюка і які підкреслю-
ють функцію її частин (обушка, провушної частини та леза), 
об’єднані гармонійним злиттям орнаментальних мотивів (по-
ширений в гуцульському народному мистецтві мотив «ружє» в 
рамках ритмічного ряду «зубців» і «бань») з її формою (сокири). 
«Писаними» по латунній блясі вузькими рядами «бань» і широ-
кими  – «смерічок», які, чергуючись, створюють динамічну на-
пруженість орнаменту, декоровано топорище палиці.

У високохудожніх зразках мосяжництва яскраво виражена, 
притаманна творам народного мистецтва, органічна єдність 
орнаментальних мотивів з формою і функцією виробів. Так, на 
руків’ях ножів, палиць (топірців і «келефів», «челядницьких» і 
«карбачів»), на прямокутної форми пряжках, тобівках тощо пе-
реважають прямолінійні елементи геометричних мотивів, та-
ких, як «ільчате письмо», «ільчате письмо в зубчиках», «зубчики 
січені», «бані», «ширинки», «медівнички», «віконниці», «смеріч-
ки», «колосочки», «грабельки».

Натомість, в  основі оздоблення чепраг, круглих та овальної 
форми пряжок, коліщат до вуздечок, лускоріхів лежать криво-
лінійні елементи геометричного орнаменту («мачок», «очка», 
«квіточки», «рачки», «оленячі ріжки», «воронячі лапки», «під-
ківки», «вітрячки», «колісниці» та ін.). Композиційним центром 
оздоблення цих виробів є очко, очко з «колачиками». Навколо 
них майстри компонують шестипелюсткові «ружє» та восьмипе-
люсткові «квіточки», від яких у певному метричному ритмі роз-
ходяться орнаментовані «мачком», «очками», «колачиками», «ба-
нями» (їх легко розмістити по периметру) концентричні кола.
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Наприкінці XIX  ст., у  зв’язку з конкурентними вимогами 
ринку, в художньому оздобленні мосяжних виробів чимраз час-
тіше застосовують колір. Уводить колір, правда дуже обережно, 
і Дмитро Дудчак. Заповненими червоною і зеленою пастою «ко-
питцями», «підківками», «колачиками» він оздоблює лускоріхи, 
ножі, стремена тощо.

Зазначимо, що поліхромію у гуцульській металопластиці за-
стосовують віддавна. Однією з найдавніших технік поліхром-
ного оздоблення мосяжних творів вважається «заливання»  – 
втоплювання металу (в рідкому стані) у вирізані на дерев’яному 
топорищі рівчаки геометричного рисунка. Визнаним майстром 
«запусканих» челядницьких палиць «олов’янок» був Микола 
Медвідчук із с. Річки.

Однією з найменш досліджених типологічних груп гуцуль-
ського мосяжництва є нагрудні хрести. Аналіз скупих згадок 
про них у працях дослідників XIX – поч. ХХ ст. дає можливість 
стверджувати, що у свій час мідні, а пізніше мосяжні наперсні 
хрести були невід’ємними компонентами чоловічого святкового 
одягу, й водночас оберегом у дорозі, під час тяжких гірських пе-
реходів та у щоденному побуті гуцула. Так, у своїй відомій роботі 
Я. Головацький, подаючи докладний перелік металевих прикрас, 
які були обов’язковими атрибутами гуцульської ноші, зазначає: 
«На грудях висить у гуцула жовтий мідний хрест на ланцюжку 
або ремінці. І хрест і ланцюжок – все свого виготовлення». І. Ва-
гилевич у дослідженні про походження та культуру гуцульсько-
го населення підкреслює, що нагрудні хрести були, як правило, 
(«drobne») прецезійно оздоблені.

Через абсолютну заборону наукового дослідження хрестів, як 
творів християнського мистецтва, гуцульські хрестоподібні обе-
реги не стали об’єктом художнього аналізу у працях таких відо-
мих вчених-металознавців, як Л. М. Суха та П. М. Жолтовський.

Відсутність систематизованих колекцій мосяжних виробів у 
територіальному і хронологічному відношенні в Україні та аб-
солютна недослідженість творів гуцульської металопластики у 
музеях Польщі, Австрії, Франції, Росії та інших країнах не до-
зволяють встановити конкретний час поширення нагрудних 
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хрестів серед гуцулів. Можливість фактографічного стверджен-
ня цього явища затруднюють анонімність форм і датування. Од-
нак, спираючись на етимологію багатьох термінів гуцульського 
мосяжництва і його технологію, слід гадати, що поряд із вже зга-
даними чересами (від давньоруського «чересла», ковтками (від 
«колтки»), топориками (від «топорькь», «топорьць», тут могли 
відливати і нагрудні «крыжъ»-і).

Про те, що гірське населення Карпат вже у XIII ст. було у сфері 
найактивнішого впливу Візантійської Церкви свідчить цікавий 
факт у Руському літописі. Так, під 1262 роком в Іпатському спис-
ку дається звістка про монастир «в Полониноу» (у Полонині, По-
лонинський), у якому ігуменом був «человькь свять...» Григорій. 
У  ньому постригся в ченці Литовський князь Войшелк І, про-
бувши тут три роки та прийнявши благословення від о. Григорія 
«от толь же пойде во святу Гору». На основі цього можна при-
пустити, що «полонинський» монастир, який, судячи з назви, 
знаходився високо у горах, мав безпосередні зв’язки з Афоном, 
центром православної віри на Балканському півострові.

Безперечно, що традицію нагрудних хрестів, як односторон-
ніх натільних, так і двосторонніх складнів-енколпіїв, найактив-
ніше поширювали місіонери християнського віровчення, тобто 
його проповідники й насамперед представники чернецтва, ви-
сокорозвинений інститут якого перейняли наші предки разом 
із «грецькою» вірою. Монастирі, започатковані отцем Антонієм 
у Києві в XI ст., порівняно швидко поширюються по всій Україні. 
Так, вже на початку XII ст. у старокняжому Галичі функціонував 
монастир св. Йоанна. У ньому біля прахів діда і батька у 1189 році 
був похоронений князь Ростислав, званий Берладничичем. Відо-
мий український історик І. Крип’якевич у своїх «Матеріалах» про 
галицькі монастирі, яких понад триста було тут у середньовічні 
часи, відзначає, що в Монастирську біля м. Косова на Гуцульщині 
вже на початку XV ст. існував монастир «на ръцъ на Рыбницы».

Наші припущення про шляхи поширення нагрудних хрестів 
підтверджуються їхніми численними знахідками під час нео-
дноразових розкопок як монументальних староруських галиць-
ких храмів, так і невеликих монастирських церков.
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Очевидно, було б надто сміливо стверджувати масове поши-
рення нагрудних хрестів серед гірських мешканців Українських 
Карпат у пізні середньовічні часи. Воно гальмувалося, насампе-
ред, досить стійким і тривалим збереженням горянами язичниць-
ких уявлень про навколишній світ, які в окремих звичаях дійшли і 
до наших днів. Немаловажною причиною також була і дорожнеча 
сировини (міді і тим більше латуні), яку не так легко було придба-
ти при веденні натурального господарства. Утім, саме упродовж 
цього часу у свідомості карпатських горян був закладений хрис-
тиянський світогляд, який уможливлював поширення інсигній 
Христової віри, передусім, нагрудних хрестів у пізніші часи.

Зараз досить важко визначити первісні типи гуцульських 
нагрудних хрестів, оскільки не виявлено ні писемних, а ні гра-
фічних джерел, з яких можна було б довідатися про найдавніші, 
поширені серед гуцулів, християнські відзнаки. Це, звичайно, 
могли бути копії з розповсюджуваних церквою серійних типів, 
або хрестограми, в основі яких лежали запозичені з попередніх 
(творчо відтворені відповідно до технологічних можливостей 
та естетичних смаків), основні композиційно-конструктивні та 
іконографічні елементи.

Досліджені нами твори вотивної гуцульської металоплас-
тики дають підстави стверджувати, що мосяжники виливали 
переважно одно-, дво- і рідше трираменні хрести із рельєф-
ним зображенням видовженого хреста-ідеограми з трикутним 
чи розетоподібним викінченням рамен, Розп’яття або хреста з 
розп’ятим на ньому Спасителем. Наприклад, рамена одного з ти-
пів трираменних хрестів мають закінчення у вигляді розет, де-
коровані мотивами «ружє», пелюстки яких заповнено «ільчатим 
письмом» з трьома концентричними колами. З трьох боків від 
кожної розети відходять хрестики. Кути між раменами заповне-
ні хвилястими променями (по одному в кожному куті) з кругли-
ми очкоподібними закінченнями.

Порівняльний аналіз чоловічих нагрудних хрестів і хрестиків 
на зґардах роботи Дудчаків та інших майстрів, що зберігаються у 
фондовій колекції Інституту народознавства НАН України, дає 
можливість стверджувати, що в основі їхнього орнаментального 
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оздоблення переважають хрещаті та солярні мотиви («хрещики», 
«ружє», «сонечка», «колачики»), у  які гуцули вкладали магічну 
силу символів-оберегів. Орнаментальне оздоблення було своє-
рідним підсиленням загальної ідеї художньої форми хреста як 
символу віри. Розміщення кожного мотиву строго підпорядко-
ване основній осі інсиґнії, де ритмічно чергуються дрібні й біль-
ші елементи, площини, заповнені орнаментом, і гладкі поверхні.

Орнаментальне поєднання солярних і хрещатих мотивів на 
хрестограмах цих оберегів, розвиток агіографічних сюжетів на їх 
середохрестях – від фігури Чесного Хреста до постаті розп’ятого 
Спасителя, спосіб трактування і стилістичні особливості цих 
образів тощо, говорять про те, що у їхньому формуванні відбив-
ся досить складний, довготривалий процес взаємопроникнення 
двох глибоких культурних пластів: язичницької слов’янської іде-
ологіїї та християнського віровчення.

До одного з найменш досліджених типів жіночих мосяжних 
прикрас належать гуцульські хрестикові зґарди. Надзвичайно 
скупі відомості про них, які зустрічаємо в працях дослідників 
XIX  – початку XX  ст., дають можливість стверджувати лише 
факт їх побутування в ансамблі жіночого «прилюдного убран-
нє» (святкового одягу) гуцулок. Однак в жодному з відомих нам 
писемних джерел немає ніяких відомостей про оберегове зна-
чення цих прикрас та семантику орнаментального оздоблення.

Уперше на символіку орнаментальних мотивів гуцульських 
мосяжних виробів звернув увагу, досліджуючи «процес асимі-
ляції солярної емблеми і знака хреста», П. Жолтовський 10. Саме 
він одним із перших вказав на тісний взаємозв’язок хрещатих 
мотивів, як знаків християнської іконографії із «солярними 
емблемами» стародавніх язичницьких ідеограм. В орнаментиці 
творів гуцульського мосяжництва, зазначає вчений, чітко про-
стежується «процес християнізації і боротьби з язичництвом». 
Унаслідок цього відбувається складний процес взаємопроник-
нення двох ідеологічних систем, який проявляється насамперед 
в еволюції ідеограм, їх графічному вираженні. 

10 Жолтовський П. М. Орнаментація народних металевих виробів Гуцуль-
щини. Народна творчість та етнографія. 1958. Кн. 2. С. 75–92.
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Треба зазначити, що ще з прадавніх часів у свідомості схід-
них слов’ян і в їхній міфології всевладно панував культ Сонця 
або небесного вогню, ідеограма яких у вигляді різнотипних 
(косих, багатопроменевих і прямих) хрестографем у колі, сфор-
мована багатовіковою традицією уподібнювалась із новітньою 
хрестограмою християнства. Тому появившись спорадично се-
ред слов’ян-язичників, як знак чужого релігійного віровчення, 
християнський символ, знайшовши благодатний ґрунт в системі 
«поганських» ідеограм, органічно вливається в орнаментально-
семантичну культуру традиційного мистецтва.

Найшвидше цей синкретичний процес проявляється у плас-
тичному вирішенні та орнаментальному оздобленні розетопо-
дібних прикрас, у конструктивно-композиційну структуру яких 
закладений круг. До таких архаїчних прикрас-оберегів належать 
і чепраги, якими окрім верхнього одягу, з’єднували кінці нагруд-
них прикрас, таких як сороківці, шелести, нагрудні хрести тощо. 
Саме у пластично-орнаментальному розвитку чепраг найяскра-
віше простежується синкретичний, інспірований християн-
ською ідеологією процес, в результаті якого християнські «хре-
щаті» мотиви послідовно, «перекриваючи» солярні язичницькі 
ідеограми, згодом повністю підпорядковують не тільки орна-
ментально-знакову систему оздоблення оберегів, а  й спричи-
няють формування нових типів та окремих типологічних груп 
прикрас, зокрема, хрестикових зґард.

П.  Жолтовський також вважає, що в процесі синкретизації 
саме цей тип «дископодібних» нагрудних прикрас спричинився 
до появи одного із типів зґард хрестикових. «На згардах <...> – 
зазначає вчений, – можна крок за кроком простежити, як дис-
коподібні солярні знаки набувають хрещатої форми в той спосіб, 
що спочатку до дископодібної пластини добавляється чотири 
перехресно розміщені кружки, далі й ці додатки ускладнюються 
і збагачуються у своїх формах. Згодом хрести втрачають свою 
різноманітність: одне з рамен стає довшим і хрест набирає вже 
специфічної християнської культової форми» 11. Тож, один із ти-

11 Там само. С. 81.
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пів хрестикових зґард, на думку П. Жолтовського, розвинувся на 
основі металевих розетоподібних жіночих нагрудних прикрас, 
які в окремих місцевостях ще називали «гардами», «сороківця-
ми» або «шелестами». Зокрема, С. Вітвіцькій у своєму історич-
ному нарисі зазначає, що «маєтні гуцулки поверх скляного на-
миста («пацьорок») носять зґарди із сороківців («sorokuwkоw»). 
Поступово дослідники серед різноманітності гуцульських жі-
ночих нагрудних прикрас, в тому числі і металевих зґард, виді-
ляють зґарди хрестикові. Так, Л.  Вербицький, описуючи бага-
ту, святково одягнену гуцулку, серед її нагрудних прикрас вже 
окремо виділяє зґарди: «Дальше видно нашийники з ланцюж-
ків, на яких висять хрести менші, зґарда з хрестиків, або зґарда  
хрестикова...» 12.

Отже, як засвідчують джерела, вже наприкінці XIX – на по-
чатку XX  ст. під назвою «зґарда» повністю розуміють жіночі 
нагрудні прикраси із «мосяжних хрестиків заборсаних [насиле-
них. – С. Б.] на шнур, ремінець або ретізку з переліжками».

За архітектонікою хрестикова зґарда є складною композицій-
ною системою, яка об’єднує один або кілька рядів різнотипних 
хрестиків, нанизаних на «ретізки», ремінець тощо, розміще-
ні між собою на віддалі «переліжок» та з’єднаних чепрагами. 
Композиційним центром часто виступає більший за розмірами 
хрест, що об’єднує всі інші, іноді щораз менші хрестики.

Зараз важко встановити період появи і поширення цієї ти-
пологічної групи х жіночих нагрудних прикрас на Гуцульщині. 
Адже до нашого часу так і не встановлено етимології їх назви. 
Слово «згарда», на відміну від багатьох термінів гуцульського 
мосяжництва відсутнє у словнику давньоруської мови. У слов-
нику староукраїнської мови ХІV–ХV  ст. знаходимо слово «гар-
доу», – від молдавського «гард» – загата). В етимологічному слов-
нику слово «гард» пояснюється як запозичення від молдавської, 
болгарської або румунської і означає «загату у водоймі для ло-
віння риби». У свою чергу молдавське слово «гард» український 

12 Вербіцький Л. Вироби металеві гуцулів. Взори промислу домашнього. 
Львів, 1882. С. 4.
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лінгвіст Д.  Дзендзелівський виводить із дако-мезійської або 
слов’янських мов. Тут же вперше знаходимо тлумачення «гар-
ди», як прикраси, чи оздоби у вигляді намиста з монет, яке за 
твердженням укладачів словника утворилося від французько-
го «garde»  – (ефес  – кругла бляха на руків’ї шпаги) і пов’язане з 
дієсловом «garder»  – зберігати. Дослідник гуцульських гідро-
німів Ю. Карпенко також схильний вважати, що слово «згарда» 
може бути похідним від слова «городити», «огороджувати», що 
рівноцінно «оберігати». Якщо ж взяти до уваги, що в давни-
ну прикраси, особливо нагрудні, виконували роль оберегів від 
«вроків» – «злого ока», хворіб тощо, тоді тлумачення вченого є 
дуже близьке до семантики цього слова. Тим більше, що саме 
про гарди («gardu») йдеться у ранніх історіографічних джере-
лах. Очевидно місцева назва «згарда» є трансформована (через 
французько-польське) від «гарда», як така, що відповідала зміс-
тові первісної захисної функції цього типу нагрудних прикрас. 
Тож процес «асиміляції солярної емблеми», тобто «хреста у колі» 
у християнську ідеограму (хрест) варто вважати, одним із завер-
шальних етапів у формуванні зґард, в тому числі хрестикових.

Водночас одним з основних, на наш погляд, і  рівночасних 
факторів формування зґард хрестикових серед мешканців Укра-
їнських Карпат була поява натільних хрестів-енколпіїв. Унаслі-
док вимушеного приховування релігійної приналежності що 
було завжди і всюди притаманне на ранньому етапі поширення 
християнства, у тому числі й на території сучасної Гуцульщини, 
натільний хрестик, як чужий у системі традиційних місцевих 
прикрас елемент, спочатку носили схованим під «ношею». Однак 
поступово, під впливом морально-етичних норм, сформованих 
християнською ідеологією, коли знак хреста для гуцула стає зов-
нішньою ознакою його духовності, натільні хрестики перетво-
рюються із суто християнського символу у нагрудний оберіг но-
вого релігійного змісту. Від цього часу гуцульські хрестоподібні 
амулети розвиваються у двох напрямках: як щораз більших роз-
мірів, декоративно збагачені нагрудні, у  тому числі і чоловічі 
хрести-обереги і як маленькі (порівняно із попередніми) хрести-
ки-елементи на жіночих нашийних прикрасах.
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Отже, в  основі композиційного, пластичного та орнамен-
тального розвитку нагрудних хрестів і хрестикових зґард до-
сить чітко простежується складний і довготривалий процес 
взаємопроникнення двох ідеологій. На ранньому етапі він про-
являється в еволюції ідеограм та їх поступовому «узвичаюван-
ні» у  вже віками твореній традиційній системі пекторальних 
прикрас. Порівнянне пізньою, але дуже яскравою ілюстрацією 
цього синкретичного процесу, є розвиток і поширення гуцуль-
ських жіночих хрестикових зґард. Водночас стилістичні осо-
бливості, як наприклад, орнаментальне поєднання солярних і 
хрещатих мотивів на хрестоподібних оберегах, розвиток агіо-
графічних сюжетів на їх середохрестях – від солярного знаку у 
крузі до фігури Чесного Хреста і до постаті розп’ятого Христа 
Спасителя, спосіб трактування цих образів тощо, говорять про 
те, що у їхньому формуванні відбився досить складний, довго-
тривалий процес взаємопроникнення двох глибоких культур-
них пластів. Витворені слов’янською язичницькою ідеологією 
та християнським віровченням, вони поєдналися в рівноцінне 
співіснування в орнаментальній традиції народного релігійно-
го мистецтва. Проявившись спорадично як відзнаки релігій-
ної приналежності і поступово збагачуючись декоративними 
засобами місцевого традиційного мистецтва, згодом хресто-
грами нагрудних оберегів стають невід’ємними компонентами 
прикрас гуцульського народного строю. Потрапивши у серед-
овище предвічної мистецької культури та її виражальних засо-
бів, культовий «грецький» символ поступово перетворюється 
в оригінальний витвір традиційного гуцульського мистецтва, 
який крім іконографічної інформації, несе значне декоративне 
навантаження.

Отже, гуцульське мосяжництво – це один з унікальних під-
видів українського народного металообробного мистецтва, 
яке має глибокі історичні корені і сформовані художні тради-
ції. Досліджуючи карпатський народний промисел, ми вияви-
ли надзвичайно широкий асортимент мосяжних виробів – від 
найнеобхідніших у побуті і господарстві предметів та інстру-
ментів аж до складних архітектонічних форм у вигляді жіночих 
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хрестикових зґард та широких, багато оздоблених чоловічих 
чересів. Як правило, вироби гуцульських майстрів вражають 
багатством форм, технічних прийомів і художніх виражаль-
них засобів. Віртуозна майстерність, вроджений художній смак 
і власна манера виконання, якими володіли більшість мосяж-
ників, сприяли витворенню оригінальних, витриманих у стилі 
кращих народних традицій, високохудожніх творів. Тож збере-
ження пам’яток і відродження цього виду народного мистецтва 
як унікального художнього явища є гарантією життєдайності 
національної культури, основною функцією якої є зв’язок мину-
лого з майбутнім. 
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4.3. юВелІРне мИСТецТВо  
КІнця XIX – ПочАТКУ XXI СТолІТТя

Ювелірна царина України кінця XIX  – початку XXI  ст. ві-
дображена двома напрямами свого розвитку  – промисловим і 
авторським. 

Діяльність провідних підприємств ювелірної галузі Украї
ни кінця XIX – початку XXI століття. Наприкінці XIX – на 
початку XX  ст. в Україні існувала розвинута мережа ювелір-
них кустарно-ремісничих утворень, зокрема в Київській, Хер-
сонській губернії та на Галичині. Здебільшого це були дрібні 
майстерні, у яких працювало декілька ювелірів, що здійснюва-
ли ремонт і виготовлення продукції сакрального призначення 
та предметів побутового вжитку. У  другій половині XIX  ст. в 
Україні з’явилися перші технічно устатковані підприємства, де 
виробляли масову продукцію, зокрема в Києві діяли чотири 
фабрики, що займалися виготовленням мельхіорових виробів; 
фабрика «Меркурій», яка випускала вироби, декоровані емал-
лю; сорок шість фірм та сорок два самостійні майстри-ювеліри. 
Так, у 1901 році створено Першу Київську артіль ювелірів, при 
якій у 1908 році був відкритий ювелірний магазин художньо-
ювелірних виробів з коштовного каміння й металів власного 
виробництва. Поява великих фабрик значно знизила попит 
на продукцію дрібних кустарних майстерень та одноосібних 
 ремісників. 

Одна з найперших виробничих організацій – фабрика сріб-
них виробів купця другої гільдії Ізраїля Заходера, створена 
1851 року в м. Бердичеві, – майже одразу зайняла домінуючу по-
зицію на українському ринку виготовлення й реалізації срібних 
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виробів широкого вжитку  1. Так, у  1902  році кількість праців-
ників на фабриці – «27 человек» 2. На підприємстві виготовляли 
недорогий срібний посуд для масових потреб населення (столові 
прибори, таці, карафки, склянки, келихи, солонки та  ін.), тому 
доступна продукція, що спершу не мала якихось художніх ознак, 
користувалася неабияким попитом серед населення найчислен-
нішого середнього класу. Згодом І. Заходер для розширення рин-
ків збуту та збільшення прибутків удався до певної модернізації 
виробництва й поліпшення художнього рівня виробів  – з  кін-
ця XIX  ст. гладеньку поверхню продукції майстри декорували 
техніками гравіювання у вигляді зображення обрисів будиноч-
ків, фортець, стилізованого рослинного (листки, гілочки) та лі-
нійно-геометричного орнаменту (ромби, крапки, риски). Таким 
чином, покращення якості й декору дозволило здійснювати 
експорт продукції за кордон  – до Польщі, Австрії та Туреччи-
ни. Відомо, що варшавське відділення фабрики було відкрито в 
1900–1905 роках, а також про факт функціонування московсько-
го філіалу бердичівської фабрики  3. Особливо успішно підпри-
ємство функціонувало наприкінці XIX ст., коли було розшире-
но асортимент виробів та варіацій їх декорування, у 1899 році, 
наприклад, було виготовлено 40 пудів срібних виробів на суму 
26 тис. рублів (20 тис. стаканів, 10 тис. чарок, 500 таць, 1 тис. ло-
жок, 500 вилок, 100 графинів) 4. Про успішну діяльність свідчать 
участь та відзнаки на різних виставках: у 1901 році підприємство 
було нагороджене золотою медаллю на виставці в м. Ніжині та 
срібною  – на сільськогосподарській виставці в м.  Києві, також 

1 Арустамян Ж. Фабрика серебряных изделий Израиля Заходера. Ювелир-
ное искусство и материальная культура: семинар. Тезисы докладов участников 
одиннадцатого коллоквиума, 8–13 апреля 2002 г.  / кол. авт. Государственный 
Эрмитаж (Санкт-Петербург) ; науч. ред. Наталия Захарова. Санкт-Петербург : 
Изд-во Государственного Эрмитажа, 2002. С. 6.

2 Мальцева О. Клеймо, хранящее загадку. Паровая фабрика разных сереб-
ряных изделий И.  Е.  Заходера в г.  Бердичеве [Текст]. Антиквар: журнал об 
антиквариате, искусстве и коллекционировании. 2012. № 12. С. 84.

3 Там само. С. 83, 89.
4 Арустамян Ж. Фабрика серебряных изделий Израиля Заходера... С. 7.
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кращі зразки виробів фабрики відзначені на I Міжнародній ху-
дожній виставці металу та каменю в м. Петербурзі.

Кінець XIX  ст. ознаменований заснуванням найвідомішого 
підприємства в Україні того часу  – ювелірної фабрики купця 
першої гільдії Йосипа Маршака в м. Києві, що була утворена в 
1878 році як невелика ювелірна майстерня (спочатку ювелір пра-
цював там сам, згодом – разом з підмайстром і трьома учнями), 
однак дуже швидко, розвинувши виробництво та збільшивши 
штат працівників, власник перемістив майстерню на вул.  Хре-
щатик, що вже тоді набула провідного значення як центр юве-
лірної торгівлі, і де вироби майстерні мали неабиякий успіх, 
завоювавши популярність та авторитет серед заможної міської 
клієнтури. Асортимент продукції складався з ювелірних при-
крас із «благородних» металів та коштовного каміння. Виро-
би реалізовували в ювелірних магазинах Мазченка, Фоломіна, 
Козловського, Шишмана та інших «киевских магазиновладель-
цев, торгующих драгоценностями» 5. Після відвідин у 1890 році 
Всесвітньої виставки в Парижі та ознайомлення з діяльністю ве-
ликих фабричних центрів Німеччини Й. Маршак вирішив здій-
снити модернізацію, удосконаливши технологію та розширення 
асортименту своєї майстерні. Власник перемістив підприємство 
в інше, більше приміщення на вул.  Хрещатик, спеціально об-
ладнане й перебудоване для потреб виробництва, зробив низку 
організаційних змін і відкрив художньо-граверний відділ, оста-
точно перетворивши ювелірну майстерню на ювелірну фабрику, 
при якій було засновано фірмовий магазин, де продавали золоті 
та срібні жетони, портсигари, різні прикраси, а також вінки й ме-
далі. Прагнучи розширити ринки збуту продукції, Й. Маршак, 
окрім Києва, вивозив вироби для реалізації на великі ринки Хар-
кова, Полтави, Тифліса (нині – Тбілісі), проте основними замов-
никами й реалізаторами продукції Й. Маршака стали магазини 
Москви, Варшави та Петербурга, де вона успішно конкурувала 
з аналогічними виробами російських підприємств та польської 

5 Фабрика ювелира Иосифа Маршака. – Киев, Крещатик, 4 / Очерк устрой-
ства и развития. Юбилейное издание. Киев : Издательство фабрики И. Мар-
шака, 1913. С. 4.
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фабрики срібних та мельхіорових виробів «Йосиф Фраже». Сві-
тове визнання та успіх прийшли до Й. Маршака після того, як 
вироби його фабрики були відзначені низкою нагород, медалей 
та Почесних дипломів на різних виставках міжнародного рівня 
в Чикаго (1893), Антверпені (1897), Парижі (1900), Льєжі (1905), 
Києві (1897) та Петербурзі (1902) 6.

Особливе значення мала презентація виробів фабрики 
Й. Маршака на Всесвітній виставці в Парижі в 1900 році, де де-
монструвалися найбільші досягнення людства різних аспектів 
життя, нові технічні винаходи й мистецькі здобутки, створені на 
той час (76  тис. учасників представили понад 50  млн експона-
тів)  7. Дивовижні ювелірні вироби фабрики Й.  Маршака отри-
мали низку нагород. Це такі твори, як: срібний пароплав, що є 
моделлю дніпровського пароплава «Держава» й виготовлений на 
замовлення Товариства пароплавства по Дніпру як дарунок для 
Л. Бродського (деталі рухомі, модель пароплава одночасно може 
слугувати канцелярським набором); кругле срібне блюдо, оздо-
блене знімними маленькими моделями інструментів, що необ-
хідні в ювелірній справі (вони виготовлені таким чином, що ко-
жен з них є функціональним, тобто їх можна використовувати за 
призначенням); унікальна мініатюрна золота модель людського 
скелета, виготовлена видатним майстром фабрики Ізраїлем Ру-
хомовським, призначена для використання як підвісок до шат-
лена (ланцюжка для годинника), усі деталі виробу є рухомими й 
повністю відтворюють скелет людини.

Станом на 1903  рік асортимент продукції фабрики значно 
розширився: окрім великої кількості різних прикрас (сереж-
ки, медальйони, підвіски, брошки, ланцюжки, кольє, браслети, 
персні, запонки, брелоки, медалі, шатлени, шпильки для крава-
ток), на фабриці також виготовляли срібні предмети ужитково-
го призначення (вази, столові сервізи, свічники, кубки, келихи, 

6 Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота: Київському ювелірному заводу – 
70. Київ : Асамблея ділових кіл, Ін-т соціального іміджмейкінгу, 2006. С. 83.

7 Ласкавый  А. Дело мастера, или Продолжение истории одного имени. 
Ювелирный бизнес = Jewelry business / ООО «Лассо-Украина» ; ред. В. М. Можа-
ев. Киев, 2004. № 18. С. 41.
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склянки, підставки для склянок, монетниці, мундштуки, канце-
лярське приладдя, рамки для фотографій, люстерок, флакони, 
портсигари та ін.). Основні матеріали, які використовували для 
виготовлення, – золото, платина і срібло, коштовне каміння (пе-
реважно діаманти, смарагди та рубіни), а також перли. Сировину 
для фабрики постачали з різних міст: золото – із Гамбурга, Берлі-
на, Парижа; срібло – з Москви; платину – із Санкт-Петербурга 8. 
Вважається, що саме успіхи в техніці литва були одним з най-
більших досягнень підприємства в технологічному аспекті.

У факсимільному виданні каталогу-прейскуранта продукції 
ювелірної фабрики Й. Маршака 1905 року зазначено, що вироби 
«фірми» створюються за малюнками власних художників, які 
забезпечують велику різноманітність вишуканих «фасоновъ»  9. 
Розміщені в каталозі зображення репрезентують асортимент 
продукції підприємства, найбільшу частку серед якої складають 
прикраси. Також було налагоджено випуск доступної та віднос-
но недорогої продукції для різних верств населення, що не мали 
великих коштів (наприклад, деякі предмети туалету й посуду). 
Окрім того, на фабриці виконували індивідуальні замовлення, 
виготовляючи ексклюзивні предмети до пам’ятних дат і ювілеїв 
(до такої категорії виробів можна зарахувати срібні декоратив-
ні блюда; папки, подаровані імператору з нагоди відвідування 
м. Києва в 1911 році, срібна модель Педагогічного музею). Завдя-
ки надзвичайно гнучкій системі співпраці з клієнтами (старі ви-
роби приймалися на переробку або в обмін на вироби новіших 
«модних» зразків як грошова валюта; за бажанням замовника 
йому попередньо надсилали рисунки виробів з детальними по-
ясненнями тощо), та насамперед високій якості й художньому 
рівню продукції ім’я Й. Маршака стало беззаперечним брендом 
того часу.

8 Арустамян  Ж. Ювелірна фабрика Йосипа Маршака. Пам’ятки декора-
тивно-ужиткового мистецтва із колекцій Музею історичних коштовностей 
України – філіалу Національного музею історії України : тематичний збірник 
наукових праць. Київ, 1993. С. 65.

9 Маршак И. Фабрика художественно-ювелирных изделий / факсимільне 
видання з оригіналу 1905 року. Київ : ВХ [студіо], 2004. С. 3.
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Сім’я Маршаків після хвилі єврейських погромів та револю-
ції 1917  року виїхала до Парижа (Франція), а  очолюване укра-
їнським фабрикантом підприємство було «націоналізовано» й 
існувало аж до самої смерті Й. Маршака в 1918 році в м. Києві. 
Відповідно до заповіту, усе його майно мало бути розділене між 
дітьми, окремо певні суми заповідалися кращим працівникам 
фабрики. Після смерті Й. Маршака його спадкоємці (сини Воло-
димир та Олександр, які ще до революції працювали на фабриці 
батька) намагалися налагодити діяльність і відновити минулу 
потужність та славу «фірми» в еміграції.

Аналізуючи художній рівень прикрас, що виготовляли на фа-
бриці Й. Маршака на початку XX ст., варто відзначити, крім чу-
дового технічного виконання, високий мистецький рівень. Стиль 
модерн, що виник і розвинувся у Франції наприкінці XIX ст., по-
ступово впливаючи на мистецтво інших країн Європи, зокрема й 
України, відобразився також на ювелірному мистецтві. Більшос-
ті ювелірних прикрас із клеймом «І. Маршакъ» притаманні пев-
ні ознаки таких стилів, як рококо, ампір та модерн у період його 
найбільшого розквіту протягом 1890-х років. Вигинисті, хвилясті 
лінії стилю ар нуво взято за основу в композиційних схемах ви-
робів, вільна інтерпретація рослинних мотивів підкреслювала 
натуралістичний дух естетики нового часу. Мінливі модні тен-
денції сформували культ чуттєвої та екзотичної жінки, костюм 
якої відзначався асиметричністю, манірно вигнутими лініями та 
виразністю складових. І  якщо тогочасну моду на ювелірні при-
краси формували на міжнародному рівні найбільші європейські, 
зокрема паризькі, ювелірні доми («Картьє», «Бушерон», «Веве»), то 
власник київської ювелірної фабрики Й. Маршак був своєрідним 
законодавцем моди в Україні, сприймаючи й адаптуючи модні 
світові тенденції відповідно до місцевого клієнтського кола, пев-
ним чином виховуючи естетичні смаки покупців: «издѣлія нашей 
отрасли подвергаются частымъ измѣненіямъ въ зависимости отъ 
требованій моды» 10. «Київський Картьє» – таким гучним титулом 
іменували цю людину – одного з найвпливовіших власників юве-
лірного підприємства в Україні початку XX ст.

10 Там само. С. 3.
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Окрім тиражованої масової продукції (столового начиння, по-
суду та ін.) на фабриці випускали художні твори із золота й пла-
тини – брошки, кольє, персні, браслети, ланцюжки, шатлени, за-
понки, шпильки для краваток, портсигари, флакони, монетниці, 
мундштуки, прикрашені вставками з коштовного каміння тощо. 
Левову частку асортименту прикрас ювелірної фабрики склада-
ють різноманітні брошки, особливо популярний різновид брошок 
характерної форми – так звані брошки-перекладини, що виникли 
й набули поширення в 1890-х роках, період розквіту модерну. 

Тематично за декоративними мотивами всі ювелірні вироби 
фабрики Й. Маршака можна об’єднати в декілька груп. Це, зо-
крема, найчисленніша група прикрас, в основі яких – рослинні 
мотиви в найрізноманітніших варіаціях гілок, листя, квітів, бу-
кетиків квітів (брошки, сережки, кольє, медальйони, браслети, 
персні, запонки, шпильки для краваток); з абстрактними моти-
вами (усі види прикрас з вигнутими лініями та химерною ком-
позиційною побудовою); з мотивами сердець, бантів, картушів, 
візитівок, щитів (серед виробів фабрики особливо багато типо-
вих для цього періоду брошок зі складними кріпленнями з ком-
позиційною частиною у формі банта, мотив картуша, візитівки 
та щита був особливо поширений на медальйонах і брелоках); 
використання атрибутів музичного й образотворчого мисте-
цтва, спорту (брошки та підвіски у вигляді арфи, ліри, медаль-
йон у вигляді палітри, брошки у вигляді якоря, морського вузла, 
підкови); із зооморфними мотивами (брошка із зображенням 
дракона – одного з найпоширеніших мотивів у східному мисте-
цтві); із антропоморфними мотивами (брошки із зображенням 
жіночої постаті, медальйони з карбованою камеєю).

Слід зауважити, що окремі прикраси навіть мали назви, що 
вказували на їх виконання в певному стильовому дусі – брошка 
«Moderne» «изъ золота съ платиной съ брилліантами и висячимъ 
жемчугомъ на подвѣскѣ», медальйон «Moderne» «изъ цвѣтнаго 
золота 1  брилліантъ крупный фантазии нѣсколько бѣлыхъ»  11. 
Також у каталозі-прейскуранті є два вироби (медальйон і бре-

11 Маршак И. Фабрика художественно-ювелирных изделий… С. 8, 32.
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лок), що мають назву «Рококо». Типові ознаки мотиву «гірлянди», 
започаткованого Луї Картьє на початку XX ст., також були відо-
бражені в деяких кольє виробництва фабрики «ювилира Іосифа 
Маршака въ Кіевѣ» та інших різновидах прикрас. За технічним 
вирішенням для періоду модерну також характерні вироби кон-
структорського дизайну, що легко могли бути трансформовані 
в інші прикраси, збільшуючи різні варіації носіння. Так, і серед 
продукції фабрики Й.  Маршака були такі вироби: деякі підві-
ски можна було використовувати як брошки («куланъ-брошь»), 
кольє «весьма изящной работы изъ многихъ брилліантовъ съ 
подвѣской изъ 7 крупныхъ брилліантовь чистой воды, снимаю-
щихся на куланъ и серьги», браслети, у яких центральний клас-
тер «снимающійся на брошь» 12. Наприкінці XIX ст. також були 
популярними обручки-солітери. Персні й сережки вирізняють-
ся з-поміж інших виробів лаконічною композиційною побудо-
вою, де домінує коштовне каміння, використано традиційні для 
стилістики модерну хвилясті лінії, рослинні меандровий та квіт-
ковий мотиви. Браслети-ланцюжки ввійшли в моду наприкінці 
XIX ст. з 18-каратного та 9-каратного золота, в асортименті під-
приємства були як браслети-ланцюжки («мягкие») з камінням 
та без, так і браслети у вигляді жорсткого обруча («твердые») з 
коштовним камінням. Жіночі та чоловічі шийні ланцюжки й 
шатлени виконані в різних техніках ручного плетіння переваж-
но без використання коштовного каміння.

Дорогоцінні метали, застосовані в ювелірних виробах, – зо-
лото (червоне, зелене), платина, срібло, із коштовного каміння та 
мінералів превалюють діаманти (здебільшого круглого та фан-
тазійного гранування), перли, рубіни, аметисти, сапфіри, сма-
рагди тощо. Техніка гарячої емалі, яку активно використовували 
тогочасні європейські художники-ювеліри, не мала настільки 
домінуючого значення під час декорування ювелірних прикрас 
на фабриці Й. Маршака, як, скажімо, в авторських виробах Рене 
Лаліка та Люсьєна Гайара.

Ювелірне мистецтво України завдяки діяльності фабрики 
«ювилира Іосифа Маршака въ Кіевѣ» здійснювало свій поступ, 

12 Там само. С. 12, 26.
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розвиваючись у контексті європейського та світового ювелір-
ного мистецтва. Протягом майже 40-річної діяльності фабрика 
Й. Маршака стала найбільшим ювелірним підприємством Укра-
їни кінця XIX  – початку XX  ст. і мала торгові представництва 
в Берліні, Парижі та Лондоні, де створювалися високохудожні 
предмети мистецтва, якими захоплювалися й високо цінували 
такі відомі особистості, як король Марокко Хасан II, Жаклін Ке-
неді, мадам де Голль та багато ін.

Таким чином, визнаного статусу провідного центру ювелір-
ного мистецтва України набув Київ, ще в 1894 році тут було за-
реєстровано понад 80 майстерень з виготовлення та лагоджен-
ня золотих і срібних виробів та більше 40 торговців ювелірною 
продукцією, проте в більшості майстерень працювали всього 
один-два майстри (майстерні А. Михальського, М. Розенбуша). 
Із 232 майстерень з виготовлення золотих і срібних виробів, що 
функціонували в Київській губернії в 1902 році, у Києві їх було 
92  (більше половини всієї золотої продукції та п’яту частину 
срібної виробляли саме в Києві) 13. У майстернях при Києво-Пе-
черській лаврі та монастирях виготовляли шати для ікон, цер-
ковне начиння й ритуальні атрибути для потреб церков, а також 
дрібні предмети сакрального змісту (хрестики, персні, каблучки, 
іконки та інші твори з релігійною символікою), що мали попит 
серед прочан. Іншими ювелірними осередками, крім Києва та 
Бердичева, були майстерні в Чернігові, Львові, Житомирі, Хар-
кові, Василькові тощо, де здебільшого займалися виготовленням 
золотих і срібних прикрас, продукції сакрального призначення. 
Організована колишнім колективом майстрів фабрики Й. Мар-
шака Перша Київська ювелірна та художньо-граверна майстерня 
(1900 р., Київ), заснована на пайових умовах, уже через декілька 
років діяльності завоювала популярність й авторитет серед клі-
єнтів. Ювеліри, гравери, карбувальники, які до того виконували 
роботи на підприємстві Й.  Маршака, поступово розширювали 
виробництво, використовуючи електричні та газові машини й 

13 Центральний державний історичний архів України, м.  Київ (ЦДІАК 
України). Ф. 442. Оп. 633. Спр. 496. Арк. 36.
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устаткування. Уже через сім років було відкрито власний вели-
кий фірмовий магазин для розширення реалізації виробів арті-
лі, поступово чисельність працівників збільшувалася й дійшла 
до сотні. Високий художній рівень продукції Першої Київської 
ювелірної та художньо-граверної майстерні відзначено спершу 
почесним дипломом, згодом  – срібною медаллю на виставці в 
м. Петербурзі (1901 р., 1911 р., РФ), Гран-прі на виставці в Остенді 
(1907 р., Бельгія)  14. Перша Київська ювелірна та художньо-гра-
верна артіль, де виготовляли медальйони, ланцюжки, сережки, 
каблучки й інші прикраси з діамантами, карбовані срібні сервізи 
та столові прибори, була однією з найвідоміших ювелірних май-
стерень того часу.

У 1906 році власну ювелірну майстерню та магазин у Києві та-
кож відкрили колишні працівники фабрики Й. Маршака Сруль 
Бриль та Нохим Гершман, а через сім років у їхньому штаті вже 
працювали 50  майстрів. Через певний час цю майстерню було 
розширено до масштабів фабрики, де, крім усталених золотих та 
срібних прикрас, за ескізами дизайнерів створювали одиничні 
високохудожні вироби, що отримали визнання, зокрема, здобув-
ши Гран-прі на виставці в Антверпені (1907 р., Бельгія) та медаль 
на виставці в м. Ростові-на-Дону (1908 р., РФ), забезпечивши та-
ким чином підприємству гідне місце в когорті найкращих ви-
робничо-торговельних закладів столиці.

Таким чином, пройшовши добрий практичний вишкіл – отри-
мавши як професійний, так і художній досвід на підприємстві 
І. Маршака, чимало його колишніх ювелірів зуміли налагодити 
успішне виробництво золотих і срібних виробів. Це засвідчила 
Всеросійська виставка в Києві 1913 року, у якій, окрім найпотуж-
нішої ювелірної фабрики Й.  Маршака  – беззаперечного лідера 
ювелірного ринку України, свою продукцію представляли також 
інші київські виробники – Перша Київська ювелірна та худож-
ньо-граверна артіль, Друга зразкова Київська артіль столичних 
ювелірів та граверно-ювелірна майстерня М. Сиропупова. Окрім 
традиційних ювелірних прикрас – перснів, кольє, брошок, брас-

14 Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота... С. 90.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



768

Лілія Пасічник

летів, діадем, на виставці експонували сюжетні композиції зі срі-
бла та інших матеріалів (статуї, кубки, вази, годинники, столо-
вий сервіз та ін.), що мали декорування переважно на історичну 
сюжетну тематику. В  експозиції фабрики Маршака також було 
представлено велику колекцію діамантів, найбільший з яких мав 
вагу 42 карати й коштував 50 тис. рублів.

Загалом, за даними довідкової книги «Весь Киевь», станом на 
1910  рік у місті було зареєстровано 65  ювелірних промислово-
торговельних підприємств – 47 майстерень і фабрик та 18 мага-
зинів, розташованих переважно на Хрещатику та Подолі 15. У Ки-
єві було створено низку торговельних підприємств на основі 
об’єднання приватних капіталів: Товариство для продажу золо-
тих, срібних та інших коштовних виробів купців Дмитра і Ми-
хайла Нєвєжиних, Товариства «Шишман і Майкарап», Торговий 
дім купців М.  Козловського і В.  Личкова, Торгове товариство 
купців Берги Бродської і М. Вишневського з продажу діамантів і 
золотих речей «М. Вишневський і К.», магазини Золотницького, 
Терехова, Винокура, Іонаса, Куриса та інших ювелірів, а  також 
відомі фірмові магазини Фаберже та Фраже.

Таким чином, на початку XX ст. в Україні було сформовано 
декілька осередків, у  яких організовувалися переважно неве-
ликі ювелірні майстерні. Так, у 1909 році в Харкові було зареє-
стровано чотири майстерні золотих та срібних справ, у Черніго-
ві – чотирнадцять 16. У книзі-каталозі учасників I Міжнародної 
художньо-промислової виставки виробів з металу та каменю 
1903–1904 року в м. Санкт-Петербурзі також зазначено про май-
стерню в м.  Ялті: «Николичъ  Д. Мастерская. Ялта, почтовій 
ящикъ, №  47. Металическія издѣлія въ постановкѣ на камнѣ: 
яшмѣ, аметистѣ, хрусталѣ и пр.» 17.

15 Весь Киев : адресная и справочная книга / издатель: С. М. Богуславский 
[Вип.] на 1910. К. : Типография 1-й Киевскойартели Печатного дела, Трехсвя-
тительская ул. д. 5, 1910. 775 с.

16 Назимок М. Золотарство в Україні. Київ : Видавнича компанія «Воля», 
2003. С. 55.

17 Скурлов  В.  Международная художественно-промышленная выставка 
изделий из металла и камня (1903–1904; СПб.) состоящая под Августейшим 
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Соціально-політичні умови та фінансова криза, пов’язана з 
початком війни, негативно позначилися на об’ємах виробництв, 
тому чимало підприємств, зокрема фабрика Заходера-Равкіна, 
зазнали збитків і зубожіння. Під час Першої світової війни на 
фабриці Й.  Маршака виготовляли різноманітні деталі для те-
лефонних трубок і ручних бомб, зменшивши випуск ювелірної 
продукції. Руйнівні наслідки Першої світової війни, суспільні 
потрясіння революції 1917 року та Другої світової війни надовго 
загальмували розвиток ювелірного виробництва, увівши Украї-
ну в тривалу економічну та ізоляційну кризу. Під час війни біль-
шість ювелірних підприємств і майстерень або зовсім припини-
ли свою діяльність, або були евакуйовані. Нова радянська влада 
взяла курс на індустріалізацію, форсування розвитку переваж-
но важкої промисловості, а виробництво товарів народного спо-
живання фінансувалося за залишковим принципом. До того ж, 
розкіш та ювелірні вироби вважалися пережитками буржуаз-
ного минулого й були неприпустимим проявом для радянської 
людини нового часу. Чимало високохудожніх зразків ювелір-
ного мистецтва XIX – початку XX ст. було знищено або прода-
но за кордон, а організоване кустарне ювелірне виробництво й 
ремісництво поступово ліквідовано. Подібна доля спіткала та-
кож ювелірні прикраси, виготовлені на фабриці Й. Маршака, – 
більшість із них знищено (із коштовностей вилучали каміння та 
переплавляли), або ж вони зберігаються в приватних колекціях 
за кордоном.

Таким чином, упродовж першого десятиліття панування ра-
дянської влади на території України було зруйновано фактично 
всю інфраструктуру кустарної промисловості, сформовану про-
тягом XIX ст. в найбільших осередках, таких як Київ, Чернігів, 
Львів, Чернівці, Одеса, Харків, Полтава. Також знищено цілий 
клас багатих замовників, особливе місце серед яких займала 

покровительством ЕЕ Императорского Высочества великой княгини Елиса-
веты Маврикиевны I-я  Международная художественно-промышленная вы-
ставка изделий из металла и камня, 1903–1904; СПб. : каталог / В. В. Скурлов 
(науч. ред.). [Репринтное издание]. Санкт-Петербург  : Антикварное обозре-
ние, 2003. С. 26.
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церква, націоналізовано і припинено діяльність існуючих під-
приємств та артілей, де створювали кращі високохудожні юве-
лірні твори, цінності й устаткування було реквізовано, чимало 
їхніх власників утекли за кордон. Майстри, які залишилися без 
роботи, змушені були змінювати професію або працювати під-
пільно, виконуючи замовлення з незаконно купленої сировини. 
На території України та Криму, крім згаданих дій, спрямованих 
на знищення приватного сектору в ювелірній галузі, ситуація та-
кож ускладнювалася соціально-економічними умовами, війна-
ми, примусовою колективізацією, депортацією та голодоморами.

Організовані на території України в 1930–1940-х роках юве-
лірні заводи в м. Харкові, Києві, Одесі та Львові були винятко-
во державної форми власності й підпорядковувалися різним 
відом чим установам, переважно Мосторгу, з 1936 року – Всесо-
юзній конторі «Союзювелірторг». Чотири ювелірні підприєм-
ства були своєрідними гегемонами на терені України, що уне-
можливлювало розвиток цієї галузі в умовах так званої живої 
конкуренції. Протягом 1940–1950-х  років серед асортименту 
масової ювелірної продукції домінувала так звана ювелірна га-
лантерея, художня якість якої була низькою навіть порівняно з 
довоєнним рівнем. 

Власне, виникненню перших державних ювелірних заводів на 
території України передувало існування кустарних майстерень 
і ремісничих об’єднань, зокрема з виготовлення, ремонту й рес-
таврації металевих виробів та годинників. Саме у Львові, Хар-
кові, Києві та Одесі протягом 1920–1940-х років дрібні ремісничі 
виробництва поступово централізовано перетворені на підпри-
ємства (нинішні назви: ДП «Львівський державний ювелірний 
завод», ПАТ «Харківський ювелірний завод», ВАТ «Київський 
ювелірний завод», а також ЗАТ «Аурум»), що забезпечували весь 
ринок України ювелірною продукцією, що, проте, не вирізняла-
ся різноманітністю асортименту й мала обмежені технологічні 
можливості самого виробництва, де протягом тривалого часу 
чільним залишалося використання ручної праці. Часткову мо-
дернізацію існуючих на території України ювелірних заводів 
було запроваджено впродовж 1960–1980-х  років, проте загаль-
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ний художній рівень більшості цієї масової продукції залишався 
збідненим і застарілим порівняно з тодішньою світовою естети-
кою та тенденціями моди.

Нові зразки виробів, особливо на початкових етапах ста-
новлення підприємств, створювалися самими майстрами-юве-
лірами, згодом на кожному підприємстві було сформовано 
відділ художників, однак лише в 1970-х  роках цьому питанню 
було присвячено значно більше уваги, зокрема визначено ви-
рішальне значення творчої праці художника в промисловості. 
Так, у фахових виданнях зазначалося, що на багатьох підприєм-
ствах проблема художньої якості продукції, а  відповідно  – і 
творча спрямованість праці художників, традиційно вирішу-
валася головними інженерами, іноді за участю товарознавців, 
представників торгівлі  – «нередко за художественное качество 
продукции и вовсе никто не отвечал» 18. Поступово курс на пе-
реосмислення значення художньої якості зразків декоративно-
прикладного мистецтва, призначених для масового тиражуван-
ня, заохочував явище творчого експерименту на виробництві, 
утверджуючи можливість виходу в нові форми й образність 
ювелірних виробів, що одночасно мали б ознаки і декоративнос-
ті, і утилітарності – «художественный уровень которой не дол-
жен уступать малосерийным произведениям»  19. Таким чином, 
ті твори ювелірного мистецтва, що мали художні ознаки, були 
створені на підприємствах СРСР для представлення здобутків 
галузі на всесоюзних та міжнародних виставках промисловості, 
поступово формували нову нішу в ювелірній промисловості  – 
малотиражні й лімітовані серії та колекції виробів (принцип, за 
яким зараз працюють невеликі за штатом, порівняно із заводами 
та фабриками, ательє і ювелірні доми), проте цей процес мало 
торкнувся дійсно масової ювелірної продукції, доступної для 
більшості населення.

18 Ронский К. Художник в промышленности. Советское декоративное ис-
кусство’76  / редкол.  : К. Рождественский, Л. Андреева и др. Москва  : Совет-
ский художник, 1978. С. 95.

19 Советское декоративное искусство / сост. Л. Я. Супрун. Москва : Совет-
ский художник, 1984. С. 19.
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Так, основою для розвитку ювелірної справи Київського юве-
лірного заводу (КЮЗ) була невелика майстерня, де здійснювали 
ремонт годинників та реставрацію ювелірних виробів, виникла 
вона в 1930 році. Це було напівкустарне підприємство з викорис-
танням ручної праці та примітивного обладнання, що згодом 
було реорганізовано в Київську ювелірно-годинникову фабрику 
зі штатом 80 ювелірів. Першою продукцією нового підприємства 
стали срібні портсигари й золоті корпуси до годинників «Звезда» 
і «Тоно», також на підприємстві було організовано збір годинни-
ків, їхню реставрацію, виробництво й ремонт технічного устат-
кування. До 1941 року фабрика розширила асортимент продукції 
за рахунок ювелірних прикрас – каблучок, сережок, кулонів та 
інших виробів. Після повернення з евакуації на підприємстві ви-
готовляли прості срібні каблучки та сережки зі скляними встав-
ками, згодом зафункціонували два цехи: ювелірний і годиннико-
вий. Починаючи з 1948 року почали випускати золоті, платинові, 
срібні ювелірні вироби, було налагоджено їх реставрацію, а та-
кож виготовлення й ремонт обладнання. Розширився асорти-
мент продукції новими видами виробів (порожнисті каблучки 
та персні зі скляними вставками, сережки гравійовані й «калач», 
флакони «куманець» для парфумів, пудрениці «черепашка» (ви-
готовлялися методом штампування без паяння)). Від 1950 року 
на підприємстві почали винятково випускати ювелірні вироби, 
з 1966 року ювелірні вироби Київської ювелірної фабрики поча-
ли експортувати в союзні республіки, а з 1970-х років вони пред-
ставляли ювелірну галузь України на міжнародних виставках у 
Малайзії, Швейцарії, Японії та Італії. Варто відзначити особливе 
значення створеної в 1971  році на базі підприємства Київської 
філії Всесоюзного науково-дослідного інституту Ювелірпрому 
СРСР (згодом – Київське спеціальне художнє конструкторсько-
технологічне бюро ювелірної промисловості), працівники якого 
створили чимало проектів і нових розробок, які потім з успіхом 
запроваджували на всіх підприємствах галузі. Понад чотири-
ста нових зразків ювелірних виробів розроблено науковцями 
Інституту, а  згодом їхнє масове виготовлення було налагодже-
но не лише в Києві, але й на ювелірних підприємствах у Львові 
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та Кишиневі. У 1972 році фабрику перейменували на Київський 
ювелірний завод (КЮЗ), продукцію якого реалізовували в біль-
шості міст Радянського Союзу. Експериментальна група, яку 
очолювала в 1970-х  роках Б.  Ракитна, успішно налагоджувала 
випуск виробів з олімпійською символікою. Серед талановитих 
молодих художників – І. Грищенко, Л. Вержбицька, Л. Шкуріна, 
І.  Мариненко, які створювали кращі зразки художніх виробів. 
Створене в 1979 році на базі КЮЗ та Київського спеціалізовано-
го художньо-конструкторського технологічного бюро ювелірної 
промисловості виробниче об’єднання «Ювелірпром»  – перша і 
єдина на той час в Україні науково-виробнича фірма. Упродовж 
1980-х  років вироби «Ювелірпрому» (художників Л.  Шепель, 
І. Грищенко) були представлені на численних виставках за кор-
доном і неодноразово відзначені як кращі. З  1992  року на під-
приємстві було започатковано фалеристичний напрям (ордени 
й медалі із золота та срібла, з гарячою емаллю – зірка і хрест «За 
мужність», ордени Богдана Хмельницького, князя Ярослава Му-
дрого). Від 1994 року на підприємстві було налагоджено одну з 
перших в Україні дільниць в’язання золотих та срібних ланцюж-
ків на обладнанні італійського виробництва, чорніння срібла, 
випуск предметів посудної групи тощо. Покращився й рівень 
ювелірної продукції підприємства, що було відзначено низкою 
нагород. З 1999 року на підприємстві було налагоджено створен-
ня виробів посудної групи зі срібла, особливий успіх мали срібні 
весільні кубки, оздоблені гравійованими зображеннями обру-
чок, з 2000 року – випуск ювелірних виробів зі сплаву платини, 
а  у 2004–2005  роках загальний асортимент підприємства скла-
дав понад 6000 одиниць, що мали різний дизайн, зокрема, ви-
готовлялися круглі ланцюжки з алмазною обробкою та родієвим 
покриттям. У  2004  році географія продажу ювелірних виробів 
КЮЗу охоплювала більше 30 країн 20.

Особливої уваги потребує висвітлення діяльності ювелірного 
підприємства в контексті створення прикрас за індивідуальни-

20 Киевский ювелирный завод. Ювелирный бизнес  = Jewelry business  / 
ООО «Лассо-Украина» ; ред. В. М. Можаев. Киев, 2004. № 19 (приложение). С. 2.
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ми замовленнями та прикрас для участі в різноманітних кон-
курсах і виставках (з 1996 р.)  21. Ексклюзивні вироби неоднора-
зово були відзначені на різноманітних виставках і конкурсах в 
Україні та за кордоном. До когорти основоположників особливої 
«кюзівської» ювелірної естетики належить творчість таких ху-
дожників, як П. Бабінський, В. Маслій, К. Кезь, Л. Шепель, В. Хо-
менко, Л. Щербина, Л. Федорчук, Г. Михайлова, О. Валейников, 
О. Гащук, Л. Вержбицька, І. Грищенко та ін. Естетика ексклюзив-
них виставкових та конкурсних виробів КЮЗу 2000-х років ви-
значається творчістю таких художників, як Н. Макаренко (кольє 
«Лілія», каблучка «Орхідея», гарнітур «Монпасьє»), О. Богачова 
(гарнітур «Золота легенда Скіфії»), Г. Дмитрієва (гарнітур «Мої 
стихії»), Т. Пуртова, спільно з ювелірами М. Рибалком, О. Єфи-
мичем, О. Філіпенком, С. Мотозюком, М. Задорожним, М. Біло-
русом та ін.

Нині КЮЗ є одним із провідних виробників ювелірної галузі 
України. У виробах використовується коштовне й напівкоштов-
не каміння, перли, бурштин, техніки чорніння та емалі. Асорти-
мент продукції (близько 10 000 одиниць) включає як дрібні при-
краси (каблучки, сережки, підвіски, ланцюжки, кольє, брошки, 
шпильки, затискачі для краваток), інтер’єрні прикраси та вироби 
сувенірного характеру, посуд, так і шати для ікон, кубки, наго-
роди та відзнаки. Значну частину серед групи прикрас займа-
ють предмети сакральної тематики, зокрема підвіски у вигляді 
хрестиків та іконок. Викликають зацікавлення колекції прикрас, 
створені на підприємстві впродовж 2012–2013-х років («Римські 
канікули», «Шоколад» та ін.), 2015–2016-х років («Вишиванки»).

Подібні умови передували створенню Харківського ювелір-
ного заводу (ХЮЗ) в м. Харкові. У 1920–1930-х роках там було 
утворено дві державні (годинникова та ювелірно-годинникова) 
майстерні, а також Харківську годинникову фабрику. На фабри-
ці наприкінці 1930-х років виготовляли прості жіночі прикраси 
та браслети з відходів годинникового виробництва, автором ди-
зайну яких був директор фабрики Я.  Гончаренко. Згодом було 

21 Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота... С. 145.
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організовано ювелірний цех, де різні прикраси створювали без 
допомоги художників чи модельєрів самі майстри-ювеліри – пе-
реважно жіночі прикраси, браслети та діадеми. У 1951 році про-
дукція підприємства була вперше представлена на Всесоюзній 
виставці ювелірних виробів, де було відзначено високий рівень 
виготовлення обручок харківськими ювелірами, яких згодом 
запросили до Тбілісі, Єревана та Баку для передачі досвіду на 
інших галузевих виробництвах (саме на Харківській ювелірній 
фабриці був уперше виготовлений верстат для клеймування ви-
робів, а його креслення – розмножені для інших ювелірних під-
приємств країни) 22. Головним завданням фабрики було виготов-
лення та реставрація ювелірних виробів з коштовним камінням 
і кольоровими металами, виробництво коштовного й напівко-
штовного каміння та реставрація годинників. У 1961 році на під-
приємстві було розпочато виготовлення виробів з нейзильберу. 
Найбільший попит із золотих виробів мали обручки, сережки, 
брошка «Весна», зі срібних – сережки, обручки, брошки «Горо-
бина», «Ромашка», «Бантик». Щороку асортимент поповнювався 
новими моделями, крім виробів зі срібла зі вставками з корунду, 
скла, виробного каміння і без вставок, золочених виробів зі срі-
бла, завод почав випуск срібних виробів з оксидуванням. Юве-
лірні вироби ХЮЗу ще від 1975 року були представлені на між-
республіканських ярмарках і конкурсах на створення кращих 
взірців ювелірної та сувенірної продукції, а праця художників і 
модельєрів була відзначена низкою премій за створення виробів 
високого художнього рівня. На підприємстві почали використо-
вувати такі матеріали, як перли, малахіт, гранат. За індивідуаль-
ними замовленнями на підприємстві впродовж 2010-х створюва-
ли нагороди, пам’ятні знаки, медалі з відповідною символікою. 
На початку 2010-х ХЮЗ співпрацював з постачальниками нату-
рального каміння з Китаю, звідти надходило каміння лише пев-
ного гранування, тому на підприємстві тоді створювали вироби, 
адаптовані під кріплення саме таких каменів. Співпрацюючи з 
декількома іншими підприємствами, на заводі виконують та-

22 Назимок М. Золотарство в Україні... С. 127.
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кож особливі замовлення культової тематики, до яких, напри-
клад, належить велика срібна ікона «Вознесіння Богородиці». 
Нині ХЮЗ є одним із представників ювелірної галузі України 
з виготовлення ювелірних виробів зі срібла, що включає понад 
3000  одиниць  23. Асортимент виробів складається з ювелірних 
прикрас (сережок, каблучок, обручок, брошок, шпильок для 
одягу, кольє, підвісок, різноманітних ланцюжків машинного та 
ручного плетення, браслетів, запонок, затискачів для краваток, 
іонізаторів води – особливого виду ювелірних виробів, що їх ви-
готовляють лише на декількох підприємствах в Україні), столо-
вого срібла та сувенірної продукції, застосовуються такі техніки, 
як литво, штампування та ручна праця, чорніння срібла, пати-
нування, позолота срібла, так звана холодна емаль, інкрустуван-
ня тощо, проте найбільше славиться ХЮЗ саме срібним посудом, 
беручи активну участь у традиційних спеціалізованих вистав-
ках «Ювелір Експо Україна». Зразки продукції 2015–2016 року, де 
активно використовуються перли та кольорове каміння, засвід-
чують перехід до естетики сучасного дизайну прикрас.

Основою для створення Одеського ювелірного заводу (ОЮЗ) 
(в останні роки до ліквідації підприємства – закрите акціонерне 
товариство «Аурум» (ЗАТ «Аурум»)) у 1920-х роках була невелика 
майстерня з ремонту ювелірних виробів. Ювелірну фабрику на 
базі цієї та інших дрібних майстерень було створено в 1939 році, 
тут виготовляли годинники-будильники, дрібні срібні прикраси 
та галантерею з металу. На фабриці, крім годинників, з 1945 року 
почали масово випускати срібні прикраси: сережки, каблучки, 
медальйони, ланцюжки, що згодом стало пріоритетним у діяль-
ності підприємства, а  з початку 1949  року  – ювелірні вироби з 
дорогоцінних металів і коштовного каміння. Поступово техно-
логічний процес удосконалювався, а асортимент розширювався. 
Так, на початку 1950-х років тут було створено невеликий цех із 
виробництва серійних золотих виробів, здебільшого каблучок, 
що їх спочатку виготовляли вручну по 5–10, іноді 20  шт. за мі-

23 Ювеліри України: іміджево-презентаційне видання / уклад. : В. В. Бол-
гов, І. В. Болгов. Київ  : Українська академія геральдики, товарного знаку та 
логотипу, 2007. С. 146.
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сяць  24. За умов складної ситуації з сировинною базою та через 
низький рівень купівельної спроможності населення в після-
воєнні роки замість вставок з коштовного та напівкоштовного 
каміння використовували звичайне скло, згодом – корунди, що 
постачалися з м. Свердловська (РФ). З 1955 року на фабриці ви-
користовували дорогоцінні метали й технічні алмази. Діяльність 
підприємства до 1992 року визначається активною діяльністю в 
галузі ювелірної промисловості України. Вироби з маркуванням 
«Аурум» характеризуються стриманим лаконічним дизайном 
композиційних схем на основі переважно рослинних, геоме-
тричних та абстрактних мотивів. Згодом на підприємстві почали 
виготовляти ювелірні вироби із золота та срібла трьох типів  – 
без каміння, з  напівкоштовним та коштовним камінням (діа-
манти, смарагди, сапфіри, гранати та ін.). Асортимент продукції 
ЗАТ «Аурум» включав широке коло виробів: каблучки, сережки, 
персні, браслети, кольє, підвіски, медальйони, ланцюжки, брош-
ки, вироби сакральної тематики (підвіски-хрестики), запонки, 
затискачі для краваток, грошей та сувеніри, оновлення відбува-
лося весь час і складало не менше 200 виробів на рік, щомісяця 
з’являлося 20–25 нових виробів, до кожної пори року створювали 
нові колекції. Так, у виробах заводу 2000-х років переважало ви-
користання великих кольорових коштовних та напівкоштовних 
каменів, у цей час було створено також унікальні одиничні ви-
роби, цікаві за високим рівнем художності та конструкторськи-
ми знахідками  – наприклад, каблучка «Дюймовочка» (2000  р., 
Чебан А. (худож.), Волошенюк Т. (ювелір)), у якій при натиску на 
центральний кластерза допомогою механізму розкривалися пе-
люстки. Протягом своєї діяльності (до 2009 року) підприємство 
неодноразово було відзначене на різних виставках та міжнарод-
них рейтингових конкурсах, зокрема отримало Золотий приз «За 
кращу торгову марку» (Іспанія, 2000 р.) 25.

В основі сучасного Львівського державного ювелірного за-
воду (ЛДЮЗ) – діяльність Львівського заводу металевих виробів, 

24 Назимок М. Золотарство в Україні. Київ : Воля, 2003. С. 138.
25 Ювеліри України: іміджево-презентаційне видання... С. 87.
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створеного в 1944 році в м. Львові, де було налагоджено вироб-
ництво товарів широкого вжитку. У 1950 році на базі заводу від-
крито Львівську ювелірну фабрику – по виготовленню ювелірних 
виробів зі срібла та некоштовних металів, проте вже в 1960 році 
тут було розпочато випуск ювелірних виробів із золота. Львівська 
ювелірна фабрика брала участь у Всесоюзному ярмарку (1963), 
а окремі вироби були відзначені на всеукраїнських та закордон-
них виставках. Так, срібні брошки «Трембіта» були експоновані на 
міжнародній виставці в м. Монреалі (Канада). Варто відзначити 
ідентичність дизайну сережок цього підприємства зі зразком про-
дукції КЮЗу (1946–1965). Цікавою сторінкою історії діяльності 
Львівської ювелірної фабрики є відкриття в 1970 році в с. Завидо-
вичі Городоцького району Львівської області цеху з метою збіль-
шення випуску товарів народного споживання (значки, сувені-
ри) і виробництва нестандартного обладнання. Відтоді особливо 
успішним напрямом у діяльності підприємства було виготовлен-
ня нагород, орденів, пам’ятних знаків, медалей. З 1970-х років роз-
почато масовий випуск ювелірних виробів із золота, а з 1973 року – 
із коштовним камінням (діаманти, смарагди). Особливо цікавим 
з художнього погляду є період 1970–1980-х років, коли на підпри-
ємстві здійснювали виробництво ювелірних виробів з коштовни-
ми вставками, природним виробним камінням, синтетичними 
каменями, що супроводжувалося численними запровадженнями 
нових технологій і автоматизованого устаткування. З  1990  року 
здійснено перехід на випуск ювелірних виробів із золота. Львів-
ський державний ювелірний завод (ЛДЮЗ) наразі є єдиним дер-
жавним ювелірним заводом в Україні. Було організовано вироб-
ництво ювелірних виробів зі срібла (персні, сережки, браслети, 
підвіски, посуд тощо), створено дільницю з виготовлення виробів 
з недорогоцінних металів (знаки, нагороди, значки), а також з ви-
пуску ювелірних прикрас одиничного виробництва на замовлен-
ня. Серійну срібну продукцію з так званими холодними емалями 
(прикраси та посуд) на заводі почали створювати з 2011 року. На-
прикінці 1980-х років на підприємстві прийшли працювати такі 
художники-дизайнери, як О. Оверко, Р. Кирилейса, особлива ес-
тетика притаманна виробам ЛДЮЗ, спроектованим художницею 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



779

4.3. Ювелірне мистецтво кінця XIX – початку XXI століття

І. Андрусів, яка працювала на підприємстві протягом тривалого 
часу. Деякі майстрів не лише втілюють ескізи художників, але й 
створюють нові вироби (ювелір-модельєр М. Тинкалюк). На під-
приємстві виготовляють роботи індивідуального характеру. Ви-
кликає зацікавлення виготовлення на заводі з 2003 по 2007 роки 
низки індивідуальних виробів, створених в одному екземплярі – 
перснів, підвісок та сережок, оздоблених натуральним камінням, 
зокрема бурштином, видобутим на Рівненщині. Відповідно до 
форми кожного каменю, художниками заводу було розроблено 
індивідуальні ескізи під кожен виріб. Ці прикраси виготовлялися 
винятково вручну та в одиничній кількості. Продукція підприєм-
ства експонувалася та була відзначена на всеукраїнських та між-
народних ювелірних виставках у таких містах, як Київ, Харків, 
Донецьк, Трускавець, Одеса, Запоріжжя з 2000-х  років, зокрема 
дипломами «Ювелірний світ – 2007 рік», «Золота Фортуна», «Еліт 
Експо – 2009». Нині на ЛДЮЗ створюють вироби із золота та срі-
бла. Асортимент включає вироби різних груп: прикраси (персні, 
сережки, підвіски, ланцюжки, каблучки, брошки, кольє тощо); по-
суд (столові прибори, келихи, таці та ін.); ордени, медалі, відомчі 
нагороди й нагрудні знаки; предмети церковної атрибутики (по-
тирі, ікони, хрести, шати до ікон); сувеніри та прикраси інтер’єру. 
Є також прикраси-гарнітури, що включають декілька виробів і зо-
рієнтовані на комплексне виробництво.

Також слід зазначити про діяльність двох підприємств, які 
з другої половини минулого століття спеціалізувалися на виго-
товленні діамантів із кристалів природного алмазу, – це Київське 
державне підприємство «Ізумруд» та Вінницький завод «Крис-
тал». Підприємство «Ізумруд», засноване 1969  року в м.  Києві, 
було першим в Україні підприємством із промислового виготов-
лення діамантів, ставши провідним постачальником коштовного 
каміння, устаткування, контрольно-вимірювальних приладів на 
промисловий ринок України та за кордон. З 1998 року на «Ізумру-
ді» було налагоджено виготовлення ювелірних прикрас. Завод 
«Кристал» у м.  Вінниці  – одне із семи підприємств алмазо-діа-
мантового комплексу колишнього Радянського Союзу, побудова-
них під програму переробки якутських алмазів, що з 1974 року 
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постачало свою продукцію за кордон. З 1992 року на заводі також 
випускають ювелірні вироби. Нині на заводі «Кристал» здійсню-
ють діяльність, яка поєднує два основні напрями виробництва: 
виготовлення діамантів та ювелірних виробів з діамантами пре-
міум-класу. Підприємство є одним із провідних ювелірних заво-
дів України, що виготовляє прикраси із золота з використанням 
натуральних діамантів, сапфірів, смарагдів, перлів та інших ко-
штовних каменів. Асортимент ювелірного заводу «Кристал» по-
єднує як окремі прикраси (каблучки, сережки, кольє, підвіски), 
так і сувенірну продукцію, зокрема інтер’єрного призначення.

Періодом певного пожвавлення розвитку промислової юве-
лірної галузі стали 1970-ті роки, коли було широко запровадже-
но технології та устаткування для литва (до того використовува-
ли переважно штампування), налагодження виробництва нових 
моделей виробів на підприємствах мало позитивне значення 
для якості й асортименту ювелірної продукції. Відповідно, дещо 
покращився рівень мистецької якості творів ювелірного мисте-
цтва в період з кінця 1970-х та в 1980-х роках, коли українські 
підприємства почали активно брати участь у міжнародних ви-
ставках-ярмарках, що спонукало поліпшувати якість і художній 
рівень, створюючи ексклюзивні конкурсні та виставкові роботи. 
Зокрема, завдяки участі художників промисловості у різнома-
нітних виставках і конкурсах, стали відомими такі окремі імена, 
як В. Писаренко, О. Степанов, В. Калуцький (ХЮЗ), Л. Шепель, 
Н. Макаренко, І. Грищенко (КЮЗ), І. Андрусів (ЛДЮЗ) та ін.

Тенденції ювелірного мистецтва вказаного періоду відзнача-
лися розвитком образотворчого напряму в цій галузі, насліду-
ючи природні зображальні мотиви – явища та предмети живої 
й неживої природи, художники створювали стилізовані виро-
би відповідних форм і декорування. Це була насамперед рос-
линна тематика (квіти, листочки, гілочки, плоди, дерева та  ін.), 
біоморфна (змії, мушлі, морські зірки, риби, птахи, черепашки, 
тварини), антропоморфна (постаті людей), а також скевоморфні 
мотиви – форми й зображення предметів побуту, спорту, техні-
ки тощо (автомобілі, музичні інструменти, спортивний інвен-
тар, посуд та ін.).
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Період початку 1990-х років для всієї ювелірної промисловос-
ті України, особливо залежної від централізованого сировин-
ного забезпечення й мережі збуту, був надзвичайно складним, 
адже ще не було налагоджено нової мережі закупівлі сировини, 
яку вперше в середині 1990-х роках почали закуповувати в іно-
земних держав (РФ, Німеччина, США). У подібному стані опи-
нилася ювелірна галузь усіх колишніх союзних республік, так, 
тривалий час єдиним виробником ювелірної продукції в Респу-
бліці Молдова був Кишинівський ювелірний завод, проте вже в 
другій половині 1990-х років почали з’являтися приватні підпри-
ємства й ательє 26. На початку 1990-х років значно пожвавилася 
діяльність ювелірних заводів на міжнародній арені – українські 
виробники активно долучалися до світового ринкового процесу, 
прагнучи знайти нові центри збуту (брали участь у виставках в 
Америці, Італії, Німеччині, Швейцарії, Великобританії, Японії 
тощо). Після здобуття Україною незалежності й до 2000-х років 
відбувалося стрімке зростання кількості приватних ювелірних 
підприємств та фірм (у  2002  р. їх уже було зареєстровано по-
над 500), що вже тоді становило серйозну конкуренцію великим 
виробництвам  27. Окрім того, перед новоорганізованою юве-
лірною галуззю України постала низка проблем, без вирішення 
яких успішне функціонування в умовах відкритої ринкової еко-
номіки було неможливим. Це насамперед потреба у кваліфіко-
ваних спеціалістах ювелірної промисловості, насамперед  – ху-
дожниках-дизайнерах, ювелірах-модельєрах. Наслідком браку 
якісних художніх ідей для виробництва стало те, що переважна 
більшість ювелірної продукції на різних підприємствах була по-
дібною та одноманітною. Крім того, невпинний потік імпорто-
ваної продукції, так званого тіньового обігу ювелірних виробів 
без державних пробірних клейм або із підробленими відбитка-

26 Кондратикова Л. Развитие ювелирного искусства в Республике Молдова 
в 1990-е годы. Музейні читання [Текст]: матеріали наукової конференції «Юве-
лірне мистецтво – погляд крізь віки», 15–17 листопада 2010 р. / Національний 
музей історії України, Музей історичних коштовностей України  ; [редкол.  : 
Л. В. Строкова, Л. С. Клочко, Ю. М. Олійник]. Київ : Фенікс, 2011. С. 330.

27 Назимок М. Золотарство в Україні... С. 132.
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ми, здебільшого дуже низької якості, значна частина якого по-
ходить з Туреччини, також заполонив ювелірний простір збуту 
України. 

Міжнародні спеціалізовані виставки, що систематично відбу-
ваються в Україні, засвідчують подальший розвиток цієї галузі, 
незважаючи на значні суттєві економічні та законодавчі пробле-
ми. Так, у «Ювелір Експо Україна – 2014» брала участь низка про-
відних ювелірних виробників України, таких як КЮЗ, ЛДЮЗ, Ві-
нницький завод «Кристал», Дніпропетровська ювелірна фабрика 
«Едем», Краматорський ювелірний завод «Ювеліреліт», ювелірні 
підприємства «Діадема» (м. Вінниця), «Золотий вік» (м. Запоріж-
жя), «Мальва» (м. Вінниця), «Брюс» (м. Харків), «Золотий лелека» 
(м. Одеса), «Агат» (м. Ровеньки Луганської обл.), а також ювелір-
ні доми «Майстерня раритетів Монахової» (м.  Донецьк), «Іріс» 
(м. Київ) та ін.

Для поступу сучасного ювелірного мистецтва України у сві-
ті вагоме значення має діяльність визнаних в Україні та за її 
ме жами ювелірних домів, організованих у 1990-х  роках із не-
великих ювелірних майстерень, що працюють у сегменті пре-
міум-класу, де художники та майстри-ювеліри створюють екс-
клюзивні твори ювелірного мистецтва, гідно репрезентуючи цю 
галузь на всеукраїнських та міжнародних виставках і конкурсах.

Одним із лідерів серед ювелірних домів високого класу Украї-
ни є Класичний ювелірний Дім «Лобортас» (КюД «Лобортас»), 
заснований як приватне підприємство в 1991 році в м. Києві, що 
здійснювало обробку ювелірного й виробного каміння, а також 
випуск мельхіорової біжутерії, і де згодом було організовано 
власне виробництво ювелірної продукції з дорогоцінних металів. 
Із середини 1990-х років розпочалася співпраця підприємства з 
ювелірною фірмою «Фіал» (пізніше – «Фіал плюс»), співзаснов-
ником якої став Ігор Лобортас. Створення перших ексклюзив-
них робіт датується 1994 роком, у 1995 році було створено пер-
шу колекцію ексклюзивних коштовностей, а ще через два роки 
І. Лобортас створив ювелірне ательє «Лобортас». Творчим осер-
дям утвореного підприємства, що визначив його філософську 
концепцію та мистецьке спрямування на змістовно багате, висо-
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кохудожнє й технологічно якісне ювелірне мистецтво, стала ку-
ратор та головний художник Ірина Карпова (до 2010 р.). Першим 
твором, що вирізнявся вишуканою композицією та довершеним 
виконанням із застосуванням техніки гарячої емалі, у  стінах 
ювелірного дому був гарнітур «Конвалії», що складався із сере-
жок та кольє. У стінах ювелірного дому здійснюється замкнений 
цикл створення унікальних творів: від ескізу й робочої моделі 
до готового виробу переважно в одному екземплярі та спеціаль-
них футлярів для зберігання. Видовий асортимент, створений 
колективом Класичного ювелірного Дому «Лобортас», формує 
широкий типологічний ряд творів: особисті ювелірні прикраси 
(кольє, браслети, брошки, сережки, підвіски, медальйони, перс-
ні, гарнітури, запонки, затискачі для краваток тощо), прикраси 
інтер’єрного призначення, сакральні ювелірні вироби та предме-
ти богослужіння (хрести, панагії, лампади, ікони тощо), посуд, 
зброя, нагороди та інші види виробів  28. Окрім використання 
значної кількості коштовного каміння (діамантів, рубінів, сап-
фірів, смарагдів тощо) та металів (золота, платини, срібла) також 
активно застосовують дерево, український бурштин, викорис-
товуючи весь можливий арсенал технічних засобів, та насампе-
ред – ручну працю, проте одним з найефектніших виражальних 
засобів є давня техніка гарячої емалі, що має декілька варіантів 
прийомів нанесення на поверхню виробу («виїмчаста», «пере-
тинчаста», «по гільйошованій поверхні», «фініфтева розписна»). 
Пріоритетне використання техніки гарячої емалі є цілеспрямо-
ваним вектором на відродження багатих культурних традицій 
візантійських емалей, давньоруської фініфті та перетинчастих 
емалей. Твори завжди наповнені філософським змістом, ціка-
вою історією та вирізняються широким тематичним діапазоном, 
де наявні ті чи інші архетипи. Саме архетипи слугують міцним 
фундаментом у розбудові художньо-образних концепцій юве-
лірних творів та є одними з основних складових заявленого  

28 Луць С. Особливості типологічної класифікації творів мистецтва Кла-
сичного ювелірного Дому «Лобортас». Українське мистецтвознавство  : 
матеріали, дослідження, рецензії. Зб. наук. пр.  / [голов. ред. Г.  Скрипник]  ; 
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2014. Вип. 14. С. 222.
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власного стилю  – так званого романтичного авангарду  29. Цей 
напрям у ювелірному мистецтві є поєднанням яскравих і емо-
ційних традиційних мотивів українського народного мисте-
цтва, романтизованої сентиментальності, щирої образності з 
новітніми формотворчими та пластичними здобутками мисте-
цтва сучасності з його рішучими ексцентричними викликами й 
претензіями на новизну та експериментаторство, нестандартне 
світобачення, що типово для творчості авангардистів. У  самій 
назві «романтичний авангард» уже закладено дух пошуку істи-
ни, що, як відомо, народжується в протиріччі. Постійні пошуки 
нових конструкторсько-інженерних вирішень складної багато-
компонентної архітектоніки твору, що сприймається «малою ар-
хітектурою», та різних технічних прийомів, сполучення факту-
ри й кольору та, безумовно, високоякісне професійне виконання 
не лише виокремили творчість КюД «Лобортас», а  й означили 
її місце на межі ювелірного мистецтва, винахідництва та кон-
структорської діяльності. У  цьому спостерігається подібність 
художньої стилістики виробів «Лобортас» і творчих засад послі-
довників школи Баухауза, для яких створення об’єкта сучасного 
мистецтва було насамперед переосмисленням «всіх мистецьких 
та технологічних історичних напрацювань, але вже на сучасній 
основі синтезу ювелірного мистецтва з будівельними, архітек-
турними техніками» 30.

Так, у  деяких творах (колекція каблучок «Вишиванки», ко-
лекція підвісок «Янголи прилетіли») майстри, «запозичаючи та 
трансформуючи елементи і принципи формотворення з тка-
цтва, вишивки, кераміки, писанкарства» 31, спромоглися не про-
сто відобразити традиційні мотиви народного мистецтва, а по-

29 Луць С. Архетипи як основа художньо-образної архітектоніки у твор-
чості Класичного ювелірного Дому «Лобортас». British Journal of Science, Educa-
tion Culture. London : London University Press, 2014. N 1 (5). January–Juny. P. 503.

30 Луць С. Взаємодія художньо-образної та технологічно-технічної скла-
дових у формуванні фірмової стилістики Класичного ювелірного Дому «Ло-
бортас». Вісник ЛНАМ. Львів : ЛНАМ, 2013. Вип. 24. С. 54.

31 Луць С. Художні гарячі емалі в мистецтві Класичного ювелірного Дому 
«Лобортас». Мистецтвознавство’13. СКІМ. Львів, 2013. С. 179.
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новому переосмислити давні архетипні образи в нетипових для 
цих мотивів формах виробів ювелірної пластики. Тематичне 
коло джерел творчості художників і майстрів ювелірного дому 
є особливо широким: це історичні події, особи та факти (гарні-
тур «Сказання про Візантію»; шахи «Боспорські походи», 2006 р.; 
скульптурна композиція «Ходжа Насреддін», 2005 р.); фольклор-
ні орнаментальні символи, знаки та сюжети з міфів і легенд, літе-
ратурних творів та витворів мистецтва (гарнітур «Нитка Аріад-
ни», 2005, 2016 р.р.; перстень «Садко»; каблучка «Царівна Лебідь», 
2011 р.); мотиви архітектури (каблучка «Палац східного сонця», 
2004 р.; перстень «Колізей», 2000 р.); предмети релігійної атри-
бутики та філософські символічні образи (об’ємно-просторова 
ювелірна пластика «Лавра Небесна», 2005 р.; ювелірна прикраса 
для інтер’єру «Душа світу», 2006 р.). Особливої уваги заслуговує 
колекція брошок та каблучок «Казкові звірі», створена за мотива-
ми «наївного малярства» видатної української художниці Марії 
Приймаченко, чарівний і нереальний світ персонажів, яскрава 
колористика, ритм та експресивність творчості якої були інтер-
претовані в сучасний дизайн і виразні пластичні форми ювелір-
ства, поєднавши образотворчу й декоративну площини мисте-
цтва. У 2006 та 2013 роках у стінах Класичного ювелірного Дому 
«Лобортас» установлено низку рекордів у галузі ювелірного мис-
тецтва. Перший з них – рекорд України по кількості діамантів 
в одному виробі – переможцем стала каблучка «Танець янгола» 
(2005  р., Карпова  І. (худож.), 837  шт. діамантів); інший рекорд, 
досягнутий колективом через п’ять років, занесений до Книги 
рекордів Гіннеса, – каблучка «Царівна Лебідь» (2011 р., 2525 шт. 
діамантів); також у доробку ювелірного дому є скульптурна ком-
позиція «Сокіл» (2013 р., 11 500 шт. діамантів) 32. Неодноразово 
беручи участь у ювелірних виставках в Україні (м. Київ, м. Оде-
са), ювелірна марка «Лобортас» упевнено вийшла на міжнарод-
ний рівень – так, ще 2003 року ювелірний дім експонував свої 
ексклюзивні твори у Франції (м.  Париж), згодом у 2008  році  – 
у Метрополітен-музеї та Національному клубі мистецтв у США 
(м. Нью-Йорк), а у 2011 році – в Іспанії (м. Мілан).

32 Рукотворний світ – 4 / Handmadeworld – 4. 2011. Вип. 4. 147 с.
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Художня концепція діяльності ювелірного дому пов’язана з 
відродженням і розвитком національного мистецтва, техноло-
гічних надбань попередніх століть та пропагуванням у світі ви-
сокого ювелірного мистецтва, що має вагому художню цінність 
і є окрасою не лише української скарбниці матеріальної та духо-
вної культури, але й важливим цивілізаційним внеском світово-
го значення.

Від 2010 року І. Карпова разом зі своїм сином – художником-
ювеліром І. Карповим – працює самостійно, створивши власний 
ювелірний дім «Karpov & Karpova Jewellery». Використовуючи 
творчий досвід та продовжуючи розвивати заявлений стиль ро-
мантичний авангард, у  стінах ювелірного дому «Карпов і Кар-
пова» створюються ексклюзивні твори ювелірного мистецтва, 
що позначені тонким художнім смаком та є втіленням духовно-
ціннісних культурних концептів. До найпомітніших здобутків 
ювелірного дому останніх років належать низка колекцій та два 
фундаментальні вектори їхньої ювелірної діяльності – екологіч-
не спрямування «Organic jewellery» (репрезентоване у 2014 р.) та 
«Pysanka Jewellery» (2015).

Новітнє ексклюзивне ювелірне мистецтво України на міжна-
родному рівні презентує ювелірний дім «Дюльбер», що був за-
снований у 1999 році в м. Сімферополі (АРК). Творчий доробок 
цього колективу вирізняється з-поміж інших вишуканим син-
тезом стилістики та високою технологічною якістю виконання. 
Історія створення ювелірного дому пов’язана з творчістю його 
генерального директора, головного художника та ювеліра Мехті 
Ісламова. У ювелірних виробах «Дюльбер» помітні виразні ознаки 
образотворчості, гармонія кольорів, а також пластичні етноком-
позиційні ознаки, типові для традицій мистецтва східної школи. 
Основна ідея діяльності ювелірного дому – створювати ексклю-
зивні вироби високої художньої цінності, сучасну мистецьку ін-
терпретацію традиційного мистецтва – якісну й художньо бага-
ту. За час своєї діяльності колективу ювелірного дому (а це понад 
30 ювелірів) удалося сформувати особливу впізнавану художню 
манеру. Колоритне мистецтво країн Сходу в поєднанні з кращи-
ми ознаками вишуканого класицизму та фантазійного модерну 
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в результаті утворили доволі гармонійний синтез художнього 
образу в ексклюзивних творах ювелірного дому «Дюльбер», що 
мають «східний аромат». У  використанні композиційних еле-
ментів, кольорової гами вгадуються традиційні східні мотиви, 
проте художня образність, формотворча для ювелірних виробів, 
застосування широкого арсеналу технічних прийомів свідчать 
про виокремлення особливої художньої манери і дають підста-
ви долучити творчий доробок «Дюльберу» до європейської сти-
лістики ювелірства. Широке коло типів ювелірних виробів, що 
створюють ювеліри «Дюльберу»: сувенірна пластика, інтер’єрні 
прикраси, нагороди, зброя, оправи для книг і чимало інших тво-
рів, проте превалюють, звісно ж, жіночі й чоловічі прикраси та 
аксесуари (кольє, підвіски, сережки, персні, браслети, брошки, 
запонки, годинники). Для реалізації художнього задуму вико-
ристовують лише коштовні матеріали, такі як золото, платина, 
срібло (нерідко поєднуючи в одному виробі різні метали, зо-
крема золото та срібло), коштовне каміння найвищого ґатунку 
(діаманти, рубіни, сапфіри, смарагди, олександрити, турмаліни 
тощо) та перли. Ручна робота в ювелірному домі «Дюльбер», як і 
колись у золотарських цехах України, використовується фактич-
но на всіх етапах створення виробу. Більшість робіт виконується 
в одиничному екземплярі, усі творчі й технологічні процеси – від 
створення ескізу до виготовлення спеціальних футлярів для збе-
рігання виробів – відбуваються в стінах ювелірного дому. У ви-
робах переважають геометричний та рослинний орнаменти, або 
вони поєднуються в одній композиційній схемі. Зокрема, домі-
нантні геометризовані мотиви ромбу, квадрата, кола, підкресле-
ний графічний лаконізм і контрастна поліхромність є яскрави-
ми ознаками стилю ар деко, тоді як широке відтворення чітких 
природних або ж химерно сплетених стилізованих флоральних 
форм, зображення бантів, мотив «гірлянди» – вплив стилістики 
модерну. Композиції творів ретельно врівноважені й виразні, що 
сприяє цілісному сприйняттю, незважаючи на наявність у дея-
ких виробах великої кількості дрібних пластичних елементів та 
рухомих з’єднань. Ювелірні вироби бренду «Дюльбер» уже впев-
нено заявили про себе на низці виставок та конкурсів в Україні 
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та за кордоном, отримуючи високі відзнаки й нагороди на між-
народних виставках ювелірного мистецтва. Беручи участь у все-
українських та міжнародних виставках у Києві, Одесі, Дніпро-
петровську та Харкові, ювелірний дім «Дюльбер» став одним з 
найвідоміших підприємств в Україні, що працюють у категорії 
люкс-преміум. Так, найвищу оцінку в Києві у 2007 році здобув 
на Другому всеукраїнському форумі авторських робіт у галереї 
Першого ювелірного фонду кинджал «Гаяр», виготовлений із 
золота й дамаської сталі, декорований діамантами, рубінами та 
гарячою емаллю. Одними з найважливіших завдань діяльнос-
ті ювелірного дому є відродження традиційних давніх технік, 
традиції передачі матеріальної та духовної спадщини наступ-
ним поколінням. Спадкоємність передачі досвіду молодшому 
поколінню є невід’ємною умовою збереження й розвитку куль-
турного надбання народу. Структурна організація діяльності 
ювелірного дому «Дюльбер» побудована за принципом цехової 
системи навчання та праці, за якої існувала кількаступенева фа-
хова диференціація й одночасна освітня підготовка майстрів. 
Спадкоємність поколінь – це також один із чільних механізмів 
продовження традиції, особливо це стосується ремесел та про-
мислів, якими віддавна займалося кримськотатарське населен-
ня півострова, зокрема, це й ювелірне мистецтво. Після приму-
сової депортації кримських татар ювелірна справа як окремий 
вид декоративно-прикладного мистецтва фактично припинила 
своє існування, і лише з кінця XX ст. відбулося певне відроджен-
ня цього мистецтва завдяки діяльності, по суті, декількох май-
стрів. Дбаючи про відродження національних традицій та їхнє 
сучасне переосмислення в аспекті практичного використання, 
ювелірний дім «Дюльбер» у грудні 2012 року започаткував один 
з напрямів своєї діяльності, спрямований на популяризацію та 
відродження кримськотатарської срібної філіграні – окрему юве-
лірну лінію «Дюльбер. Мистецтво срібла», що складається з по-
над 500 виробів(підвіски, персні, сережки, браслети). У 2013 році 
в містах Одеса та Київ відбулися офіційні презентації ювелір-
ної лінії «Дюльбер. Мистецтво срібла», що об’єднує п’ять окре-
мих колекцій – «Фірдаус», «Мерджан», «Рауда», «Сель-себіль» та 
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«Кевсер». Прикраси «Дюльбер. Мистецтво срібла» виготовлені в 
стилістиці національних кримськотатарських ювелірних виро-
бів, що полягає не лише у використанні тих самих технологіч-
них засобів, але й у збереженні найтиповіших художніх ознак: 
форм, розмірів, композицій, орнаментів тощо. Для виробів на-
пряму «Дюльбер. Мистецтво срібла» також характерні графічна 
чіткість зображуваного, ажурність, мініатюрна деталізація ком-
позиції, багатоваріантність зображуваного, домінування соляр-
них, геометричних та рослинних мотивів. «Дюльбер. Мистецтво 
срібла» – виняткова лінія ювелірних виробів, що не має аналогій 
на будь-яких інших підприємствах такого рівня. Не дивно, що 
одним з гасел анонсування нової колекції є вираз: «Душа Сходу 
в срібних виробах – спадщина Криму!». Покликана пропагува-
ти відродження інтересу до традиційного ювелірного мистецтва 
кримських татар, вона водночас є прикладом якісного сучасно-
го етностилю на фешн-ринку ювелірних прикрас. Досягненням 
ювелірного дому є внесок у розвиток навчання ювелірному мис-
тецтву в Криму та, зокрема, участь у справі популяризації крим-
ськотатарської філіграні. На жаль, окупація Кримського півост-
рова та Донбасу, де до 2014 року функціонували ювелірний дім 
та ювелірні підприємства, негативно позначилася на діяльності 
цієї галузі та вилучила їх з контексту України, зокрема й ювелір-
ний дім «Дюльбер», частина працівників якого розпочали інди-
відуальну працю в різних регіонах України. 

Творчість майстрів авторського ювелірства України 
XX – початку XXI століття. Складна доля упродовж XX ст. 
спіткала й авторське ювелірне мистецтво. У 1920-х роках під час 
короткого так званого періоду українізації в народному мис-
тецтві України відбувався процес відродження традиційних 
ремесел. Однак згодом, після нетривалого звернення істори-
ків, фольклористів та етнографів до самобутньої національної 
культури України, проти українського народного мистецтва, 
яке через утвердження самобутності культури українського на-
роду не могло бути сприйнятим уніфікованою системою ідео-
логії методу «соціалістичного реалізму», що його насаджувала 
радянська влада, було спрямовано чимало агресивних дій. Так, 
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боротьба з традиціями народного мистецтва на початку та в се-
редині минулого століття виявлялася не лише в ідеологічному, 
але й в економічному тиску, за якого дрібний ремісник чи на-
родний майстер, який утримував свою сім’ю за кошти від реалі-
зації власних виробів, сприймався як «буржуазний капіталіст» і 
переслідувався законом у розгорнутій кампанії боротьби з «не-
трудовими прибутками». Народне мистецтво було відведено до 
категорії самодіяльності, на яку було спрямовано подальший 
курс державної політики як на індивідуальну творчість. Само-
діяльному (аматорському) мистецтву було надано дефініцію-
ознаку актуального народного мистецтва, протиставивши його 
традиційному, призвівши тим самим останнє до зникнення, 
адже мистецтво без історичної пам’яті, акумульованої в тради-
ції, спричиняє руйнацію культури. Особлива ситуація з май-
страми-ювелірами, які використовували у своїй діяльності до-
рогоцінні метали й коштовне каміння, за всього лише декілька 
десятиліть XX ст. призвела до остаточного припинення діяль-
ності золотарів та мосяжників на території України (і, як наслі-
док, забуття технік і технологій виготовлення та декорування), 
на тривалий час утворивши лакуну в ланцюжку безперервності 
розвитку культурно-мистецької спадщини народу – як україн-
ського, так і кримськотатарського, у зв’язку з депортацією їх із 
Кримського півострова. Відлік розвитку авторського ювелір-
ного мистецтва України  – яскравого явища в історії розвитку 
мистецтва України, можна пов’язати з творчістю О. Кульчиць-
кої (1877–1967), яка в перших десятиліттях XX ст. проектувала і 
створювала прикраси за власними ескізами в модерній стиліс-
тиці. Після тривалого контролю в цій сфері радянської влади 
авторське ювелірне мистецтво було відроджено та продовжило 
свій розвиток лише з 1960-х років і донині, зазнавши особливо-
го сплеску в 1980–1990 роках.

Нова творча й естетична доктрина, яку пропагували провідні 
світові художники декоративного мистецтва на початку XX ст., 
полягала в протиставленні предметів масового виробництва ре-
чам, створеним у студії-ательє вручну зі збереженням індивіду-
альних особливостей творчості художника та традицій обробки 
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матеріалів 33. Нова концепція прикладного мистецтва була заку-
мульована в понятті «авторське мистецтво», яке, увібравши ху-
дожні ознаки унікальності кожного твору мистецтва, стало ви-
значним критерієм для митців. Терміном «авторське ювелірне 
мистецтво» означується самостійна робота одного художника 
над створенням ювелірного виробу (в одному або декількох ек-
земплярах) від ескізу до готового твору. Пріоритет авторського 
начала розкріпачив своєрідний усталений канонізм у творчості 
художників, зокрема ювелірів, даючи можливість додати у виро-
би власні раціонально-чуттєві уявлення та емоції, утілити своє 
візуально-образне сприйняття навколишнього світу через асо-
ціативні проекції та, зрештою, вибудувати своєрідний художній 
діалог засобами мистецтва. Стиль модерн, що вплинув на есте-
тику виробів ювелірної промисловості України, а на теренах за-
хідної частини країни отримав назву «львівська сецесія», розви-
нувшись на багатоскладній етнічній основі та поєднуючи власну 
художню традицію та загальноєвропейський метод 34. Ґрунтую-
чись на міфологізованому осмисленні природи й побуту, сеце-
сійне декоративно-прикладне мистецтво не відкидало основних 
програмних ознак модерну, зокрема щодо синтезу мистецтв та їх 
ролі в перетворенні навколишнього середовища. Наступна від-
мова від ідеї художнього перевтілення життя спричинила появу 
авангардистських течій – кубізм, абстракціонізм, експресіонізм, 
футуризм, сюрреалізм тощо.

Творча діяльність Олени Кульчицької (м.  Львів) є  одним з 
найбільш яскраво виражених проявів українського модерну в 
авторському ювелірному мистецтві України початку XX ст., вона 
здійснила визначальний вплив не лише на мистецтво своєї доби, 
але й на естетичний розвиток художників наступних поколінь. 
Широта й масштабність образного мислення, новаторство в по-
шуках нової стилістики, активна творча діяльність цієї худож-
ниці є яскравим явищем в українському малярстві, графіці, 
декоративно-прикладному мистецтві, кожен вид якого вона зба-

33 Мастера XXI века / Золотой блеск эпохи. Москва : Бук Хаус, 2004. С. 8.
34 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. Львів : Центр Європи, 2005. 

С. 153.
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гатила новими формами, неповторністю та самобутністю індиві-
дуального стилю. О. Кульчицька була одним з перших професій-
них художників України, яка свідомо звернулася до вжиткового 
мистецтва, прагнучи відродити його, звільнити від еклектики 
та міщанства шляхом звернення до народної творчості. Саме в 
органічному синтезі «сучасної естетики та модерних форм по-
буту з духом вікової народної формотворчості» художниця вба-
чала новий стиль часу 35. Звернувшись до давньої техніки гаря-
чої емалі, зокрема перетинчастої, О. Кульчицька створила безліч 
творів у цій техніці – декоративні плакетки, скриньки, ювелірні 
прикраси. Моделюванням одягу та прикрас О.  Кульчицька за-
ймалася на високопрофесійному рівні, адже, будучи ученицею 
Віденської художньо-промислової школи, вона навчилася пра-
цювати в різних техніках, експериментувала з матеріалами та 
формами, її твори здобули схвальні відгуки мистецтвознавців-
викладачів ще під час навчання. Саме в ювелірних прикрасах та 
аксесуарах одягу (пояси, ґудзики, пряжки) й предметах побуту 
(оправа люстерка, покришки портсигарів) виявляється значне 
зацікавлення художниці народним мистецтвом (вона часто про-
водила канікули в Карпатах), особливо викликали захоплення 
народний одяг і прикраси. Згодом цінним джерелом стали ет-
нографічно-дослідницькі мандрівки майстрині до Бойківщини, 
Покуття, Поділля, Лемківщини тощо, під час яких вона змальо-
вувала пам’ятки традиційної народної культури, зокрема відомо, 
що О. Кульчицька займалася дослідженням історії українського 
орнаменту  36. Створюючи емалеві прикраси, художниця вдало 
поєднувала елементи традиційних прикрас народного строю з 
естетичними претензійними вимогами модерну. Усебічне про-
читання творчості О. Кульчицької стало можливим лише з по-
чатком 1990-х років на тлі ґрунтовних історико-політичних змін. 
Використовуючи у своїх роботах стилізовані природні мотиви, 
що подеколи набувають домінуючого геометризованого харак-

35 Волошин  Л. Із плеяди творців українського модерну. Галицька брама. 
2007. Вересень – жовтень. № 9–10 (153–154). С. 14.

36 Кость Л. Відродження традицій. Галицька брама. 2007. Вересень – жов-
тень. № 9–10 (153–154). С. 26.
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теру, О.  Кульчицька створювала виразні й колоритні модерні 
твори, у  яких знайшли відображення образи рослин, квітів та 
плодів, птахів і комах (оправа дзеркала у вигляді павича, підві-
сок «Павук», нашийна прикраса «Гілка акації», брошки у вигляді 
колосків чи апельсинів на гілці). Органічно поєднавши у своїй 
творчості європейський культурний досвід і творчий інтелект 
українського митця, О. Кульчицька зробила важливий внесок у 
розбудову культури України, обравши домінантою життя слу-
жіння мистецтву свого народу.

За кілька десятиліть авторське ювелірство як оригінальне 
явище в історії мистецтва України відновило свій активний роз-
виток у 1960-х роках. Предтечею відродження ювелірного мисте-
цтва в Україні стала популярність виробів (панно), створених за 
допомогою техніки карбування. Професійні художники зі спе-
ціальною освітою, які працювали на ювелірних підприємствах, 
майстри-самоуки  – усі шукали і знаходили в ювелірному мис-
тецтві власний спосіб реалізації творчої особистості, і вже через 
один-два десятки років авторський напрям у ювелірному мис-
тецтві впевнено й голосно заявив про себе не лише в мистецько-
му світі України, але й далеко за її межами. 

У 1970–1980-х  роках відбулося відчутне пожвавлення в цій 
сфері творчості, це було своєрідне відродження давніх традицій 
і технік, переосмислення тисячолітньої історії народу через при-
зму авторського бачення. Художній фонд України став осеред-
ком, де гуртувалися творчі натхненники сучасного ювелірного 
мистецтва України. Стали відомими імена митців, чия творчість 
була тим наріжним каменем, з якого авторську ювелірну галузь 
було відроджено після тривалої перерви: Віт. Хоменко, О. Жар-
ков, С. Сєров, Є. Жданов, О. Міхальянц, Ю. Федоров, Л. Косигін, 
В. Друзенко, С. Вольський, С. Маро, Н. Косенко, В. Бреславський, 
О. Галатін, А. Роговський, А. Погорецька, М. Руснак, К. Кравчук, 
Ш.  Пержан, В.  Балибердін, Є.  Заварзін, С.  Капітонов, О.  Леже-
пьоков  – далеко не повний перелік тих, чиє творче зростання 
припало на складні часи другої половини XX ст., і яких по праву 
можна вважати корифеями сучасної авторської ювелірної галузі 
в Україні. Свідченням цього є неодноразові відзначення твор-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



794

Лілія Пасічник

чості українських майстрів на міжнародних престижних ви-
ставках, наприклад, у м. Яблонець (колишня Чехословаччина), де 
дипломантами стали провідні художники України – В. Друзенко 
(Київ), Є. Жданов, Ю. Федоров, О. Міхальянц, А. та Т. Письменні 
(Сімферополь).

Відсутність професійних навчальних закладів, заборона 
працювати з дорогоцінними металами, брак матеріалу й необ-
хідних інструментів не зупиняли художників на шляху до влас-
ної оригінальної творчості, завдяки чому саме на період кінця 
1980–1990-х  років припадає найбільший розквіт авторського 
ювелірного мистецтва  37. У  творчому доробку художників того 
часу проявляються як традиційні природні й національні мо-
тиви, так і авангардні тенденції, що виникли ще в першій поло-
вині XX  ст. Залежно від художньо-стилістичних особливостей 
творчість художників-ювелірів з різних регіонів України можна 
умовно диференціювати на три напрями: новаторські пошуки, 
інтерпретації неокласичних стилів, трансформація етнотради-
цій. Водночас ці напрями щільно взаємопов’язані між собою: у 
творчості багатьох художників можуть бути наявні як звернен-
ня до традиційних форм, орнаментики та колориту народного 
мистецтва, до минулих історико-культурних епох, так і ознаки 
новітньої авангардної мистецької стилістики.

Прагнучи осягнути багату мистецьку спадщину минулих 
століть та давніх часів, майстри варіювали з традиційними 
формами прикрас, по-своєму інтерпретуючи їх та збагачуючи 
сучасним звучанням, а  нестандартне асоціативно-філософське 
мислення породило нові конструктивні форми, тяжіючи до «біо-
органічних», «космічних» форм та «геометричного динамізму», 
тому у творчості більшості сучасних художників простежують-
ся постмодерні риси. Пошуки оригінальних авторських вирі-
шень зумовили експериментальне застосування й поєднання в 
одному виробі нетипових матеріалів та відродження різноманіт-
них технік, зокрема техніки гарячої емалі, яке розпочала ще на 
початку століття О. Кульчицька.

37 Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України XX сто-
ліття. У пошуках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. С. 258.
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До здобутку художників-ювелірів України кінця XX  ст., які 
одними з перших почали використовувати емаль у ювелірних 
виробах, належить творчість Володимира Друзенка (м.  Київ). 
У ювелірних прикрасах цього автора створено виразні художні 
образи, де чітко простежуються взаємозв’язок емалевих домі-
нантних частин та їх фрагментів з відповідним формотворен-
ням, суцільність структури композиції, використанням обме-
женої кількості кольорів емалі (здебільшого монохромністю) 
(гарнітури «Вишневі хризантеми» (1979), «Близнюки» (1985)). 
Архітектоніка творів синкретично поєднана, підпорядкована 
їхньому оздобленню емалевими елементами, що мають формот-
ворче значення (брошка «Хризантема» і браслет «Сині хризанте-
ми», 1982; гарнітур «Морська піна», 1974; браслет «Десна», 1982; 
гарнітур «Адам і Єва», 1982).

Провідний ювелір та емальєр України, активний ініціатор та 
організатор пленерів, виставок, творчих груп і мистецьких сим-
позіумів Віталій Хоменко (м. Київ) – художник, який сприйма-
ється класиком ювелірства в Україні, зробивши значний внесок 
у розвиток цього мистецтва 38. Виразна й різнопланова за засто-
суванням художніх засобів творчість В. Хоменка позначена тон-
ким природним світовідчуттям, що трансформується в образно-
пластичних формах його виробів. Коло створюваних художником 
типів робіт включає гарнітури й окремі прикраси (кольє, персні, 
брошки, сережки, браслети, підвіски), нагороди, посуд, зброю, різ-
номанітні сувеніри, що, як правило, є технологічно складними та 
виразними творами. Володіючи широким арсеналом технік, мис-
тець використовує у своїх прикрасах різні матеріали й техноло-
гічні можливості, зокрема техніку гарячої емалі та литво по виго-
товленій вручну восковій моделі, золото, срібло, а також коштовне 
й виробне каміння (діаманти, рубіни, сапфіри, опал, смарагди, 
агати, сердоліки тощо). Творчий доробок В. Хоменка позначений 
виразними інспіраціями природи, історії, філософії, а також ін-
терпретацією викликів сучасності. Можна виокремити декілька 

38 Історія українського мистецтва  : у  5  т.  / НАН  України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. 
Київ, 2007. Т. 5 : Мистецтво XX століття. С. 921–923.
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художньо-стильових спрямувань: від реалістичного відтворення 
форм і зображень рослин, інтерпретації мотивів античного, скіф-
ського та народного мистецтва до лаконічних форм, характерних 
для сучасних авангардних течій у мистецтві (гарнітур «Князівна» 
(сережки, перстень, 1998), серія брошок «Агресивна перевага», 
1988  р.). У  формах, близьких до реальності, виконано гарнітур 
прикрас «Липовий цвіт» (кольє, сережки, 1982), що, за визначен-
ням самого В. Хоменка, репрезентує так званий біонічний напрям 
у його творчості. Концептуально інші художньо-стильові ознаки 
має гарнітур прикрас «Ранкові луки» (браслет, перстень, сережки), 
брошка «Літо», гарнітур прикрас «Літній» (сережки, перстень) – ці 
роботи репрезентують інший напрям у творчості ювеліра, позна-
чений впливом пишних рокайлевих мотивів. Доробок В. Хоменка 
позначений складними формотворчими пошуками, прагненням 
віднайти так звані чисті форми, що часто реалізується в техноло-
гічно складних та цікавих творах митця, які впевнено можна на-
звати його власними авторськими знахідками. Художній прийом 
обробки металу, за якого він, ніби лава, природно набуває потріб-
них форм, належить до арсеналу технологічної творчої манери 
митця, завдяки чому його твори мають особливу впізнавану озна-
ку авторства (брошки «Зелений затон», «Дюна», «Комета Галлея»). 
Техніка гарячої емалі приваблює художника з огляду на широкі 
виражальні можливості в ювелірних творах, таким чином, при-
краси В. Хоменка є яскравим зразком, де емаль набуває самодос-
татньої художньої цінності й образності. Серед робіт, виконаних 
майстром у 2010-х роках, вирізняється гарнітур прикрас «Абори-
гени планети Земля» (кольє, сережки), створений за використан-
ням техніки гарячої емалі. Загалом у доробку митця представлені 
зооморфні, орнітоморфні й антропоморфні мотиви (перстень «Зу-
стріч із лебедем», 2010), а також елементи архітектурного констру-
ювання (перстень «Африка», 2001). Кольє «Під сузір’ям Тільця» 
(2011) репрезентує твори з анімалістичними образами в доробку 
ювеліра, які відображаються як у пластичних, так і в образотвор-
чих вимірах. 

Творча манера провідного ювеліра України В. Хоменка сфор-
мувалася під впливом глибокого розуміння історії розвитку 
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мистецької стильової парадигми України в царині ювелірного 
мистецтва й тонкого художнього світовідчуття. Ювелірним ро-
ботам митця притаманна технологічна складність, яскрава об-
разність і пластичність, у них синкретично поєднано різности-
льові ознаки та свободу творчої фантазії, що відображається в 
оригінальній образності й формотворенні.

Одним з оберегів львівської традиції ремесла називають за-
служеного художника України, лауреата Премії в галузі куль-
тури, літератури та мистецтва ім. З. Флінти – станіслава Воль-
ського (м. Львів) – визнаного метра в галузі художнього металу 
та емальєрства не лише у Львові, але й далеко за межами Укра-
їни. Цей талановитий художник працює в галузі художнього 
металу й емальєрства, ювелірної пластики, створюючи об’ємно-
просторові композиції та живописні емалеві картини. Ніколи 
не полишаючи займатися живописом і скульптурою, художник-
ювелір спромігся синкретично поєднати у своїй творчості всі ці 
три різножанрові мистецькі складові, підпорядкувавши їх цари-
ні ювелірного мистецтва. Так, С. Вольський працює як ювелір, 
застосовуючи різноманітні техніки обробки металу з монтажем 
мікроскопічних деталей, різьблення по каменю та техніку гарячої 
емалі, поєднуючи емаль і гутне скло, що є власною авторською 
знахідкою митця. Ювелірний доробок художника включає при-
краси (гарнітури прикрас, кольє, персні, браслети, підвіски, се-
режки тощо), об’ємно-просторові композиції та малу пластику 39. 
Використовуючи такі метали, як мельхіор, срібло, мідь, титан, 
латунь, біле, рожеве та зелене золото, коштовні камені – цитрин, 
опал, лазурит, яшму, агат, корали, кварц, діаманти, перламутр та 
багато інших, – С. Вольський сформував власну творчу манеру, 
досягнувши гармонійного, композиційно оригінального вирі-
шення кожного твору. Одними з найприкметніших у технічному 
арсеналі художника є техніка гарячої емалі та каменерізна техні-
ка. Для ювелірної творчості С. Вольського характерно як тяжін-
ня до відтворення реалістичних образів та форм, з відгомоном 

39 Чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця XX століття: 200 імен. 
Київ : Атлант ЮЕмСІ, 2002. С. 348–349.
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«великих» стилів, наповнених пишними рослинними мотивами 
бароко, рококо, так і до створення абстрактних модерних компо-
зицій за допомогою техніки гарячої емалі. Віртуозним твором за 
художніми ознаками, що вирізняється вдалою трансформацією 
природних мотивів у творчому доробку ювеліра, та майстерніс-
тю виконання є брошка «Лілія». Об’ємно-просторові композиції 
С. Вольського, що вражають реалістичністю зображуваних об-
разів та висококласною майстерністю опрацювання найменших 
деталей, представлені низкою неперевершених квіткових компо-
зицій – конвалій, фіалок, калюжниць та кактусів, є також у до-
робку митця й великодні сувенірні яйця. Відомо, що створенням 
подібних дивовижних квіткових арт-об’єктів, позначених впли-
вом мистецтва Сходу, де традиційно панував культ прекрасних 
квітів, займалися майстри фірми Фаберже під керівництвом 
М. Перхіна – натуралістичні квіткові композиції розміщували у 
вази із жадеїту та бовеніту. 

Ювелірне мистецтво С. Вольського, інспіроване природними 
й історичними мотивами, вражає вишуканістю художніх форм 
та образного кола, глибокою натуралістичністю й бездоганним 
професійним утіленням.

У Криму, як і на решті території України, у 1960-х – на почат-
ку 1970-х років відбувся сплеск зацікавлення ювелірним мисте-
цтвом, зокрема технікою карбування. Екзотична природа Крим-
ського півострова, багата на поклади самоцвітів і виробного 
каміння, особливо в межах Карадазького гірського масиву (агат, 
яшма, сердолік, халцедон тощо), а також різноманіття мінералів 
морського походження (перламутр, мушлі, корал та ін.) були тим 
чинником, що сприяв першим авторським пошукам художни-
ків Криму 40. Власне, завдяки ентузіазму декількох випускників 
сімферопольського художнього училища та геологів-любителів 
(Ю. Жданов, І. Губін та ін.), які самостійно знаходили й виготов-
ляли із дрібного місцевого кримського каміння примітивні під-
віски, згодом – у металевих оправах – і розпочався розвиток ав-
торського ювелірного мистецтва у Криму в другій третині XX ст. 

40 Супрычев В. Крымские самоцветы. Симферополь : Таврия, 1973. 70 с : ил.
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і сформувався творчий осередок ювелірів. Діяльність таких мит-
ців, як Юхим Жданов, Юрій Федоров, Олександр Міхальянц, Зі-
наїда Новак, Тамара та Олександр Письменні, Сергій Капітонов, 
Олександр Лежепьоков, є свідченням високого художнього рівня 
ювелірних виробів, де технологічна якість поєднується із глибо-
кою образністю авторських художніх ідей. Протягом тривалого 
часу до початку 1990-х років ювеліри були згуртовані працею в 
цеху Кримського художньо-промислового комбінату при Спілці 
художників України. Кожен художник виготовляв зразки автор-
ських виробів, які згодом, після схвалення Художньою радою, 
було репрезентовано на республіканських виставках ярмарках, 
де представники обласних і республіканських Салонів центра-
лізовано робили замовлення на тиражування окремих речей 
для закупівлі, які вони обирали, орієнтуючись на мистецький 
рівень та ймовірний попит певного виробу  41. Майстер худож-
ньо-промислового комбінату мав право виготовити лише десять 
замовлених копій кожного свого авторського твору, з яких по де-
кілька, наприклад, могли продавати в Києві, Санкт-Петербурзі 
чи Дніпропетровську. Активна виставкова діяльність, яку здій-
снювали в музеях, Салонах та виставкових комплексах за ініці-
ативою Кримської організації Національної спілки художників 
України, сприяла розвитку декоративно-прикладного та, зокре-
ма, авторського ювелірного мистецтва в цьому регіоні. 

Одним із перших, хто почав займатися ювелірним мисте-
цтвом у Криму в другій половині XX  ст. і чи не найпершим в 
Україні був Юхим Жданов (м.  Сімферополь), який ще на по-
чатку 1960-х років розпочав створювати авторські вироби з ме-
талу. Зважаючи на пануючу заборону використовувати в робо-
ті дорогоцінні метали та коштовне каміння, це були прикраси 
з мельхіору й інших недорогоцінних металів. Він був першим 
ювеліром, який став членом Спілки художників УРСР. Мистець-
кі пошуки Ю. Жданова, експериментування з модерністськими 
й авангардними формами в поєднанні з виконанням елементів 

41 Шеренговая З. О комбинатах декоративного искусства, их работе и зада-
чах / З. Шеренговая. Советское декоративное искусство’76 / редкол. : К. Рож-
дественский, Л. Андреева и др. Москва : Советский художник, 1978. С. 99.
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виробу в традиційних техніках, зокрема філіграні  42, викорис-
тання природних декоративних матеріалів – яшми, агатів, сер-
доліків, нефритів, мушель, перламутру (кольє «Бажання» (1975); 
брошки «Пробудження» (1985), «Медуза» (1985), «Око Сфінк-
са» (2006)  – зумовлене, певним чином, ресурсами Кримського 
півострова. Неодноразово беручи участь у виставках різного 
масштабу, художник своєю творчістю сміливо заявив про ста-
новлення авторського ювелірного мистецтва на всесоюзному та 
міжнародному рівнях, так, творчість майстра було відзначено 
дипломами на Міжнародному фестивалі в м.  Яблонець (Чехія) 
у 1977 та 1983 роках. 

До когорти корифеїв – ювелірів українського мистецтва Укра-
їни другої половини XX ст. – належить Юрій Федоров (м. Сімфе-
рополь), творчість якого мала значний вплив на розвиток автор-
ського мистецтва Криму в царині металу  43. Працюючи разом з 
Ю. Ждановим у Кримському художньо-промисловому комбінаті, 
вони захопилися геологією природних ресурсів півострова, адже 
основним матеріалом для творчості було місцеве каміння й мі-
нерали. Різноманітна флора й фауна Криму були невичерпним 
джерелом натхнення для створення Ю. Федоровим самобутніх і 
вишуканих виробів, проте мистець перебував у постійному твор-
чому пошуку нових художніх засобів для інтерпретації власно-
го світобачення та реалізації авторського задуму. Так з’являлися 
експериментальні прикраси (прикраси-трансформери з рухоми-
ми елементами, зокрема персні, центральна частина може пере-
вертатися на зворотний бік, непарні сережки, підвіски з викорис-
танням оптичних властивостей металу, скла, ебоніту тощо), де 
авангардні пластичні форми поєднувалися з такими матеріала-
ми, як перламутр, стверджуючи авторську манеру в ювелірному 
мистецтві. Володіючи широким арсеналом технічних можливос-

42 Советские художники-ювелиры : [альбом]. Произведения мастеров со-
юзных республик 1960–1970-х  годов  / авт.-сост.  : М.  А.  Ильин, В.  А.  Елкова, 
Л. Ф. Романова ; худож. Л. Горячкин ; пер. на англ. Б. Мееровича. Москва : Со-
ветский художник, 1980. С. 266.

43 Цытович Б. Гравэр. Юрий Федоров. Забытый мастер. Крым. 2002. № 1/2. 
С. 59–62.
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тей, зокрема розвинувши в Криму художнє литво, Ю. Федоров, 
окрім самоцвітів та виробного каміння, використовував у своїй 
творчості такі матеріали, як титан, акрил, текстиль, скло, кіст-
ка. Будучи неодноразовим учасником творчих груп у м. Паланга 
(Литва), виставок ювелірних виробів та біжутерії в м. Яблонець 
(Чехія), а  також інших всесоюзних та республіканських виста-
вок, визнання його творчих пошуків були гідно оцінені дипло-
мом та III премією на Міжнародній виставці «Color» у м. Легниця 
(Польща, 1988). Художник також мав педагогічні здібності, адже 
навчав бажаючих опанувати це мистецтво. Продовжили сімейну 
справу і дружина Світлана Федорова-Солодовнікова – народний 
майстер декоративно прикладного мистецтва, ювелір, яка ство-
рює авторські прикраси і є постійним учасником обласних, все-
українських та міжнародних виставок. Перейнявши навички та 
досвід роботи в цій галузі мистецтва від чоловіка, С.  Федорова 
має, однак, власний авторський погляд на ювелірне мистецтво, 
надаючи холодному металевому полиску теплоти природних 
пластичних форм та душевної образності. Ювелірна династія Фе-
дорових представлена ще одним послідовником сімейної справи: 
син Ю. Федорова – Олег Федоров, який займається самостійною 
творчою діяльністю,  – створює прикраси на основі авторської 
трансформації різних природних, абстрактних та історичних 
мотивів з активним використанням солярної й астральної сим-
воліки, піктографічних зображень та атрибутів сакрального мис-
тецтва, яким віддавна надавали магічного значення як оберегам. 
Авторський доробок цього художника, у якому чимало прикрас 
мають рухомі конструкторські частини, безумовно, позначений 
впливом творчості найголовнішого вчителя та наставника  – 
Ю. Федорова, батька, який, окрім технічної майстерності, зумів 
відкрити глибокий філософський і духовний зміст формотворен-
ня й образності в ювелірному мистецтві.

Одним з яскравих прикладів відображення авторського сві-
тобачення в ювелірному мистецтві є самобутня творчість Олек-
сандра міхальянца (м.  Сімферополь). О.  Міхальянц працює 
творчо як у декоративно-прикладному (ювелірне мистецтво, 
емальєрство, художня обробка металу), так і в образотворчому 
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мистецтві (скульптура, живопис, художня фотографія) 44. Різна 
жанрова та стильова палітра творів О. Міхальянца не утворює, 
однак, загального дисонансу у творчості, навпаки, у всьому від-
чувається творча манера одного художника, який блискуче ре-
алізує в різних матеріалах своїх пластичні пошуки та ідеї. Саме 
його оригінальні прикраси та станкові твори в техніці гарячої 
емалі переконливо засвідчують неабияку глибину й філософіч-
ність мислення автора, а  підкреслені лаконізм, геометризова-
ність форм і виразність засобів, варіювання тонів кольорової 
палітри, інкрустування та використання техніки гарячої емалі, 
нетрадиційних матеріалів (флорентійська мозаїка, зуб кашало-
та, слонова кістка, шкіра ската, листя агави, дерево, мушля, скло, 
мармур, ебоніт, форелеве каміння) сприяють загальноцілісному 
гармонійному звучанню творів, вирізняючи його з-поміж інших 
художників. О.  Міхальянц активно експериментує з широким 
арсеналом художніх форм та засобів, у його творчому доробку 
чимало серій прикрас (кольє, персні, підвіски, браслети тощо) на 
певну тематику (кольє «Сирени», серія брошок «Птахи», «Хрес-
ти», серія перснів «Каппадокія», «Дерево»). Продовжуючи аван-
гардні пошуки в ювелірному мистецтві, майстер створює виро-
би з геометричною чіткістю форм та надзвичайною виразністю 
композицій, що сприймаються як своєрідні скульптурно-мону-
ментальні поліхромні твори в мініатюрі. Так, цікавими гранич-
но лаконічними творами із форелевого каміння, що трапляється 
лише на морському узбережжі Східного та Південного Криму, 
є скринька, перстень, сережки, брошки та кольє «Біг форелі» 45. 
Серія брошок «Варіація однієї простої теми» (1989) вражає не 
лише цікавим художнім вирішенням художника, але й викорис-
танням такого нетипового матеріалу для ювелірного мистецтва, 
як звичайна цегла. Зразком відтворення природної ландшафтної 

44 Скоблікова М. Олександр Міхальянц. Художники України. 2006. № 31 (59). 
С. 4–5.

45 Триколенко О. Ювелірні вироби О. А. Михальянца з форелевим каме-
нем, що експонувалися на виставці «Сучасне ювелірне мистецтво України». 
Музейні читання: матеріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – по-
гляд крізь віки», 12–14 листопада 2007 р. Київ, 2008. С. 230–238.
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монументальності у творчості О. Міхальянца стала серія із чо-
тирьох перснів «Каппадокія» (2010). Так, у художника є колекція 
прикрас, що створені з каменів, знайдених у пустелі Тар (Раджас-
тан, Індія), та інспіровані ювелірним мистецтвом Індії – кольє-
підвіски «Джайсальмер», «Вухо Будди». Етнічні східні мотиви 
також знайшли відображення в кольє «Східне» (1974), «Згадка 
про Схід» (1980). Водночас у деяких творах О. Міхальянца поміт-
ний вплив одного з авангардних спрямувань – конструктивізму. 
Останній особливо помітно в ювелірній пластиці, зокрема, у се-
рії з трьох брошок «Дракони» (2010). Морська тематика в юве-
лірному доробку художника представлена кольє «Розбита муш-
ля» (1980), хоча автор також використовує морські й океанічні 
мінерали у своїй творчості (кольє «Ігуана» (2008)). Орнітологічні 
мотиви стали для автора визначальними під час створення серії 
брошок «Птахи» (1983). Назви на міфологічну тему відображені 
в серії кольє «Сирена» («Сирена  1», «Сирена  2», «Сирена  3»)  46. 
Тема фалеристики й геральдики отримала нове прочитання та 
вираження в ювелірних прикрасах О.  Міхальянца  – в  окремих 
серіях із чотирьох брошок «Хрести» (2002) та серії гарнітурів 
прикрас «Нові ордени» (1999–2000-і рр.). Незвичайною авангард-
ною семантикою сповнене кольє «Солярис» (1977). У серії перс-
нів «Дерево» шинки виробів виготовлені з дерева (2010). Загалом, 
у ювелірній творчості О. Міхальянца багато «живої» енергетики, 
що пов’язано з використанням природних матеріалів, які автор 
намагається обробляти й застосовувати в композиційних схе-
мах так, щоб візуально зробити технічне втручання в цілісність 
структури якомога непомітнішим для сприйняття. Звідси та-
кож – асиметричні «неправильні» контури, елементи та плавні, 
«вільноперетікаючі» форми металу (підвіски «Органоїд» (1980), 
«Дендроїд» (1977)). У  м.  Яблонець (Чехія) в 1977 та 1999  роках 
О.  Міхальянца було нагороджено почесними дипломами Між-
народної ювелірної виставки 47. Основною особливістю ювелірної 

46 Триколенко О. Сирени Олександра Михальянца. Українська культура. 
2012. № 6. С. 51.

47 Александр Михальянц. Ювелирныйбизнес = Jewelry business / ООО «Лассо- 
Украина» ; ред. В. М. Можаев. 2005. № 10. С. 68.
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творчості О.  Міхальянца є близька спорідненість його творів з 
об’ємно-просторовими об’єктами, у яких превалює декоративна 
складова над ужитковістю. Це самостійні авангардні арт-об’єкти 
лаконічних форм, які за власною естетикою та художнім задумом 
вирізняються використанням морських мінералів, виробного й 
напівкоштовного каміння Кримського півострова та нетипових 
для ювелірного мистецтва природних матеріалів. Уся творчість 
О.  Міхальянца спрямована на утвердження культу природи, 
особ ливо виразно це простежується у брошках О. Міхальянца. 

Одна з небагатьох в Україні жінок ювелірів, яким удалося не 
лише опанувати різні технологічні складнощі роботи з метала-
ми та камінням, але й сформувати власний ювелірний доробок 
у ювелірстві, є  Зінаїда Новак (м.  Сімферополь, м.  Київ). Юве-
лірним прикрасам З. Новак притаманні підкреслено чіткі геоме-
тризовані форми, лаконічність ліній та використання стриманої 
кольорової палітри, що є проявами авангардних спрямувань у 
ювелірному мистецтві. Використовуючи різні матеріали – золо-
то, срібло, кольорові метали, коштовне каміння (діаманти, сма-
рагди, сапфіри, корал та перли тощо), – художниця створює ви-
шукані й елегантні вироби високого мистецького рівня.

Оригінальним авторським стилем позначена творчість ху-
дожника ювеліра сергія Капітонова (м.  Сімферополь). Твор-
чості митця притаманні тяжіння до конструктивізму, чітких 
геометричних пластичних форм, підкреслений лаконізм, стилі-
зація природних форм та яскрава образність. Обмеженість у за-
стосуванні художніх засобів, зокрема композиційних елементів 
та кольорової палітри, відповідно до авторського задуму, над-
звичайно акцентує й увиразнює смислове навантаження творів, 
спонукає глядача до активної асоціативної взаємодії (гарнітур 
«Клеопатра», 2003). Також цікавим є застосування художни-
ком такого крихкого матеріалу, як лейко-сапфір, завдяки чому в 
окремих високомистецьких виробах майстра домінує декорати-
візм, і вони виконують насамперед естетичну функцію.

Творчість ще одного кримського художника ювелірного мис-
тецтва Олександра Лежепьокова (м. Сімферополь) ґрунтується 
на усталених стилістичних формах та технологіях обробки мета-
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лу, які він оновлює, трансформує, надаючи їм іншого, актуаль-
ного мистецького звучання.Майстер віддає перевагу створенню 
перснів, брошок і кольє, використовуючи такі матеріали, як зо-
лото, срібло й різноманітне коштовне (діаманти, гранати, сапфі-
ри, аметисти) та виробне каміння (агат, амоніт, моріон, бірюза, 
бурштин). У своїй творчості О. Лежепьоков пластично експери-
ментує з формами, синтезуючи як класичні форми, так і аван-
гардні, посилюючи їх образність новим прочитанням відомих 
мотивів, використовуючи нетрадиційні матеріали (шкіра ската), 
поєднуючи різноманітні техніки обробки металу в одному виро-
бі. Для виробів майстра характерні плавні, округлі лінії, тяжін-
ня до природних форм, лаконічне поєднання кольорів, контраст 
полірованих та фактурних поверхонь, високий технічний рівень 
виконання робіт. Ювелірні прикраси О.  Лежепьокова мають 
оригінальне художнє трактування завдяки новаторській фор-
мотворчості та цікавим авторським ідеям, унаслідок чого вони 
не лише мають безпосередню функціональність, але й сприйма-
ються як самодостатні мистецькі твори  – перстень«Артефакт» 
(2012), перстень «Ранок» (2008), кольє «Та, що біжить по хви-
лях» (2004), кольє «Біля вікна» (2003), кольє «Птах сонця» (2000).
Умовність естетики цих робіт поєднує художні й технічні озна-
ки ювелірного твору, колажу або декоративного панно та жанро-
ву образотворчість. Натуралістичні біонічні мотиви (рослинні, 
флоральні) у творчості О. Лежепьокова відображені в серії бро-
шок «Дивовижні риси природи» (усі – 2001), космічну тему ав-
тор представив у брошках із серії «Рух планет» (2001), «Ритми 
планет» (2001), що належить до авангардних пластичних пошу-
ків майстра (наприкінці 1970–1980-х рр. ця тема мала популяр-
ність у роботах ювелірів України). У творчій манері О. Лежепьо-
кова можна виділити декілька художніх спрямувань: тяжіння 
до сюжетно-фігуративних композицій (срібні кольє художника 
«Та, що біжить по хвилях», «Біля вікна»); широке використання 
природних мотивів (серія брошок «Дивовижні риси природи»); 
космогонічна образність (серія брошок «Рух планет»); формальні 
пластичні пошуки митця (брошка «Солярис», 2000; персні «Су-
рож», 2005; «Буковина», 2012; «Ніжність», 2013).
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Отже, у  Криму було сформовано потужний ювелірний осе-
редок, який із часом потенційно міг би трансформуватися в 
кримську ювелірну школу на місцевій основі, проте через від-
сутність учнів це не отримало значного розвитку. Час активного 
сплеску авторського ювелірного мистецтва в Криму, як і загалом 
в Україні, припав на 1980–1990-ті роки, коли майстри здійсню-
вали активну виставкову діяльність, зокрема кримські ювеліри 
експонували свої твори в країнах Прибалтики, а також було ор-
ганізовано роботу художників у творчих групах, на пленерах та 
конкурсах. 

На Буковині в м. Чернівцях у середині XX ст. теж сформував-
ся ювелірний осередок, твори митців якого мали тісний зв’язок 
із традиціями минулого, вирізняючись узагальненістю худож-
ньої образності, геометризованими орнаментальними формами 
та яскравою декоративністю  48. Безумовно, неабияке значення 
мав відкритий у 1956  році відділ художньої обробки металу у 
Вижницькому училищі прикладного мистецтва (нині  – Ви-
жницький коледж прикладного мистецтва ім.  В.  Ю.  Шкрібля-
ка)  49. Випускники коледжу зробили вагомий внесок у процес 
становлення царини художнього металу, зокрема ювелірного 
мистецтва, ставши провідними художниками-ювелірами Украї-
ни. О. Жарков та М. Руснак були одними з перших, хто розпочав 
відродження ювелірного мистецтва в цьому регіоні після три-
валого занепаду: їх роботи відзначалися оригінальним творчим 
мисленням та високою майстерністю виконання. На жаль, оби-
два майстри нині не працюють творчо.

Першими творами художника Олександра Жаркова (м. Чер-
нівці) були брошка «Вечірня» зі срібла й перламутру, виконана 
із застосуванням технік гарячої емалі, філіграні (1974), та сріб-
ник підвісок «Вулик», створений у техніці філіграні, із встав-

48 Бушина  Т. Декоративно-прикладне мистецтво Радянської Буковини. 
Київ, 1986. С. 120.

49 Поп’юк  І. Творчість сучасних буковинських майстрів художньої об-
робки металу в контексті. Українське мистецтвознавство : матеріали, дослі-
дження, рецензії. Зб. наук. пр. / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. Київ, 2007. Вип. 7. С. 89.
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кою з бурштину (1975)  50. Автор у своїх творах використовував 
техніку філіграні, традиційні рослинні орнаментальні мотиви 
та пластичні форми, проте згодом мистець поступово почав ви-
працьовувати власну творчу манеру, де з’явилися такі ознаки, як 
асиметричне структурне компонування елементів у творі, по-
єднання різних контрастних фактур, матеріалів та технік. Інспі-
раційні пошуки майстра також виявилися у зверненні до історії 
ювелірного мистецтва України, зокрема традиційних прикрас 
доби Київської Русі (намисто «Київська Русь» (1978)). О.  Жар-
ков стилістично спрямовував свою творчість у бік відходу від 
однотипних звичних форм як способу прояву технічної май-
стерності, наповнюючи свої твори новітнім, модерним звучан-
ням. На жаль, із середини 1980-х років художник не бере участі  
у виставках. 

Художник-ювелір манолій Руснак (м.  Чернівці) наповнив 
усю свою творчість любов’ю до рідного краю, природи, традицій-
ної буковинської культури та мистецтва. Першими художніми 
творами М. Руснака були карбовані панно, де майстер захоплено 
зображував сюжетні тематичні сцени на тлі живописних пейза-
жів. Згодом протягом усієї своєї діяльності мистець не полиша-
тиме техніки карбування, працюючи як художник-оформлювач 
інтер’єрів, застосовуючи її у своїх великих монументальних пан-
но (твір «Плотогони» було нагороджено дипломом на республі-
канській виставці реклами в 1970 р. в м. Києві) 51. Від 1973 року, 
працюючи як художник-ювелір, кольє з мельхіору «Бурштин», 
створене в техніках філіграні та карбування (провідні техніки 
у творчості митця) із бурштиновою вставкою М.  Руснака було 
відзначено на міжнародній виставці в м.  Яблонець (Чехосло-
ваччина, 1974). Композиційно поєднуючи техніку філіграні із 
вставками з різноманітного каміння, автор, окрім формальних 
пластичних пошуків, типових для авторського ювелірного мис-
тецтва, що тільки переживало період становлення, то надавав 

50 Куконін  О. Художні особливості розвитку сучасного ювелірного мис-
тецтва Буковини. Вісник Львівської національної академії мистецтва. Львів : 
ЛНАМ, 2004. № 15. С. 165.

51 Там само. С. 167.
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своїм творам плавності форм вигинистих ліній, характерних для 
епохи модерну, то наділяв ознаками лаконічних авангардних 
форм, однак неодмінно всі твори сповнені ліричної поетичності 
й образності (гарнітури «Сердолік», 1974; «Космос», 1976; «Салют 
перемоги», 1976; кольє «Квітка», 1976) 52. На жаль, М. Руснак від 
1990-х років припинив активну творчу діяльність.

Сміливими образно-пластичними пошуками позначена 
творчість сучасних буковинських художників-ювелірів  – Ште-
фана Пержана та Костянтина Кравчука (м. Чернівці). Високий 
професіоналізм, технічна майстерність й авторські експеримен-
ти в дусі авангарду – як із пластичними формами, так і з мате-
ріалами – вирізняють їхні актуальні твори, що виявляють без-
заперечний високий художній рівень кращих зразків сучасного 
ювелірного мистецтва України. Оригінальні художні ідеї мит-
ців, втілені в ювелірних пластичних формах, що мають виразну 
асоціативну образність та глибокий зміст, належать до кращих 
зразків авторського ювелірного мистецтва України.

Отже, ювелірні твори багатьох митців другої половини XX – 
початку XXI  ст. позначені активними новаторськими пошука-
ми, прогресивним пластичним мисленням, індивідуальними 
вирішеннями складних формотворчих завдань у межах стан-
ково-декоративних творів, оригінальністю дизайнерських ідей. 
Завдяки цьому ювелірний виріб почав сприйматися як самодос-
татній твір мистецтва з власним естетичним та філософським  
змістом. 

Стилі в мистецтві, зокрема ювелірному, завжди перебували 
в стані постійного розвитку, поєднання та протидії, тому іно-
ді вони існували одночасно, позаяк у хронологічних межах по-
бутування одного з них уже зароджувалася естетика іншого, 
тому питомо «рафінованих»  – «чистих»  – стилів фактично не 
існує. Однак є певні найхарактерніші ознаки, властиві творам – 
яскравим зразкам окремих «великих» стилів, більшість із яких, 
переживши свій час, через багато десятиліть та навіть віків від-

52 Шмагало  Р. Художній метал України ХХ  – поч. ХХІ  ст. Енциклопедія 
художнього металу. Львів : Апріорі, 2015. Т. 2. С. 141.
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роджуються знову, як це трапилося з готикою, ренесансом, ба-
роко, рококо та класицизмом у світовому мистецтві XIX  ст.  53. 
Для визначення подібних стилів використовують загальну назву 
«неостиль», що втілює історичну стилізацію, ретроспективне 
мислення, відображення процесу художнього переосмислення й 
перетворення основних ідей стилю, який минув, у нових, сучас-
них формах. В епоху неостилів світове визнання отримали ро-
боти таких видатних ювелірів, як Луї Франсуа Картьє, Фредерік 
Бушерон, Пио Фортунато Кастелані та ін.

Інспірації «великими» стилями або їхні окремі ознаки про-
стежуються у творчості багатьох сучасних художників автор-
ського ювелірного мистецтва України, проте для деяких, такі, як 
необароко, неорококо, неокласицизм, стають визначальними.

У прикрасах Георгія Цикури (м.  Донецьк) спостерігаєть-
ся тяжіння до мистецтва попередніх епох, зокрема, відчутний 
вплив стилю рококо, а також модерну 54. Г. Цикура віддає пере-
вагу роботі зі сріблом і мельхіором, латунню й міддю, викорис-
товуючи здебільшого такі техніки, як ручне кування, філігрань, 
зернь, випилювання, паяння та інші, залежно від художнього 
задуму, а також оздоблюючи свої прикраси вставками з напівко-
штовного та виробного каміння (бурштин, малахіт, агат, бірюза 
тощо), перламутру, кістки, дерева. Серед асортименту виробів, 
створюваних митцем, переважають гарнітури прикрас, а також 
окремі підвіски, брошки, браслети, персні та сережки (підвіски: 
«Радість», 1999; «Зірочка», 2008; «Дозріли ягоди», 2001; «Ажур», 
2001; гарнітури: «Агат», 1985; «Дари моря», 2011; «Зелена галяви-
на», 2010; «Весна», 2004 та  ін.). Варто відзначити превалювання 
масивних розмірів прикрас, укрупнених форм та асиметричних 
композиційних схем (гарнітур «Перший сніг», 2008; підвіски 
«Асиметрія», 2003; «Опале листя», 2003; кольє «Щастя», 2003) . 
Химерні вигинисті лінії металу, що переплітаються незліченну 
кількість разів, утворюючи складні візерунки-мереживо (гар-

53 Шаталова И. Стили ювелирных украшений. Москва : Издательский дом 
«6 карат», 2004. С. 5.

54 Художники Донеччини. Донецьк  : ТОВ  «Видавничо-поліграфічне під-
приємство “ПРОМІНЬ”», 2008.С. 278–279.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



810

Лілія Пасічник

нітур «Весна» (кольє, підвісок, перстень, браслет), хрест «Відро-
дження» (2001)). Фігуративні флоральні форми (листя, розетки) 
та мотиви в окремих прикрасах Г.  Цикури стилістично тяжі-
ють до модерну, хоча ще не позбавлені химерних рокайлевих 
завитків. 

Яскрава різностильова творчість ювеліра тараса Волошеню-
ка (1941–2012, м. Одеса) реалізована в сотнях ювелірних прикрас 
та інших виробах, на жаль, залишається невідомою широкому 
загалу, зокрема мистецтвознавцям-дослідникам, оскільки він 
багато років пропрацював на Одеському ювелірному заводі. 
Надзвичайно важливою є також його педагогічна діяльність у 
навчально-виробничому центрі «Академія ювелірного мисте-
цтва» (м. Одеса). Творчі знахідки митця виокремлюють Т. Воло-
шенюка з-поміж інших ювелірів, адже по-справжньому творчою 
та цікавою для нього була робота, де він міг не лише виявити 
свій технічний досвід і майстерність художника, але й додати 
своєрідну інженерну «родзинку» у вигляді механізованих при-
строїв. У  своїй творчості майстер звертався до різних стилів 
у мистецтві  – класицизму, бароко, рококо, модерну та ар деко. 
Використовуючи золото, срібло, коштовне й напівкоштовне ка-
міння, Т. Волошенюк надихався кращими зразками ювелірного 
мистецтва, зокрема західноєвропейського та творчого доробку 
фірми Фаберже. Використовуючи різне каміння та техніку га-
рячої емалі, Т.  Волошенюк досягав побудови виразних компо-
зиційних схем. Пишні рослинні мотиви у вигляді пластичного 
зображення квітів та гілок листя скеровують до художніх ознак 
стилістики бароко, присутні також зооморфні мотиви. У  його 
творах помітна чудова обізнаність із мистецькою спадщиною 
попередніх епох та віртуозна професійна майстерність.

Вишукані ювелірні прикраси сергія сєрова (м. Київ), у яких 
відчутні ознаки неостилів, таких як необароко та неокласицизм, 
вражають віртуозним опрацюванням кожної деталі й витонче-
ними композиційними схемами. Твори, побудовані переважно 
на геометричних і рослинних мотивах, відзначаються стрима-
ною колористичною гамою та невеликими розмірами. С.  Сє-
рову цікаво постійно вдосконалювати й покращувати технічні 
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можливості, тому для кожного твору він ретельно адаптує від-
повідну технологію виготовлення та прийоми, якими послу-
говується. У  нього чимало авторських технічних винаходів та 
напрацювань. Творчість С.  Сєрова сповнена кращими стиліс-
тичними ознаками європейського «високого мистецтва» й ви-
різняється аристократичною шляхетністю естетики, значною 
кількістю коштовних каменів, які подеколи виконують визна-
чальну формотворчу роль у стриманих композиційних схемах 
ювелірних прикрас. Асортимент ювелірних виробів С.  Сєрова 
об’єднує широке коло прикрас: це гарнітури й окремі твори – ко-
льє, персні, сережки, підвіски, браслети, сувенірна пластика, що, 
утім, не позбавлена певних ознак монументальності. У творчості 
художника чимало творів культової тематики (хрести, ладанки, 
мощівниці, підвіски, великодні сувеніри). Автор на високому 
рівні опанував давнє мистецтво гліптики (створення різьблених 
каменів-гем), зокрема виготовлення інталій – різьблених каме-
нів, де зображення формується на камені шляхом рельєфних 
заглиблень, та камей, що мають опукле рельєфне зображення. 
У творчому доробку С. Сєрова є прикраси з камеями та інталія-
ми з портретними рельєфними зображеннями профілів жінок, 
чоловіків та тварин – персні, підвіски, кольє 55. Синкретичне спі-
віснування ознак неостилістики (форми розеток, бантів, аканту, 
гілок з листям, зібраних у букетик, мотив «гірлянди») у творах 
художника іноді гармонійно змінюється «рафінованими» геоме-
тризованими формами (характерними для естетики ар деко) та 
природними зооморфними мотивами – бджоли, бабка (наявни-
ми також у формотворенні й орнаментиці модерну). Брошка у 
формі бабки вражає розкішшю коштовного каміння (аметисти, 
рубіни, сапфіри, діаманти) та реалістичністю відтворення час-
тин цієї комахи в ювелірному творі. Творам С. Сєрова притаман-
на чітка симетрія, певний графічний лаконізм у формотворенні 
й декоруванні, нерідко вставки з каміння у виробах виконують 
домінуючу пластичну та колористичну роль. Серед нещодавніх 

55 Триколенко О. Перстень «Вепр» С. М. Сєрова. Музейні читання: мате-
ріали наукової конференції «Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки», 9–11 лис-
топада 2009 року. Київ, 2010. С. 232–242.
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робіт автора – підвіски та намиста-лунниці, що свідчать про ви-
окремлення нового вектору у творчості С. Сєрова, інспірованого 
мистецтвом доби Київської Русі, до якого художник звертався 
також раніше у створених за мотивами давньоруських підвісок-
колтів сережок. Високий професійний рівень майстра в роботі з 
матеріалами відображено в надзвичайно копіткому опрацюван-
ні дрібних елементів творів художника і вдало реалізовано у ви-
шуканих формах та превалювання коштовних каменів – надзви-
чайно популярних у період панування таких «великих» стилів, 
як бароко, класицизм, ампір, романтизм.

Отже, хоча творчість ювелірів позначена впливом різних мис-
тецьких напрямів – бароко, рококо, класицизму тощо, проте ін-
дивідуальний внесок кожного автора, його власна інтерпретація 
основних прикметних ознак стають можливими лише за умови 
поєднання ретроспективного мислення та розуміння сучасної 
мистецької парадигми й естетичних викликів.

На становлення традиційних форм і художніх особливостей 
ювелірних виробів значною мірою впливало предметне навко-
лишнє середовище, зокрема його художня складова. Так, творчість 
професійних майстрів-золотарів була тісно пов’язана з народним 
мистецтвом, «вони часто наслідували орнаментальні мотиви на-
родної архітектури, різьблення на камені, гаптування тощо»  56. 
Народні майстри-золотарі й мосяжники надихалися природними 
пластичними формами та зображальними мотивами, створюю-
чи й оздоблюючи функціональні предмети побуту та декоративні 
прикраси. Значні інспірації народним мистецтвом – поодинокі у 
творчості провідних ювелірів XX–XXI  ст.: більшість із сучасних 
художників актуалізують свою мистецьку діяльність переважно 
в постмодерністських вимірах. Проте деякі митці беруть тради-
ційні архетипи за основу своїх робіт, створюючи ювелірні вироби, 
позначені яскраво виразним національним «характером». Худож-
ники-ювеліри у своїй творчості трансформують традиційне мис-
тецтво як чинник сучасної духовної культури й фундаментальної 

56 Петренко М. Українське золотарство XVI–XVIII ст. Київ : Наукова дум-
ка, 1970. С. 130.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



813

4.3. Ювелірне мистецтво кінця XIX – початку XXI століття

цінності етнічної культури. Це дає надію на збереження цілісності 
основних ознак мистецьких здобутків українського та кримсько-
татарського народів, що населяють територію України, через плід-
ну мистецьку взаємодію двох начал – традиційного народного й 
індивідуального авторського. Творчість художників-ювелірів, які 
працюють у контексті розвитку традиційного мистецтва, позначе-
на духовною естетичною силою, породженою етнічним художнім 
самоусвідомленням. Сучасні художники професійного декора-
тивно-прикладного мистецтва України, зокрема ювеліри, звер-
таються до тематики й образно-пластичних особливостей творів 
мистецтва часу язичництва і християнства, історичних епох ан-
тичності, мікенської та трипільської культур, доби Київської Русі, 
а також до традиційних народних прикрас XIX – початку XX ст., 
що побутували на території України.

Одним із художників, який працює в царині ювелірного 
мистецтва, створюючи прикраси на основі символічних орна-
ментальних мотивів, є  Володимир Балибердін (м.  Київ). Його 
прикраси мають свою оригінальну мову, особливо близьку до 
стилістики народного мистецтва доби українського бароко й 
модерну, адже мистець цілеспрямовано розробляє національ-
ний стиль у ювелірних прикрасах. Цей автор сприймається май-
стром художнього металу в якнайширшому розумінні: він не об-
межується творами малої ювелірної пластики, а працює також 
із крупними формами (декоративні панно, об’ємно-просторові 
композиції інтер’єрного та екстер’єрного призначення). Чудово 
володіючи різними техніками обробки металу, кістки, перламу-
тру, коштовного каміння, зокрема мистецтвом гліптики, автор 
залишається вірним обраній естетиці та улюбленим матеріа-
лам (кістка, перламутр). Різні види ювелірних творів художника 
представлені як особистими натільними прикрасами (кольє, під-
віски, сережки, персні, браслети, гребені тощо), так і ювелірними 
аксесуарами для одягу (брошки, шпильки). Проте найяскраві-
шими з творчого доробку В. Балибердіна – своєрідною «творчою 
візитівкою майстра» – є його різьблені твори: гребені з кістки та 
прикраси з кістки й перламутру. Вони позначені впливом есте-
тики двох «великих» стилів у мистецтві України – бароко (гарні-
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тур «Весільний»: брошка, сережки; гарнітур «Легенда»: підвісок, 
сережки, 1987; сережки «Квіти», 2001) та модерну (підвісок «Вод-
ний світ», 2004; брошка «Перехрестя», 2005), які, виникнувши в 
Західній Європі, у  різний час розвинулися на території Украї-
ни на ґрунті народного мистецтва та були сповнені художніх 
ознак, притаманних традиційній культурі, зокрема її міфопое-
тичному осмисленню. Викликають зацікавлення створені В. Ба-
либердіним гребені з різних кісток, де пишні рослинні мотиви 
лежать в основі мереживних наскрізно вирізьблених компози-
цій («Тин», 1986), брошка «Віконечко» (1990). Автор підпоряд-
ковує своєму задуму такі тверді сировини, як бивень мамонта, 
ікло моржа, перламутр, із яких ніби оживають казкові квіти та 
птахи. У прикрасах В. Балибердіна наскрізною темою є рослинні 
й орнітоморфні мотиви, зокрема стилізованою інтерпретацією 
образу Дерева життя є традиційний мотив народного мистецтва 
квітки-«вазона» (гарнітур «Квіти дитинства»: підвісок, сережки, 
1998, гарнітур «Родовід»: підвісок, сережки, 2005) та образ птаха, 
який постає центральною домінантою в низці прикрас (підвісок 
«Фенікс»; гарнітур «Легенда»: підвісок, сережки; гребінь «Ранок», 
гарнітур «Птахи»: підвісок, сережки, 1980).

Творчість Олега Гаркуса (м.  Косів Івано-Франківської  обл.) 
ґрунтується на потужних джерелах народного мистецтва і є 
трансформацією в сучасних виробах традиційних форм, орна-
ментальної символіки та композиційної побудови, що є особли-
вим внес ком у розвиток національної культури, збереження тра-
диційного народного мистецтва на тлі сучасних модерністських 
тенденцій у мистецтві. Саме в традиційних народних формах та 
декоруванні майстер знаходить джерело натхнення для створен-
ня актуальних сучасних прикраc. Типологічне коло створюва-
них автором виробів охоплює здебільшого традиційні прикраси 
для голови та рук (сережки, персні, браслети), нагрудні прикраси 
(хрести, згарди, шелести, кольє), прикраси для одягу – пояси (че-
реси), а також оздоблену зброю (топірці, ножі), предмети побу-
ту та інтер’єру (свічники, лампи, декоративне панно), приладдя 
для куріння (мундштуки). Одним з найулюбленіших матеріалів 
є латунь та срібло, адже саме латунь була традиційним металом 
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у мосяжництві. Використовуючи різноманітні ювелірні техніки, 
такі як литво, випилювання, ручне монтування, карбування, 
гравіювання та інші, особливу увагу автор приділяє архітекто-
ніці форм, орнаментальному оздобленню, де переважає чіткий 
геометризм та усталена концептуальність композиційної побу-
дови. Основними мотивами у формотворенні й декоруванні ви-
робів О. Гаркуса є геометричні (хрест, ромб, коло, крапка, риска), 
астроморфні фігури (зірка, сонце, півмісяць), скевоморфні (дзві-
ночок (шелести)), яким українці віддавна надавали особливого 
магічного значення й функції оберегу, а також фітоморфні моти-
ви (розетки, квіти, листя). Найвиразніше формотворче втілення 
мотиву хреста реалізується в нагрудних прикрасах – зґардах, що 
їх традиційно виготовляли за допомогою ручного монтування 
відлитих у глиняних формах та оздоблених ритованим орнамен-
том із простих геометричних мотивів металевих дисків або хрес-
тиків, розділених на основі (металевий обруч, ремінець, шну-
рок) металевими трубочками або пружинками («переліжками»). 
У  традиційних зґардах важливою композиційною частиною 
були порівняно великі, непропорційні щодо інших елементів 
прикраси, металеві застібки  – «чепраги», декоровані дрібними 
геометричними ритованими орнаментами, на їх особливе давнє 
походження та значення вказував ще П. Жолтовський57. Шелес-
ти як ще один вид прикрас, традиційно поширений на терито-
рії Гуцульщини, складалися «з круглих пустотілих дзвіночків 
з отворами “коло кілець”, розділених поміж собою переліжка-
ми…», і також виконували оберегову функцію  58. Переважна 
більшість зґард та шелестів, створених О.  Гаркусом, містить у 
своєму складі металеві чепраги, оздоблені в техніці гравіювання. 
Варто зауважити, що в багатьох творах О. Гаркусапомітні озна-

57 Жолтовський П. Орнаментація народних металевих виробів Гуцульщи-
ни / П. М. Жолтовський. Народна творчість та етнографія / Академія наук 
Української РСР ; Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; Мі-
ністерство культури Української РСР. Київ : Видавництво академії наук Укра-
їнської РСР, 1958. Кн. 2. Квітень – червень. С. 80–81.

58 Врочинська  Г. Українські народні жіночі прикраси XIX  – початку 
XX століть : монографія / відп. за вип. С. П. Павлюк. Київ : Родовід, 2008. С. 127.
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ки, характерні для гуцульського народного мистецтва, певна 
монументальна узагальненість, що виявляється в превалюванні 
у виробах площинності поверхні металу, рельєфно обробленої 
за допомогою технік гравіювання, випилювання, карбування, 
гарячої емалі тощо (нагрудні прикраси «Подих шелестів», 2004; 
«Мощовик», 2014). Обмежене використання вставок із виробного 
каміння (бірюза, агат, адуляр, лабрадор (нагрудна прикраса «Не-
самовите», 2005; гарнітур «Солярна феєрія», 2004) підкреслює 
лаконічну монохромність творів. Майстерно створені персні, 
зґарди, шелести, чепраги та нагрудні хрести О. Гаркуса є сучас-
ним продовженням традиції виготовлення мосяжних виробів 
на території Гуцульщини. Майже всі композиційні частини, що 
утворюють ці прикраси, традиційно побудовані на використанні 
форм та різних варіацій чітких і стилізованих зображень хрес-
тів, кола, свастики, розетки, ромба тощо 59. Значно яскравішими 
за колористикою є прикраси, де основним способом декоруван-
ня поверхні твору є використання техніки гарячої емалі (підві-
ски «Солонь», 2013; «Прадавнє сонце», 2013; «Чотири основи», 
2013). Творчість О.  Гаркуса  – яскравий приклад збереження та 
трансформації традиційних мотивів і форм у сучасному автор-
ському ювелірному мистецтві, а також пошуків та адаптації до 
національної основи художніх ознак «великих стилів» та модер-
них тенденцій.

Серед сучасних авторів окремі майстри звертаються до тра-
диційних українських дукачів як до художньо-образної про-
тооснови для власної творчості  – одним із них є Всеволод Во-
лощак (м.  Львів), виробам якого притаманні певна фольклорна 
поетичність, персоніфікована спрямованість, досягнута, зокрема, 
використанням у назвах творів імен та географічних назв («Чіч-
ка Верховини», «Чорнобрива Настя», «Оксана», «Соломія»). Для 
ювелірних прикрас В. Волощака особливо характерна інспірація 
народним мистецтвом обробки металів XIX – початку XX ст., зо-
крема в його доробку широке відображення отримав такий ви-

59 Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номіна-
ція, стилістика, типологія). Київ  : Редакція вісника «Ант»  ; Ніжин  : Аспект-
Поліграф, 2005.XVI. С. 206.
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разний вид традиційних народних металевих прикрас, як дукач 60. 
Варто зауважити, що ці прикраси не були типовими для Львівщи-
ни, проте саме їхні композиційно-художні особливості привер-
нули увагу автора як до багатої джерельної основи для створен-
ня виробів ювелірного мистецтва в техніках литво, карбування, 
гравіювання, використовуючи такі матеріали, як срібло, золото, 
мельхіор, корал, бірюза, лазурит та  ін. Таким чином, беручи за 
основу фігуративність зображень на дукачах, створених цим ав-
тором, можна умовно виділити декілька їх груп: фітоморфні, що, 
зокрема, широко відображені в усій творчості В.  Волощака та є 
провідним мотивом-концептом його художньої естетики (дукачі 
«Золота квітка», 1979; «Червона троянда», 1987); культової темати-
ки, де відтворено іконографічні сюжети (дукачі «Благовіщення», 
1988; «Зішестя Св.  Духа», 1989); антропоморфні, що зображають 
християнських канонізованих святих та видатних діячів культу-
ри України (дукачі «Св. Володимир»,1987; «Т. Шевченко», 1984); на 
античні та східні мотиви (дукач «Візантія», 1988). Ювелірні при-
краси В. Волощака, крім дукачів, представлені гарнітурами жіно-
чих прикрас, які наповнені щирим ліричним та багатим образ-
ним змістом, що особливо характерно для української традиції. 
У майстерно відтворених природних формах гілочок з листками 
рослин, квітів та ягід (гарнітури прикрас «Веснянка», 1990; «Чер-
вона калина», 1992, «Чічка Верховини», 1987) помітний вплив на-
ставника майстра – С. Вольського, для творчості якого характерне 
дуже точне відтворення рослинних форм.

Доробок провідного художника ювелірного й емальєрного 
мистецтв, живописця та графіка Леоніда Косигіна (1941–2016 рр., 
м. Одеса) ґрунтується на потужних інспіраціях мистецтвом доби 
раннього заліза, зокрема скіфсько-сарматським мистецтвом об-
робки металу (IX ст. до н. е. – IV ст. н. е.), епохи античності, зокре-
ма ювелірного мистецтва майстрів античних міст-колоній Пів-
нічного Причорномор’я (VII ст. до н. е. – IV ст. н. е.), ювелірним 
мистецтвом давньоруської культури – від часу ранніх слов’ян до 

60 Українське золотарство. Дукачі. Альбом. Серія «Українське народне 
мистецтво» / упоряд. О. Валько. Львів : Інститут колекціонерства українських 
мистецьких пам’яток при НТШ, 2014. 216 с.
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періоду існування Київської Русі (IV–XIII  ст.). Активно транс-
формуючи давні традиції обробки металу, Л. Косигін у певних 
випадках працював стилістично близько до основних мотивів та 
композиційних форм, а в деяких прикрасах лише окремі деталі 
вказують на походження їхньої художньої образності. Працюю-
чи переважно із золотом та сріблом, часто поєднуючи їх, Л. Ко-
сигін використовував техніки карбування, гравіювання, гарячої 
емалі та ін. Серед типологічного розмаїття ювелірних творів ав-
тора зі срібла переважають гарнітури й окремі прикраси – кольє, 
персні, підвіски, сережки, браслети, брошки, нагрудні відзнаки 
та пам’ятні знаки тощо. Роботи Л. Косигіна наповнені яскравими 
ознаками давнього ювелірного мистецтва – так званого звірино-
го стилю, що пов’язаний з витоками архаїчної обробки металу 
на території сучасної України, тотемним культом окремих тва-
рин та апотропейною ідеєю набуття основних рис зображуваної 
тварини власником прикраси (силою, швидкістю тощо). Нату-
ралістичні зооморфні (коні, дикі звірі – леви, олені, вовки, змії 
та ін.), орнітоморфні (фантастичні грифони, райські птахи та ін.) 
та антропоморфні пластичні форми в багатьох творах автора 
набувають вирішального композиційного значення  – підвісок 
«Скіфський олень», 1976; гарнітур «Таврійський степ» (кольє, 
сережки), 2007. У  творчому доробку історичного спрямування 
Л. Косигіна можна виділити декілька стилістичних груп за зо-
бражальними ознаками відповідно до часу існування їх реаль-
них прототипів: прикраси за мотивами скіфсько-сарматського 
мистецтва й епохи античності (персні «Персей зав’язує сандалії», 
1975; «Вовк, що співає», 1986); роботи за мотивами ювелірних 
ранніх східнослов’янських творів (гарнітур «Біля озера»: підві-
сок, сережки, 2007); інспіровані стилістикою виробів доби Київ-
ської Русі (сережки «Сокіл та куріпка», 1984; підвісок «Грифон», 
1978). Вражає самодостатньою виразністю й водночас навмисне 
огрубленою манерою виконання, типовою для скіфського мис-
тецтва, підвісок «Скіфський олень». Художник також створював 
ювелірні вироби модерністського спрямування, застосовуючи 
образи різних тварин та плазунів, яким у міфології часто нада-
вали особливого символічного або оберегового значення (персні 
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«Кобра», 1982; «Із золотим раком», 1980; кольє «Каракуми», 2008), 
та навіть архітектурні мотиви (перстень «Мій дім – моя форте-
ця»), проте їх кількість не така значна, як прикрас історичного 
спрямування. Символічною динамічністю та експресією відзна-
чається срібна брошка «Еміграція» (1990). Сповнений символіки 
алегорій і філософських роздумів світ прикрас Л.  Косигіна не 
може не вражати високою професійною майстерністю, багатим 
джерелом натхнення та прагненням продовжити традиції об-
робки металу в сучасних ювелірних творах. 

Надзвичайно цікавим та особливим творчим стилем вирізня-
ються прикраси ювеліра, графіка сергія Аленгоза (м. Донецьк). 
Ювелірна творчість митця є органічною реалізацією в матеріалі 
світогляду й національної самоідентифікації цього автора, у до-
робку якого синкретично виражено як вплив мистецтва анти-
чності, так і сучасні модерні пошуки. С. Аленгоз працює в галу-
зі ювелірної пластики, емальєрства та скульптурної пластики. 
У творчості митця переважають сюжетні мотиви на міфологічні 
античні та християнські теми (художник – грек за походженням), 
інспірації самобутнім епосом Давньої Греції, природою, філосо-
фією, а  також релігією. На ранніх етапах творчості С.  Аленгоз 
здебільшого використовував у роботі мідь та мельхіор, нині пра-
цює здебільшого зі сріблом, іноді поєднує його із золотом, а та-
кож з виробним та напівкоштовним камінням (бірюза, малахіт, 
перламутр). Художник удало поєднує різні техніки та прийоми 
обробки металу (карбування, кування, гравіювання, філігрань, 
чернь, техніку гарячої емалі та ін.), автор не використовує литво, 
завдяки чому кожен виріб має індивідуальну виразність і довер-
шеність обраної митцем естетики. У більшості прикрас С. Ален-
гоза переважають чіткі геометризовані форми, площинна по-
верхня виробів, які він декорує гравіюванням, черню та гарячою 
емаллю, досить помірно використовуючи вставки із каміння. Се-
ред асортименту виробів домінують гарнітури прикрас та окремі 
підвіски, також є серії творів, наприклад, на грецьку тему та за 
мотивами пісенної творчості В. Висоцького. Зображаючи героїв 
античного світу (підвіски «Менелай та Єлена», 2007 р.; «Перетво-
рення Дафни», 2001 р.; гарнітур «Подорож аргонавтів»: кольє, се-
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режки, 1994 р.), християнських святих, янголів (гарнітур «Свята 
Трійця»: підвісок, сережки, 2004 р.; гарнітур «Бесіда», 1994 р.), зо-
оморфні образи (сережки «Лебеді», 1987 р.; гарнітури «Солов’ї», 
1997 р.; «Саламандри», 2006 р.), архітектурні сакральні комплекси 
(церкви, дзвіниці, собори) («Святогорська Лавра», 2007 р.; «Плес», 
1995 р.), майстру вдалося обрати власні засоби та форми втілення 
свого творчого задуму. Варто відзначити своєрідні ознаки реаліс-
тичної достовірності в зображенні постатей і предметів, особли-
во у вигравіюваних на поверхні виробів детальних фігуративних 
сценах: такі прикраси сприймаються як сюжетні елегійні твори 
з певною поетично-оповідною асоціативністю. Низка ювелірних 
прикрас С. Аленгоза із застосуванням емалі має визначальне ху-
дожнє звучання, за якого емальєрне мистецтво набуває самодос-
татньої ролі в ювелірній творчості, слугуючи основним засобом 
у створенні художнього образу (гарнітур «Повня» (1988)). Вираз-
ними ознаками стилю конструктивізму, типовими для початку 
XX  ст., позначений твір художника  – гарнітур «Аеліта». Інший 
стилістичний напрям у творчості С. Аленгоза представляє брош-
ка «Погляд» (1991), що має яскраво виражені авангардні ознаки. 
Твори Сергія Аленгоза – приклад відкриття широких можливос-
тей використання емалі в діяльності ювелірів, де вона набуває об-
разотворчої художньої цінності.

Ювелірне мистецтво та мистецтво художньої обробки мета-
лу в історії культури кримських татар, як і українців, також має 
давні традиції і є одним з найпоширеніших видів декоративно-
прикладного мистецтва цього народу, що розвивалося на ґрунті 
та під впливом культур інших етносів, які проживали на тери-
торії Кримського півострова. Ювелірне мистецтво кримських 
татар насамперед було пов’язане зі створенням цілого комплексу 
традиційних прикрас, покликаних відобразити як матеріаль-
ну, так і духовну культуру цього народу, закумулювавши в собі 
низку національних естетичних, світоглядних та релігійних 
уявлень і вірувань. Найбільшими центрами ювелірного мистец-
тва в Криму ще від доби середньовіччя були міста Бахчисарай 
та Карасубазар, де до початку XX ст. функціонували такі форми 
організації праці, як цехи, у яких суворо дотримувалися вузької 
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спеціалізації. Так, у  галузі художнього металу виокремлювали 
професії зброярів («тюфекчилер»), слюсарів («чиленгирлер»), 
мідників і лудильників («бакирджилар» і «калайджилар»), юве-
лірів («куюмджи-ве-алтынджи» – від слова «кюймак», що озна-
чає «лити золото, срібло»). Цехи філігранників і золотих справ 
майстрів розміщували в центральній частині міста, цей фах 
уважався одним з найприбутковіших та найбільш шанованих. 
Майстри-ювеліри працювали переважно зі сріблом, проте також 
використовували золото, мідь, залізо, коштовне та виробне ка-
міння (сердолік, бірюзу, яшму, діаманти), бурштин, перламутр, 
перли, скло, штучне каміння. Володіючи різноманітними вида-
ми ювелірних технік виготовлення й оздоблення виробів, осо-
бливої майстерності ремісники досягли переважно в техніці фі-
ліграні («чильтер») 61. Ювелірні прикраси – натільні й елементи 
одягу (нашивні та знімні) – були неодмінною складовою жіночо-
го й чоловічого вбрання. Указуючи на соціальний статус власни-
ка, ювелірні вироби виконували також матеріальну, естетичну, 
практичну, ритуальну та, як вважалося, магічну функції.

За призначенням традиційні натільні прикраси кримсько-
татарського населення можна об’єднати в декілька груп: 1) для 
голови  – корони (сургуч, стефан), налобні стрічки з підвіска-
ми («баш-алтын»), скроневі підвіски («алтин-тас», «зилиф-
аскъы»), сережки («купе», «ай-купе», «чарх», «купе-канатлы», 
«купе-фенер»); 2)  шийні  – намиста з бісеру, перлів чи кора-
лів («боюнджакъ»), металеве філігранне намисто («инджили-
алтын»), пов’язка на шию з монетами («герданлыкъ»); 3) нагрудні – 
філігранні намиста («тёпяу-инме»), суцільні металеві прикраси, 
що з’єднували сережки й нагрудне намисто («герданлы-купе», 
або «сыргъавебоюнджакъ»), прикраси-решітки з перлів, монет, 
каміння («кафессы», «керги», «къапас», «ильван-пул»); 4)  для 
рук – браслети («билезлик», «джебе»), персні («юзюк», «алкъа»).

Лаконічний та стриманий ансамбль національного одягу 
кримських татар підкреслювали й доповнювали прикраси, що 

61 Акчуріна-Муфтієва  Н. Ювелірне мистецтво кримських татар. Образо-
творче мистецтво. 2013. № 3. С. 106.
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їх пришивали або одягали поверх костюма: металеве навер-
шя для жіночого головного убору (фес) – «тёпелик»; брошки та 
шпильки («алтын-сургуч», «ине», «зийнет-инеси», «топлу-ине»); 
металева прикраса нагрудник («кокослюк», за іншою версією – 
«герданлыкъ»); ґудзики («дёгме»); пояси («къушакъ», «къолан»), 
пряжки для поясів («къушакъ-баш»), елементи поясу («сулюк») 62.

До окремої групи належать різноманітні нашийні та нагруд-
ні амулетниці з молитвами й текстами з Корану («дувалыкъ», 
«къасиде», «дуа», «сачь-дуа») 63. Подібні прикраси широко побу-
тували і в інших народів мусульманського світу, зокрема роль 
амулетів виконували вигравіювані на камінні чи металі фрази 
з Корану.

Після депортації кримських татар із Кримського півострова 
в 1944  році та їх дисперсного розселення в різних країнах Ра-
дянського Союзу ювелірна справа як окремий вид декоративно-
прикладного мистецтва припинила свій розвиток, і лише з кінця 
XX – початку XXI ст., після повернення на Батьківщину, відбу-
лося відродження цього мистецтва завдяки діяльності окремих 
майстрів. У зв’язку з нівелюванням давніх обрядів, зміною по-
літичної влади та, відповідно, європеїзацією і стандартизацією 
костюма більшість видів традиційних прикрас уже не викорис-
товувалися (наприклад, скроневі, нагрудні, прикраси для одягу). 
Протягом останніх двох десятиліть увага до традиційних етніч-
них прикрас відновлюється – зокрема, це стосується таких ви-
робів, як сережки, браслети, каблучки, пояси й амулетниці.

Для кримськотатарських ювелірних виробів характерні гра-
фічна чіткість зображуваного, ажурність та мініатюрна дета-
лізація композиції, насиченої символами і знаками. Досить 
стійка традиція у виготовленні ювелірних прикрас кримсько-
татарськими майстрами полягає не лише у використанні тих 

62 Желтухина  О. Исчезающее искусство филиграни: ювелирные укра-
шения крымских татар: изготовление, ношение, функциональное значение 
[Текст]. Qasevet. 2000. № 1 (27). С. 11.

63 Акчурина-Муфтиева Н. Декоративно-прикладное искусство крымских 
татар XV – первой половины XX вв. : монография. Симферополь : Симферо-
польская городская типография, 2008. С. 222.
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самих технологічних засобів, але й у збереженні найтиповіших 
художніх ознак – форм, розмірів, композицій, орнаментів тощо. 
Техніка філіграні, що полягає в укладанні й напаюванні тонко-
го скрученого металевого дроту у фігурну композицію на під-
готовлену поверхню-пластину виробу (фонова філігрань) або в 
суцільному з’єднанні між собою за допомогою паяння складених 
фігур зі скрученого дроту, які утворюють наскрізний мережив-
ний візерунок (ажурна філігрань), досі залишається головною у 
виготовленні ювелірних виробів. Відповідно до ісламських пере-
конань, за якими було заборонено зображати людину, в оздоб-
ленні кримськотатарських ювелірних прикрас немає антропо-
морфних мотивів, зате за допомогою великої кількості варіантів 
геометричних, рослинних та епіграфічних типів орнаментів, 
а іноді – за допомогою поєднання всіх зазначених, майстрам уда-
ється передати глибоку символічність та багатозначне змістове 
навантаження виробів. Деякі рослинні мотиви (квітки, листя, 
гілки, плоди, виноград, кипариси, мигдаль) у прикрасах, окрім 
композиційної основи візерунка, мають також формо творчу 
функцію – «пряжки поясів у вигляді квітки, виноградного лист-
ка або мигдалю “бадем”»  64 і є відображенням одухотвореної 
 навколишньої природи Криму. Часто, надаючи геометричним 
мотивам магічного значення, їх також брали за основу форми, 
так, зокрема, трубчасті та трикутні форми в амулетниці вважа-
лися поєднанням жіночого й чоловічого начал та асоціювалися 
з ідеєю плодючості, багаточисленного потомства. Значення при-
крас як амулетів-оберегів, у  чому втілено пережитки доіслам-
ських вірувань – тотемізму, магії, культу природи 65, не зникло й 
донині. Апотропейна функція написів, цитат із Корану та моли-
тов, вигравіюваних на прикрасах арабською мовою,  завжди була 
чільною серед інших, вважалося, що такі вироби мали магічне 
змістове навантаження.

64 Заатов  І. Кримськотатарське образотворче і декоративно-прикладне 
мистецтво XX  ст. (Генезис, еволюція, сучасний стан). Сімферополь  : Доля, 
2002. С. 228.

65 Османова З. Магическая функция крымскотатарских ювелирных укра-
шений [Текст]. Авдет. 2008. 24 марта. С. 10.
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Сучасних майстрів кримськотатарського ювелірного мисте-
цтва – украй мало. У зв’язку з депортацією кримськотатарського 
народу традиційне ювелірне мистецтво опинилося на межі зник-
нення, було втрачено більше півстоліття, а це – ціле покоління тих 
майстрів, яким би старші наставники могли передати свої вміння 
та майстерність. Молоде покоління художників, народжених у 
депортації, відірване від своїх коренів, поповнювало лави діячів 
узбецького, таджицького, казахського, російського мистецтва, 
і  тільки наприкінці 1980-х  років, після масового повернення 
значної частини кримських татар на Батьківщину, почали відро-
джуватися національні ремесла. З початку 1990-х років чимало 
старань для відродження традиційних ремесел і пропагування 
кримськотатарської культури докладає член НСХУ, заслужений 
художник України, майстер ткацтва, вишивки, кераміки, живо-
пису, дослідник-етнограф та педагог Мамут Чурлу, який зумів 
згуртувати цілу когорту сучасних майстрів-прикладників. Він – 
автор і куратор масштабного проекту «Кримський стиль» 66, до 
якого, серед інших, входять і  майстри-ювеліри.

Одним із перших серед тих, хто, повернувшись на етнічну 
Батьківщину, почав відроджувати ювелірне мистецтво, є  ізет 
Аблаєв (м. Сімферополь) – ювелір, живописець, кераміст та поет, 
якого шанобливо називають «Іззет-уста» (цей титул у кримських 
татар – як найвище поцінування його творчого доробку високо-
го рівня). Звернувшись до виготовлення традиційних народних 
прикрас, майстер сприяє відродженню спадкоємності культури 
народу, яка протягом тривалого часу була позбавлена можли-
вості розвиватися на Батьківщині. Окрім сторіччями усталених 
канонів виконання й використання традиційних матеріалів і 
технік, майстер по-авторському переосмислює багатий мис-
тецький досвід свого народу, збагачуючи й трансформуючи його 
власними творчими знахідками, відповідно до здобутих знань 
та вмінь з інших видів мистецтва, зокрема кераміки й живопису. 
Так, художник вводить до своїх традиційних за формою творів 

66 Прокурашко О. Крымский стиль: [О возрождении в Крыму народного ис-
кусства, утраченных ценностей и традиций]. Диалог. 2006. 20–27 января. С. 10.
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авторські вставки з поливної кераміки, смальти та каміння, що 
надає виробу нового звучання й дає змогу виокремити такі тво-
ри в проміжну видову категорію ювелірних прикрас – на межі 
традиціоналізму та авторського мистецтва, що гармонійно по-
єднують кращі художні ознаки традиційних виробів із сучасни-
ми тенденціями використання нетрадиційних матеріалів в ав-
торському ювелірному мистецтві. Іззет-уста створює вишукані 
філігранні прикраси, переважно пояси, амулетниці, сережки та 
браслети; перевагу віддає гарнітурам (сережки та кольє, підві-
сок, браслет) 67.

Передача досвіду молодшому поколінню є невід’ємною умо-
вою збереження й розвитку культурного надбання народу. Син 
І.  Аблаєва  – Енвер Аблаєв (м.  Сімферополь)  – продовжує сі-
мейну справу, створюючи авторські прикраси в контексті тра-
диційного ювелірного мистецтва в техніці філіграні, проте зі 
стилістичними ознаками авангардних спрямувань. Художник 
експериментує з формами, матеріалами, залучаючи каміння, ке-
раміку, однак залишаючи домінантні для кримськотатарського 
народного мистецтва мотиви й елементи-символи, що мають 
давній сакральний зміст (нагрудні прикраси «Ніч», 2011; «Літо», 
1996; «Пори року», 2000; гарнітур «Кипарис», 1998–1999). Також 
Е. Аблаєв працює в жанрах графіки, малих пластичних форм та 
батику. Твори Е.  Аблаєває прикладом авторського ювелірного 
мистецтва, яке розвинулося на національній основі.

Унікальним осередком, де дбали про збереження й розвиток 
традиційного ювелірного мистецтва, був Центр відродження 
народних ремесел у Бахчисараї (на жаль, у  зв’язку з окупацією 
Кримського півострову діяльність Центру припинено), де справу 
передачі власного досвіду ювелірного ремесла молодшому поко-
лінню продовжував нащадок ювелірної династії Айдер Асанов 
(м.  Бахчисарай), педагогічний внесок якого є особливо цінним 
для безперервності традицій ювелірного мистецтва в Криму. 
У  Центрі А.  Асанов мав змогу займатися повноцінно ювелір-
ним мистецтвом та навчати цьому ремеслу учнів, зокрема вмін-

67 Керимова Г. Ювелир Иззет-уста. Авдет. 2000. № 9 (243). С. 4.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



826

Лілія Пасічник

ню працювати в традиційній для кримськотатарських майстрів 
техніці філіграні. У  конкурсі «Золотий оберіг», що відбувався 
в рамках виставки «Ювелір Київ Міжнародна» (2004), майстер 
був нагороджений дипломом у номінації «За збереження наці-
ональних традицій» 68. У своїх виробах А. Асанов використовує 
різні матеріали, поєднуючи срібло, мельхіор, мідь, смальту, він 
домагається майстерного опрацювання кожної деталі, багатова-
ріантності традиційних мотивів, збереження того символічного 
наповнення та значення, якого століттями надавали ювелірним 
прикрасам кримськотатарські майстри, у результаті чого його ви-
роби – пояси, нашийні й нагрудні прикраси, браслети, сережки, 
амулетниці – не лише мають високу якість виконання, але й є уо-
собленням вишуканого естетичного та художнього рівня тради-
ційного ремесла «куюмджи». Творчий доробок майстра є добрим 
зразком кримськотатарського ювелірного мистецтва, що ґрунту-
ється на багатовіковій народній традиції художньої обробки ме-
талу, однак уже його учні розвивають здобуті навички, вносячи 
власні художні акценти та дещо трансформуючи традиційні види 
прикрас відповідно до нового естетичного бачення, для того, аби 
це мистецтво існувало в контексті сучасності, не втративши при 
цьому своєї традиційної форми й символічного значення.

Послідовницею ювеліра є його донька Ельміра Асанова 
(м. Бахчисарай) – народна майстриня-ювелір, яка з 2001 року на-
вчалася ювелірному мистецтву в майстерні свого батька і вже до-
сягла певних успіхів у цій справі, неодноразово беручи участь у 
виставках в Україні та за кордоном, також вона – учасник проекту 
«Кримський стиль». Традиційно до ремісничих цехів кримських 
татар не приймали жінок, тому цілком імовірно, що вона – єди-
на жінка, яка перейняла майстерність від представника династії 
ювелірів-цеховиків. Використовуючи набуті знання у своїй твор-
чості, Е.  Асанова створює ефектні мереживні прикраси  – аму-
летниці, пояси, нагрудні прикраси, підвіски, браслети, сережки, 
які є гідним продовженням національного стилю в ювелірному 

68 Кримський стиль  : [альбом-каталог]  / автор ідеї та куратор проекту 
«Кримський стиль» Мамут Чурлу за підтримки USAID від американського 
народу ; вступ. слово О. Соболєвої. Київ : ВХ [студіо], 2011. С. 12.
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мистецтві. Працюючи в Центрі відродження народних ремесел, 
майстриня разом з батьком навчала учнів своєму ремеслу 69.

Ще один учень А. Асанова – майстер-ювелір Руслан Денісля-
мов (м. Бахчисарай), який, перейнявши культурний та практич-
ний досвід світочів народного мистецтва, гідно збагачує націо-
нальну скарбницю культури кримськотатарського народу. Він 
неодноразово брав участь у всеукраїнських виставках та проекті 
«Кримський стиль». Створюючи різні прикраси (пояси, сережки, 
амулетниці, кольє, брошки, гарнітури, запонки та ін.), Р. Деніс-
лямов варіює різні орнаментальні мотиви, по-своєму трансфор-
муючи форми та мотиви традиційного мис тецтва, шукаючи нові 
художні засоби й форми.

Представник ще однієї династії майстрів і художників, який 
займався художньою обробкою металу,  – Асан Галімов (1951–
2019, м. Сімферополь) – художник-орнаменталіст, ювелір, онук 
знаменитого кримськотатарського майстра-карбувальника, 
зброяра, ювеліра, орнаменталіста Амета Калафатова – одного з 
найбільш яскравих представників кримськотатарського деко-
ративно-прикладного мистецтва кінця XIX – першої половини 
XX ст. За понад півстоліття своєї творчості А. Калафатов ство-
рив близько трьохсот високохудожніх орнаментів для настінних 
розписів, тканин, вишивок, карбованих робіт. Тому творчість 
А. Галімова також є тією своєрідною творчою ланкою, що єднає 
та збагачує національне мистецтво кримських татар різних по-
колінь 70. Розробляючи нові авторські орнаментальні композиції 
на основі традиційних зразків і форм, майстер використовував 
їх під час створення карбованих робіт на міді й латуні, засто-
совуючи іноді такі матеріали, як перламутр, смальта, скло. Зде-
більшого це мідний орнаментований посуд (таці, тарелі, джезве, 
скриньки, візитниці тощо), зброя, а також мельхіорові ювелірні 
прикраси – пряжки поясів, браслети, сережки, каблучки. Худож-
ник брав участь у багатьох виставках та етнофестивалях, також 

69 Сеитбекиров  А. Искусство живет в веках: [Айдер Асанов возрождает 
тайну филиграни]. Голос Крыма. 2006. 1 января. С. 7.

70 Заатов  І. Кримськотатарське образотворче і декоративно-прикладне 
мистецтво XX ст. ... С. 229–230.
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він був учасником проекту «Кримський стиль», власним твор-
чим прикладом сприяючи відродженню й розвитку традиції 
мистецтва карбування кримськотатарського народу.

Отже, характеристика діяльності тих майстрів, які працюють 
на основі традиційного національного мистецтва, засвідчує, що 
сучасне ювелірне мистецтво кримських татар – яскраве явище в 
культурі народу, яке нині є на шляху до відродження та збага-
чення. Звернення до національних мотивів і давніх ремісничих 
технік активних та небайдужих до долі культури свого народу 
художників дає надію на продовження написання історії крим-
ськотатарського декоративного мистецтва загалом та ювелірно-
го мистецтва зокрема. Сучасні майстри, створюючи свої вироби, 
перебувають у постійному творчому пошуку нових, актуальних 
для сьогодення форм, мотивів та матеріалів, по-новому вико-
ристовуючи й інтерпретуючи національне традиційне народне 
мистецтво. Сподіваємося, що багатовікова спадщина збагатить-
ся творчим доробком сучасних майстрів ювелірів і стане новим 
щаблем у розвитку та поступі кримськотатарського декоратив-
ного мистецтва до світового культурного простору.

Отже, друга половина XX ст. – це час знакових перетворень 
у ювелірному мистецтві України, пов’язаних із відповідними 
загальнокультурними процесами. У 1970–1980-х роках відбуло-
ся відчутне піднесення в цій царині творчості, пов’язане з від-
родженням давніх традицій та технік, зокрема техніки гарячої 
емалі, їх переосмисленням на основі авторського бачення, роз-
ширилася тематика й система художніх жанрів, митці почали 
використовувати нетрадиційні поєднання матеріалів, у декора-
тивному мистецтві відбувався відхід від утилітарності, мало міс-
це взаємопроникнення декоративного й образотворчого начал. 
На кінець 1980-х – 1990-ті роки припадає етап розквіту автор-
ського ювелірного мистецтва. У тодішньому творчому доробку 
художників-корифеїв сучасної авторської ювелірної галузі в 
Україні (В. Друзенко, О. Жарков, М. Руснак, Є. Жданов, Ю. Фе-
доров, Віт. Хоменко, О. Міхальянц, С. Сєров, Л. Косигін, С. Воль-
ський, С. Маро, Н. Косенко, В. Бреславський, О. Галатін, А. По-
горецька, М.  Руснак, К.  Кравчук, Ш.  Пержан та  ін.) виявились 
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як традиційні мотиви, так і авангардні тенденції, що виникли 
ще в першій половині XX ст. у світовому мистецтві. У стилізаці-
ях природних форм, декорі створених ними ювелірних прикрас 
специфічно виявляється осмислення багатьох філософських 
проблем, що постали на порозі нового тисячоліття – епохи гло-
балізації, складних пошуків нових шляхів осмислення людиною 
космосу, природи, життя, прагнення до самореалізації в сучас-
ному техногенно-гомогенізованому світі.

Ювелірне мистецтво останньої чверті XX  – початку XXI  ст. 
розвивається в контексті декоративно-ужиткового, образотвор-
чого мистецтва та дизайну, що спричинило яскраву трансфор-
мацію образності художніх творів. Завдяки цьому ювелірний 
виріб сприймається як самодостатній твір мистецтва з власним 
естетичним та філософським змістом, виражаючи цілісність 
авторської ідеї. Таким чином, у сучасному авторському ювелір-
ному мистецтві виокремлюються декілька тенденцій: створен-
ня прикрас, скульптури малих форм та сувенірної пластики. 
У творчості художників-ювелірів переважають унікальні та но-
ваторські за образними й пластичними вирішеннями ексклю-
зивні рукотворні вироби.
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4.4. ВІДРоДЖення І РозВИТоК 
юВелІРного мИСТецТВА 

50–90 -х РоКІВ ХХ СТолІТТя

Жоден вид, підвид, напрямок українського образотворчо-
го мистецтва не відчув у своєму розвитку таких утисків з боку 
радянської влади, як ювелірне і ковальське мистецтво. Цинізм, 
з яким влада нищила ювелірне і ковальське виробництво, куль-
туру і надбання професійних шкіл, можна порівняти хіба що із 
знищеною і сплюндрованою архітектурою культового будівни-
цтва, де левова частина була фізично зруйнована, а  ті церкви, 
костьоли, синагоги, кірхи, кінаси, мечеті, що залишилися, пе-
ретворювалися на сховища, заводи, майстерні, лялькові театри, 
пивні бари, гуртожитки. 

Почнемо з українського ювелірства. Радіючи і пишаючись 
сьогоднішнім безперечним успіхом художників у ювелірному 
виробництві різних форм власності, де створюються прикраси 
із дорогоцінного каміння і благородних металів, спостерігаю-
чи досягнення дрібної металопластики, стає зрозумілим, що 
у вазі в каратах сьогоднішнє українське ювелірство, певно, до-
сягло 1913 року, а щодо образної майстерності – то, мабуть, ще 
ні. Бо таких блискучих перемог ювелірних виробів, як перемога 
20-фунтової моделі пароплава – письмового приладдя фабрики 
Й. Маршака, що засліпив блиском віртуозності глядачів на Чи-
казькій 1893-го та Антверпенській 1894-го років виставках і по-
сів призові місця, поки не може запропонувати ніхто. 

Після сорокарічної перерви ювелірна і металопластикова галу-
зі українського декоративно-вжиткового мистецтва почали від-
роджуватися. Процес був тривалим і важким. Маючи у недалеко-
му минулому справжні міцні ремісничі та творчі школи початку 
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ХХ ст., держава вимушена пережити багатолітнє забуття цікавої, 
сформованої і доволі розгалуженої ювелірної промисловості. То-
тальні заборони, підтримані державними законами і страхом 
в’язниць надовго зупинили творчій процес. Відродження почало-
ся у післявоєнний, важкий для Вітчизни період, від малоцікавих 
у художньому сенсі речей, що випускалися артілями та примітив-
ними чеканками з бурштином – виробами народних майстрів. За 
наступні півстоліття буде пройдено ще раз шлях розвитку велико-
го мистецтва ювелірної галузі. На межі століть ХХ–ХХІ ст. Украї-
на знову ввійде у світову еліту ювелірної промисловості і посяде 
чільне місце серед європейських розвинутих держав. 

Після закінчення революції, а якщо абсолютно точно – після 
НЕПу, на всій території України новою змужнілою радянською 
владою було запрограмовано ряд постулатів у житті країни сто-
совно її населення. Так, піонер, комсомолець, партієць не могли 
ходити до церкви, носити золоті і срібні прикраси, мати в хаті 
образи. Інакше це могло бути сприйнято як прихована боротьба 
з державою. Зрозуміло, що школярство і студентство довоєнної 
України ювелірні прикраси також не носило. Чоловікам були за-
боронені запонки і металеві притримувачі галстука. Винятками 
чомусь були брошки, які не вважалися буржуазним пережитком 
і ними модно було заколювати хустку. (Це стосувалося у пере-
важній більшості міського населення – автор робить висновки, 
опираючись на документальні свідчення очевидців). Були ви-
падки, коли нехтування новими неписаними законами закінчу-
валися трагічно. Соціальна ненависть до ювелірного мистецтва 
як такого, що обслуговувало церкву і панівні класи, попри всі на-
магання, не змогла знищити древнього, прекрасного мистецтва. 
Півстолітній шлях відродження привів до нинішнього Олімпу. 

У сьогоднішньому доволі демократичному, оновленому жит-
ті нової України разом із сотнею нововведень, свобод і можли-
востей увійшли поняття, що були заборонені ще зовсім недавно. 
Нова генерація вже не розуміє, як могла бути одна партія, дві 
газети, п’ять різновидів ковбаси, п’ятнадцятилітні черги за авто. 
Йшов 1972  рік  – золотих виробів у вільній торгівлі практично 
не було. Для придбання весільних обручок видавався спеціаль-
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ний талон, зареєстрований під своїм номером у ЗАГСі. Дефіцит 
як явище породжував збочення в економіці. Монополісти ви-
робництв диктували свої закони, норми, цінову політику, і вже 
такі дріб’язкові питання, як дизайн, образ чи стиль, ставали ма-
лозначущими. Офіційне (державне) ювелірне мистецтво тих ро-
ків можна було порівняти з випуском радянських легкових авто: 
«Запорожець», «Волга», «Жигуль», «Москвич». Ось і весь асор-
тимент. Не подобається – не бери. Асортимент золотих і срібних 
виробів (за винятком Прибалтійських республік) практично не 
видозмінювався. Це стосувалося й багатьох інших виробництв 
легкої, місцевої промисловості та Міністерства промисловості 
будівельних матеріалів, яким була підпорядкована переважна 
більшість заводів та фабрик, що виробляли текстиль, гутне скло, 
кришталь, фарфор, фаянс, кераміку, вишивку і таке інше. Попит 
набагато перевищував потужності виробництва, і впровадження 
художниками нових форм, моделей і прийомів оздоблення були 
небажаними, часом навіть небезпечними для керівництва, бо 
це неодмінно вимагало переобладнання знайомого робітникам 
процесу, порушувало часові нормативи і призводило, врешті, до 
недопустимого подорожчання кінцевого результату  – продук-
ції, що наражало технологів на нову неприємність у розробці і 
затвердженні в інстанціях нових норм і технічної документації. 

Заводський художник – це окрема каста творчих людей, що 
працювали на виробництві і мусили змиритися із законами то-
дішнього часу і ставленням до них вищих ешелонів міністер-
ської влади. Болючим питанням залишалося впровадження вже 
розроблених нових зразків у виробництво. Траплялися різні, 
навіть курйозні, ситуації. Виробництво могло випускати мало-
цікаві у художньому плані зразки (наприклад, на Київському 
заводі художнього скла були вироби, що тиражувалися деся-
тиліттями), а затвердження на художніх радах і впровадження 
нової сучасної моделі законсервовувалося на роки. Разом із тим 
керівництво вимагало від художника розробок нових зразків, 
і доробок практично кожного заводського митця обчислювався 
сотнями нових ідей, промальованих і підготовлених до серійно-
го чи малосерійного виробництва. Зміна прейскурантів, норм 
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затраченого робочого часу на кожну операцію, зміна ціноутво-
рення, технологій процесу і навиків робітників були небажа-
ними для керівництва, адже абсолютно не змінювала кінцевого 
результату – продажу товару, а, навпаки, додавала ризику і но-
вих незручностей у реалізації. Безликий покупець величезної 
держави був невибагливим і не вимагав надмірної якості та но-
вих художніх образів. А найбільша небезпека крилася в тому, що 
новий витвір міг не сподобатися і певний час гірше реалізову-
ватися чи, навпаки, сподобатися і скласти конкуренцію своєму 
ж виробництву стосовно інших моделей. Формально заводський 
художник працював, його твори проходили худ. ради, що було 
творчим звітом і водночас виправданням заробітної платні, яка 
на початок шістдесятих усі семи десяті і восьмидесяті роки істот-
но перевищувала заробітки художників інших галузей. Тому, за 
винятком нових зразків, замовлених і розроблених під конкрет-
ну дату – наприклад, 100-річчя від дня народження Леніна, що 
святкувалося у 1970 році, Олімпійські ігри в Москві 1980 року, 
кожні десять роковин соціалістичної революції, круглі дати пе-
ремоги у ВВВ, ювілеї лідерів комуністичної партії і уряду, – все 
інше впроваджувалося кволо і довго. Адже політично і економіч-
но було невигідним усім, крім художників. Але і тут знаходився 
компроміс. Гонорар виплачувався за зразок, що був затвердже-
ний художньою радою. Ескіз, що виставлявся на обласній, рес-
публіканській чи всесоюзній художній виставці, прирівнювався 
до твору, а виставка йшла у залік для вступу до СХ. Траплялися 
заводські художники, роботи яких ніколи не долали межу ви-
ставкової картинки. Таке чи майже таке становище панувало і 
в ювелірній промисловості. До середини 1950-х років були від-
роджені і запрацювали великі підприємства – Київський, Одесь-
кий, Львівський ювелірні заводи. Ці підприємства монополісти 
десятиліттями випускали одні й ті самі зразки за відсутністю 
конкуренції і штучним утримували дефіцит. Монополісти були 
під дахом уряду і закону, бо ст. 80 Карного кодексу УРСР надій-
но охороняла державні підприємства від можливих конкурентів 
недержавного чи напівдержавного виробника. Золото, діаманти 
і більшість інших дорогоцінних і напівдорогоцінних каменів з 
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потенційних витворів мистецтва перетворилися на примітивну 
валюту, заощадження капіталів, де стабільність ціни, на відміну 
від девальвованого карбованця, була величиною сталою, а тому 
підробка грошей і виготовлення без дозволу золотих чи навіть 
срібних ювелірних виробів каралися однаково. Дозвіл на виго-
товлення чи реставрацію, крім державних заводів, мали цехи 
обласних побутових комбінатів – «Ремпобуттехніка», але, окрім 
київського, на якому працювало більше сотні робітників, облас-
ні були значно менші, з числом працюючих до десяти. Серйозної 
конкуренції політиці державного сектора вони не робили. Були 
й окремі ювелірні майстерні в маленьких містечках, працівни-
ки яких здебільшого займалися реставрацією і гравіруванням. 
Дозволу на використання дорогоцінних металів у таких май-
стерень практично не було. Звичайно, залишалися майстри, що 
працювали вдома, реставруючи старі і виготовляючи нові твори 
з золота та срібла, порушуючи в такий спосіб чинне законодав-
ство і потрапляючи час від часу до кабінетів слідчих. Та в кіль-
кісній пропорції до 50-мільйонної держави три десятки нелега-
лів не могли реально вплинути на перебіг подій. 

Позадержавне ювелірне мистецтво і ювелірне виробництво, 
які у цивілізованих країнах світу дотувалися державами у подат-
ковій політиці, у Радянському Союзі взагалі і в Україні зокрема 
набули слави напівкримінального промислу з гучними карними 
справами і цілковитим збоченням художнього процесу. Техніка і 
засоби виробництва залишалися старими, дідівськими, а різниця 
між картинками з виробами на іноземних каталогах і проспектах 
та реально зроблених у заводських цехах радянської України тво-
рів декоративно-вжиткового мистецтва була разючою. 

Вакуум невикористаних можливостей і образного ряду в бі-
жутерійному і ювелірному мистецтві почав заповнюватися в ін-
ший спосіб. Відродити ювелірну славу і міць знищених дорево-
люційних цехів і фабрик Фаберже, Маршака та інших судилося 
не державним установам із заводськими можливостями, а май-
страм народної творчості, що в переважній більшості працюва-
ли на кухнях «на коліні», маючи маленький верстачок і боячись 
сусідів, щоб не заявили у міліцію про надто гучно працюючий 
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каменеобробний механізм, переобладнаний із побутової соко-
давки. Технічні засоби найпростіші: алмазний диск прилашто-
вано до двигуна від пральної машини, камера від волейбольного 
м’яча під ногою – саморобні міхи, зубопротезна горілка. Матері-
али – мельхіор, мідь, латунь. Припой саморобний – срібний цар-
ський полтиник + п’ять копійок в будь-якому наборі переплавле-
но і настружено грубим напильником з домішкою 209-го флюсу 
(винесеного другом з інститутської хімлабораторії), або бура з 
борною в рівних частинах. Каміння спочатку підножне – сердо-
лік з Планерського, аметистова друза з Волині, малахіт з Конго, 
якщо пощастило, бірюза з Шахітау – колишніх шахських копа-
лень у пустелі на кордоні з Афганістаном, перли річні вітчизняні 
і заморські галіотеси та чорно-білі жемчужниці, а до того бурш-
тин. З нього, власне, все і почалося.

У СРСР родовищ бурштину було два. Перше – прибалтійське 
узбережжя, звідки привозили бурштинові камінчики, що вики-
дало море після шторму, саморобні намиста і вже готові кабашо-
ни та друге – копальні на Рівненщині в Україні. Тут масиви смоли 
досягали кількох кілограмів, а  насиченість кольору (більше ро-
жевого) робила український бурштин дорожчим. Щоправда, і ви-
добування його було значно важчим. Хвиля моди на прикраси 
з бурштину протрималася в імперії 10  років, з  початку 60-х до 
початку 70-х. І рівно через 10 років був ще один підйом зацікавле-
ності до бурштинових виробів. Звичайно, лідером виробництва 
була Прибалтика, де професійні художники, народні майстри, 
артілі ювелірів і прості громадяни почали виготовляти прикраси. 
Спочатку без застосування металу, а пізніше з включенням легкої 
металевої конструкції. Існувала думка, що «ювелірно-біжутерій-
ний» вибух трапився саме дякуючи бурштиновій «епідемії». Таке 
твердження припустиме лише гіпотетично. Насправді викорис-
тання металу (міді, латуні, мельхіору, сталі) у виготовленні при-
крас – перших ювелірних спроб народного мистецтва – почалося 
раніше, ще з кінця 40-х у вигляді первісної чеканки. Є свідчен-
ня, що на Солом’янському ринку і на Євбазі (цих київських ба-
зарів уже давно не існує) народні умільці продавали саморобні 
чеканні з металу прикраси, підтверджуючи тезу про те, що мис-
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тецтво мусить бути зрозуміле простому народу. Художня якість 
і образність тих речей заслуговує на особливу увагу і майбутнє 
дослідження мистецтвознавцями, тому що з економічної і полі-
тичної точок зору ці приклади народної недержавної творчості 
були важливим ланцюгом у шляху розвитку українського юве-
лірного мистецтва і його сьогоднішньої конкурентоспроможнос-
ті у європейському і світовому рейтингах. І якщо чеканка, як на-
прямок творчості, як можливе мистецтво, що об’єднувало різних 
людей (від робітників до академіків), залишаючись реальним до-
датковим заробітком, продовжувала розвиватися аж до початку 
80-х, переродившись у величезні чеканні форми, картини, пан-
но, то інша гілка розвитку чеканного металу, та, що об’єдналася 
з бурштином, породила симбіоз нового мистецтва української 
народної творчості 1950–1960-х років серед прикрас середнього і 
робітничого класу, де домінантою залишався бурштин, підкрес-
лений прочеканеним металом. Асортимент поновлювався і сти-
хійно розширювався. У  моду входять браслети, брошки, рідше 
запонки і зажими для краватки. Переважна більшість майстрів 
працює після основної роботи, але трапляються поодинокі ви-
падки перших професіоналів – людей, що заробляють на життя 
художньою творчістю. Одним із перших лідерів «відлиги» у на-
родній ювелірній творчості стає колишній олімпійський чемпіон 
із важкої атлетики – киянин Юрій Мазуренко. Із закінченням у 
1958 році спортивної кар’єри він починає заробляти гроші виго-
товленням чеканної продукції – пряжок до поясів, а на початку 
60-х об’єднує металеві прикраси з бурштиновими вставками, що 
вперше привозять до Києва не як сувеніри, а як предмет бізнесу 
друзі-спортсмени із Дзінтарі, Майорі, Паланги. Юрій Мазуренко, 
людина кармічної долі, певне, не розумів тоді, що започаткував 
нове масове мистецтво потужної держави. Доля не була мило-
сердною до майстра. Він працював до останнього дня свого жит-
тя і помер у 1990-х на ґанку власного будинку в центрі міста не-
відомим і нікому вже не цікавим. 

На окрему розмову заслуговують роботи майстрів-аматорів, 
що працювали на заводах, де були цехи металообробки, а, зважа-
ючи на те, що у відбудованій після Другої світової війни Украї-
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ні практично всі заводи мали цехи металевої обробки, то такі 
«митці» працювали практично в кожному місті республіки. Од-
нозначно стверджувати, що художня якість таких творів була 
поганою, було б непрофесійно і нечесно. Стосовно інкрустації і 
різьблення штихилями, що вироблялися самими ж майстрами, 
а також стосовно допоміжного інструменту, то траплялися такі 
майстри, яким можна було б позаздрити і в наш час. Гравіруван-
ня на сталі, оздоблення і реставрація рушниць, старих годинни-
ків, виготовлення письмових наборів і ножів, а також біжутерії 
(особливо чоловічих перснів з головою Мефістофеля чи черепом, 
що, цілком вірогідно, могло бути перефразом трофейних німець-
ких заборонених чоловічих перснів із зрозумілою символікою).

Бурштинові прикраси миттю завоювали ринок великих і ма-
лих міст України і Молдавії, розділившись на офіційні худфондів-
ські салонні вироби і базарні несанкціоновані. Базарні перетво-
рилися на комісійні, а офіційні салонні потрапили під пильне око 
новостворених художніх рад Спілки художників України. У Киє-
ві у післявоєнний період працювало кілька комісійних магазинів, 
що спеціалізувалися на продажу антикваріату, живопису, посуду. 
Ці магазини не мали офіційного дозволу, за законами того часу, 
продавати нові вироби, тому знаходився компроміс між тим, хто 
здавав у продаж, і тим, хто реалізовував. Пройшло майже сорок 
років, і  важко сьогодні заявляти впевнено, що рівень комісій-
них експозицій був нижчим від рівня художніх худфондівських 
салонів, це було б несправедливо, але відсутність художніх рад, 
звичайно, мала свої наслідки. Авторів і твори легко можна було 
ідентифікувати – хто з вулиці Червоноармійської чи Львівської 
площі (там працювали найбільші комісійні магазини), а хто з са-
лонів по вул. Леніна (вищого-центрального і нижчого), що були 
поруч із магазином «Тютюн». І якщо на перших етапах комісій-
ної і салонної торгівлі ювелірні бурштинові твори практично 
не відрізнялися, на кінець 60-х рівень художніх творів системи 
художнього фонду УРСР впевнено зростав, і до початку 70-х різ-
ниця стала разючою. Пояснюється це, в першу чергу, тим, що до 
співробітництва з художнім фондом і його комбінатами залуча-
лися насамперед люди із художньою освітою і вже потім народні 
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майстри, які проходили регулярні атестації і були змушені бра-
ти участь у республіканських та всесоюзних художніх виставках 
не намальованими ескізами, а творами у матеріалі. Тобто рівень 
творчих стосунків одразу підвищувався, бо вимоги до учасників 
таких виставок були однакові для всіх. Особливо таке змагання 
було відчутно, коли в Москві збиралася експозиція металоплас-
тики всієї величезної імперії. Наявність традицій, шкіл, базової 
професійної освіти, розвитку національних мистецьких кадрів, 
ставлення керівництва до проблеми ювелірного мистецтва рес-
публік лакмусовим папірцем проявлялося у експозиціях вели-
ких форумів. Україна, рівна серед рівних, йшла практично тими 
ж шляхами розвитку своєї національної культури і пластичних 
мистецтв, що і всі інші республіки колишнього СРСР. Звичайно, 
це в першу чергу стосується ужиткового мистецтва. 

Реанімовані художні промисли при міністерствах легкої, міс-
цевої промисловості будівельних матеріалів та Спілки художни-
ків намагалися відродити національне народне мистецтво. І в тих 
республіках, де ювелірні вироби були визнані традиційно народ-
ними, – у Грузії, Вірменії, республіках Сходу, уваги майстрам, що 
працювали у народних традиціях, приділялося більше, що, без-
умовно, допомагало виживанню ювелірного мистецтва в цілому, 
хоча і сповільнювало розвиток сучасного ювелірного мистецтва 
і доволі часто служило причиною конфлікту між художниками 
традиційної народної етнографічної орієнтації та представни-
ками інших напрямків у металопластиці. Насамперед це стосу-
валося прийому до членів СХ і закупок із виставок. Республіки 
Прибалтики, швидко зрозумівши економічну перевагу розвитку 
народних промислів, де питома вага ювелірного традиційного і 
сучасного мистецтва була достатньо великою, прискорили на-
родження ювелірних кооперативів і артілей. Частка художників-
ювелірів у СХ Латвії, Литви, Естонії була найбільшою серед усього 
СРСР. Прибалтійські республіки, заробляючи гроші на традицій-
ній народній ювелірці з бурштином, уже з 1970-х  років пішли 
шляхом розвитку національної і сучасної професійної ювелірної 
художньої школи. Україна в 1970-х  роках опинилася в скрутному 
становищі. Чиновники вперто не визнавали ювелірне мистецтво 
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народним, вважаючи скань і філігрань російськими, а сердоліко-
ві прикраси – азіатськими. Скіфське ж мистецтво було аж надто 
далеко. З іншого боку, сучасне ювелірне мистецтво не мало своєї 
школи, ані вищої, ані середньої. Про дукачі, дукати, традицій-
ні гуцульські ювелірні прикраси чомусь не згадали. Відсутність 
української професійної школи швидко почало даватися взнаки. 
Із закінченням бурштинового буму і чеканки – «недоювелірно-
го» металевого оздоблення проблеми з професійними вимогами 
до ювелірних виробів з кожним роком загострювали ситуацію. 
Знищені радянською владою майстерні і професійні школи до-
революційної України на 40 років спровокували вакуум у юве-
лірному розвитку країни. Випускників Ленінградського училища 
ім. В. Мухіної, московського Строгановського училища, де були 
кафедри металу, та Красносельського технікуму, що давав базо-
ву ювелірну середню освіту, в Україні 1960-х були одиниці. Пере-
важна більшість випускників після закінчення навчання отри-
мували розподіл на обласні ремпобуттехніківські підприємства 
і державні ювелірні заводи. Майстерні «Охорони пам’яток», що 
працювали у Лаврі, і цех на заводі столових приборів, що намага-
лися відродити українське ювелірство, професійних художників 
і технологів не мали. В кращому випадку це були здібні, талано-
виті інженери і художники споріднених спеціальностей. Ці цехи 
виготовляли у скромній кількості значки, медалі, кубки, емале-
ві вставки на ложках та виделках, а також заколки до краваток 
спочатку з кабошонів, закуплених в Росії, а згодом було налаго-
джено своє каменерізання і обробка. Необхідність розвивати бі-
жутерійну промисловість ставала нагальною. У сусідній Польщі, 
Чехо словаччині, Прибалтійських республіках біжутерійна юве-
лірка залишалася вагомим додатком до національної економіки. 

Восени 1966 року із Свердловська були запрошені на роботу 
до України професійні художники (робота з камінням) – Воло-
димир Вірачев і Володимир Стародубцев. Із собою вони привез-
ли багато уральського каміння і, що найголовніше, зуміли довес-
ти справжню красу твору з натуральним мінералом. Почалася 
нова сторінка українського ювелірного мистецтва: малахітово-
бірюзова. 
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Як відомо, ні малахіт, ні бірюза в Україні не видобуваються. 
Малахіт потрапляв до України з Уралу і Заїру. Російські зразки 
були кращими в малюнку, адже являли собою розгалуження 
бруньок. У літературі цей малахіт так і називається – «брунько-
вий». Ефект розрізаної навпіл чи на чотири частини бруньки дає 
едентику в парі сережок чи віддзеркалення малюнка для подаль-
шої інкрустації або набирання доволі великої площини. Важкий 
і неприємний у виготовленні пластин і кабашонів малахіт над-
звичайно красивий у виробах як великих (малахітова скринька 
чи скульптура), так і у малих  – біжутерійного плану. Гра при-
родного орнаменту може бути самостійною прикрасою, а може 
бути допоміжним ефектом у творі. Заїрський або конговський 
малахіт за малюнком менш цікавий. У ньому також трапляються 
бруньки, але значно простіші, ніж у російському. В основному в 
африканському малахіті йде чергування темних і світлих смуг. 
Але, на відміну від російського, він має одну беззаперечну пере-
вагу: порізані пластини практично не мають вкраплень породи, 
тобто вони суцільні і в такий спосіб дають можливість робити 
доволі великі за розміром композиції, що важливо у брошках, 
кулонах, кольє, в оздобленні книжкових окладів. 

До початку сімдесятих малахіт у ювелірному мистецтві сприй-
мався як напівдорогоцінний камінь, бо видобування мінералу 
у Сибіру було ускладнено його фізичною вичерпністю у старих 
копальнях, розробка нових велася кволо і виконувалася майже 
завжди геологічними партіями. Кількість матеріалу , що потрап-
ляла до України, звичайно, була недостатньою. Тому художники 
намагалися використовувати його дуже обережно, здебільшого як 
продовження образу, здобутого у металевому мереживі. Відомий 
твір талановитого українського ювеліра Володимира Друзенка, де 
малахіт у сотнях дрібних кастів, урешті, вималювався в прекрасну 
композицію справжнього твору і здобув премію на найпрестиж-
нішому бієнале тих часів – Яблунекському у Чехословаччині. Ма-
лахітовий бум почався в Москві у магазині «Ганг», де продавалося 
намисто (не лише малахітове, а й сердолікове, скляне, родонітове, 
бірюзове). З появою малахіту в київських, одеських та львівських 
комісійних магазинах у вигляді яєць і попільничок матеріалу ста-
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ло достатньо, що змінило художні твори, у яких домінантою вже 
ставав камінь. До Києва мода докотилася швидко, і вже початок 
сімдесятих був зелено-червоним у ювелірних виробах, що експо-
нувалися у вітринах художніх салонів і ярмарок худ. фонду. По-
яснень два. Легкий видобуток кам’яного матеріалу: намисто роз-
різалося навпіл або на три частини і майстер мав два практично 
готових кабашони для сережок або й три на цілий гарнітур. До-
давалися каблучка або кулон. Економічна частина гарантувала 
успіх, бо найпростіший гарнітур з мінімальним застосуванням 
металу, скажімо, каст і дві зернинки з боків на шинці або каст і 
одна зернинка над галантерейною швензою – припаяний дріт із 
трикутником замка в нижній частині, виставлявся на продаж 
за 45–50 радянських рублів. Заробітна місячна платня інженера, 
вчителя, мистецтвознавця у 1972–75 роках становила 100–130 крб. 
(це пояснення робиться для молодого покоління, аби була зро-
зуміла динаміка стихійного розвитку ювелірного мистецтва, бо 
мета тексту не економічне, а мистецтвознавче дослідження). 

Красень-малахіт підкорив усю Росію, а в Україні зустрівся із 
суто національним каменем  – кораловими і баламутовими на-
мистами. Червоні коралі, оспівані в народній творчості, були 
популярні у ХІХ – початку ХХ ст. на всій території України, Бес-
сарабії, частково Польщі. Національне українське жіноче вбран-
ня практично всіх регіонів оздоблювалося рясним червоним на-
мистом. До кінця 20-х років коралі вийшли з моди як буржуазна 
ознака, і новий інтерес до них проявився вже наприкінці 60-х. 
Важко сказати, чи хвиля першої легальної еміграції, де коралі 
відігравали роль валюти, чи природна краса відродили насиль-
но придушену моду, однак у приватному ювелірному мистецтві 
мельхіорові вироби з кораловими вставками набули неабиякої 
популярності. Вони широко використовувалися у ювелірці заро-
бітчанській і ювелірці творчій – тобто у композиціях і роботах, 
які експонувалися на виставках. Насамперед це було оздоблен-
ня до книжок – обов’язковий атрибут атестації народного май-
стра, потім у кольє і сережках. До коралів зверталися українські 
ювеліри Ю.  Барановський, О.  Гущин, С.  Маро, В.  Вінницький, 
П. Шинкаренко, О. Жарков, О. Косулін, О. Роготченко.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



842

Олексій Роготченко

Паралельно з відродженням зацікавленості до каміння у ша-
нувальників металопластики в 1978 році відбулася подія, яка не 
мала аналогів у світі. Народний майстер Олексій Косулін, рестав-
ровуючи старовинний австрійський браслет, звернув увагу на ди-
вовижної краси квіточку – елемент декору. Це була троянда. Розі-
бравши на складові частини (їх виявилося три), майстер збагнув, 
що трансформація такої квіточки у незалежний твір сучасного 
мистецтва цілком можлива. Він працював над образом, конструк-
цією і сучасною технологією рік і досяг неможливого. Сережки 
«Троянда» завоювали любов мільйонів жіночих сердець. Через 
три роки цю модель робила вся велика держава від моря до моря. 
Їх переобладнували, видозмінювали у розмірах, додавали листоч-
ки і об’єднували у букети, ними всипали великі композиції і но-
сили як каблучки. Кількість випущених «троянд» по всій країні, 
певно, могла бути зарахованою до книги рекордів Гіннеса.

Мода на коралі спалахнула у масовій ювелірці між 70-м і 75-м 
і так само зупинилася, залишившись темою кількох майстрів. 

Зелень малахіту в парі з філігранним листом ствердилася як 
образ модної моделі у другій половині сімдесятих і протрималася 
майже двадцять років, потрошку сперечаючись з бірюзою, кіль-
кість якої була значно меншою, а вартість більшою. Незважаючи 
на велику різницю у ціні (один кілограм малахіту коштував 500–
1000 крб, а бірюза – 3000–5000 крб.), цей чинник не відіграв про-
порційного збільшення вартості самого виробу. Для українських 
ювелірів закордонний малахіт відіграв чималу роль у формуванні 
нового образу художника-ювеліра, а не ювеліра-ремісника. Насам-
перед це стосується творчих робіт П. Чепурного, В. Синицького, 
С. Серова, О. Падія, В. Друзенка, А. Крюкова, В. Зубкова, Г. Грида-
сова, О. Косуліна. Ю. Барановського, О. Роготченка, П. Євтушенка, 
М. Кіндяка, В. Балебердина, В. Хоменка і, звичайно, багатьох ін.

В Україні в другій половині ХХ  ст. сформувалося три регіо-
нальні центри ювелірного недержавного мистецтва: централь-
ний, що об’єднував Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків; 
західний, з  художниками, що працювали у Львові, Чернівцях, 
Луцьку, Івано-Франківську і в багатьох маленьких містах Захід-
ної України., і Кримський, з базовими центрами у Сімферополі, 
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Феодосії, Керчі та Ялті. Загалом же майстри-ювеліри працювали в 
кожному місті України, де були відділення Художнього фонду чи 
фондівські комбінати. Раз на рік Спілкою художників проводи-
лися художні ярмарки, на яких разом із різноманітними творами, 
що вироблялися системою фондівських комбінатів, майстерень 
і окремими народними майстрами, що співпрацювали з комбі-
натами на місцях, експонувалися десятки тисяч різноманітних 
художніх виробів всіх без винятку областей України, а також Бі-
лорусії, Росії, Молдавії, Грузії, Вірменії, республік Сходу і в остан-
ні роки республік Прибалтики. (Останні роки художні ярмарки 
співпали з першими роками незалежності). Спочатку обережні 
та малі за об’ємом експозиції ювелірного металу – до вісімдеся-
тих, особливо до другої половини, перетворювалися на справжні 
свята творчості і таланту. На ярмарках за десять днів експозиції 
укладалися договори з художніми салонами всього СРСР, вирі-
шувалися проблеми постачання і обладнання і, що найголовні-
ше, відбувалося спілкування між майстрами у творчому плані. 
Рівень майстерності і образності ювелірних мельхіорових та ней-
зильбирових виробів досяг надзвичайно високого рівня.

Перші роки незалежності ознаменувалися високими вимо-
гами до ювелірної і металопластикової творчості. Зразком були 
світові стандарти у технічному виконанні, адже аналогічна про-
дукція все частіше стала потрапляти до України. Вершини юве-
лірної майстерності художників України були високими. Це під-
тверджували художні виставки. 

Середина дев’яностих років внесла серйозні зміни в худож-
нє життя країни. Мода в ювелірному мистецтві пережила іще 
два спалахи. Популярними кабошонами замість натурального 
каміння стали різнокольорові скляні вставки. Серед ювелірної 
спільноти такі підробки називалися телевізіном, бо нарізалися 
з телевізійних лінз. Достатньо довго протрималося сульфітне 
скло з різнобарвним різноколірним блиском. Протягом кількох 
років популярними були перли річкові і океанські. Особливо 
цінувався заморський галеотіс  – синьо-рожева перлина. Цей 
матеріал був достатньо легким у обробці і давав можливість за-
стосовувати більші за розміром композиції. З’явилися аж занад-
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то великі кольє і металеві з перловими вставками композиції до 
спеціально виготовлених суконь. Ювелірне мистецтво виходило 
в новий рівень, де вже усе менше місця залишалося недорого-
цінним матеріалам. Зникли мельхіор, нейзильбер, мідь і латунь. 
З галеотісу виготовляли крила метеликів, просторі композиції, 
де вже новим оздобленням були золоті, срібні і платинові еле-
менти. Дедалі частіше дорогоцінне каміння – діаманти, рубіни, 
смарагди – прикрашало ювелірні твори. 

Нова економічна політика 90-х років минулого століття окрес-
лила нові перспективи розвитку ювелірної і метало пластикової 
галузі декоративного мистецтва. Насамперед це було пов’язано з 
полегшеною процедурою відкриття приватних фірм і майстерень 
з можливістю використання дорогоцінних матеріалів. Збільшен-
ня виробництва золотих, срібних і платинових зразків призвело 
до неминучої конкуренції в умовах ринкового господарства. При-
ватні підприємства стали реальними конкурентами державних 
заводів, а можливість завезення достатньо дешевої продукції з до-
рогоцінних матеріалів з Арабських еміратів, Єгипту, Туреччини 
в Україну спонукало виробників національного ювелірного про-
дукту зосередити увагу саме на художньому образі твору. Початок 
1990-х  років здолав одну важливу проблему в процесі розвитку 
ювелірної справи України. Йдеться про відкриття приватних са-
лонів і великих відділів продажу ювелірних виробів у новозбу-
дованих промислових магазинах, де офіційно стала продаватися 
ювелірна продукція. Дефіцит змінився перевиробництвом. Рин-
кові капіталістичні стосунки розставили акценти в існуванні й 
виживанні ювелірного мистецтва. Світові сучасні технології, Ін-
тернет-мережа і щорічні потужні ювелірні виставки практично 
перепрофілювали галузь. Напрямків ювелірної творчості зали-
шилося три. Перший – етномистецька направленість у ювелірній 
справі залишилася у надзвичайно скороченому вигляді, бо прак-
тично зникла зацікавленість у такому промислі. Колись потужні 
колективи худфондіських майстрів розпорошилися із закриттям 
творчих майстерень при художніх комбінатах. Майстри одинаки 
залишилися працювати у прямому контакті з галереями чи безпо-
середньо із замовником. До другого напрямку можна віднести ма-
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лотиражні вироби сучасних заводів і приватних підприємств. Тут 
практично зникла національна складова у образах готової про-
дукції, а загальний напрямок таких товарів перетворився на се-
редньо статистичний світовий. Переважна більшість виробництв 
користується досі каталогами і проспектами з виставок різних 
країн. Відсутність художніх рад і законодавчих документів дозво-
ляє виробнику вправно позичати найбільш популярні і вигідні у 
виробництві моделі світової ювелірної мережі. На ювелірних ви-
ставках можна придбати готові воскові зразки обручок, сережок, 
кулонів, чи елементи до них. Стосовно авторського права щодо 
використання, питання жодного разу не виникало. 

Третім напрямком розвитку вітчизняного ювелірного мистец-
тва стали складні ювелірні композиції, що вироблялися у спеціа-
лізованих підприємствах. В цьому випадку можна констатувати 
практично повне повернення до цехового стилю праці, що був 
розповсюджений на межі ХІХ і ХХ ст. Модель вимальовувалась 
наступна. Художник чи група художників розробляли спочатку 
ескіз, а пізніше креслення і технологічну карту майбутнього тво-
ру. Робота розділялася на процеси, де кожен майстер виконував 
свою частину. Авторство було колективне, але твори народжува-
лися високого художнього і технічного рівня. До таких підпри-
ємств належали ювелірне ательє Лабортас і Карпова, «Золото 77», 
«Фіал +», творча майстерня Алест, «Фенікс», «Адамант 13», «Скляр 
і сини», ювелірне підприємство «Дюльбер», черкаська «Зарина», 
дніпропетровський «Ювелірсервіс», «Агат» з міста Ровеньки, 
об’єднання «Ювеліри Поділля», товариство «Діадема» з Вінниці. 

Вище сказане стосувалося колективного виробництва. До пе-
релічених слід додати і державні підприємства. Це перш за все 
Київський ювелірний завод – підприємство з міцними традиці-
ями і сильним творчим колективом. Завжди цікавими були тво-
ри виробництва вітчизняних корифеїв – Одеського, Львівського 
та Харківського ювелірних заводів.

Водночас ніколи не зникала постать художника індивіду-
ала. У  час новітньої історії розвитку українського ювелірства 
з’явилося багато напрочуд потужних майстрів. Це Микола 
Кіндяк, Микола Пономаренко, Станіслав Вольський, Євген За-
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варзін, Володимир Балабердин, Ірина Карпова, Стас Баранів-
ський, Олексій Тюрменко, Дмитро Тимченко, Роберт Усманов, 
Олександр, Сорокін, Віктор Слаткевич, Віктор Беляєв, Андрій 
Ласкавий, Андрій та Олег Скляри, Микола Барган, Олексій Зі-
гура, Сергій та Андрій Дорошенки, Людмила Марущенко, Тарас 
Шалашний, Валерій і Леся Губченки, Святослав Коштелянчук, 
Юрій Юрченко, Ігор Негода, Олександр Мірошніков, Олександр 
Бородай, Антон та Олексій Жилкіни, Олексій Романов, Сергій 
Капітонов,Олександр Міхальянц, Зінаїда Новак, Олексій Влади-
миров, Олександр Ткачук, Василь Чехун та ін.

Буремне ХХ  ст. залишило по собі низку протиріч і доволі 
різних споминів. Стосовно образотворчого мистецтва Украї-
ни – єдиної думки і оцінки немає. Розвиток одних видів і жанрів 
вітчизняної образотворчості не співпадав з існуванням інших. 
Тоталітарна влада породила тоталітарне мистецтво і знищила 
ті його напрямки , які не вміщувалися у прокрустовому ложі 
понятійних принципів розвитку культури. Катаклізми, війни, 
знищення релігій і культових споруд, сакрального мистецтва, 
напрямків у літературі і музиці відкинули мистецький розви-
ток великої центральноєвропейської держави на довгі роки на-
зад. Особливо болючими фактами стали знищення національ-
них шкіл церковного живопису, іконопису, а також майстерень 
де створювалися золоті та срібні окладів до образів, виробництв 
спеціального литва церковних дзвонів, і  звичайно майстерень 
ювелірної і ковальської справи. Багато творів і майстрів, які ті 
шедеври створювали було фізично страчено. Не усі секрети май-
стерності багатьох художніх галузей відновлено і до нашого 
часу. Здавалося б, у  розвитку нерівних можливостей ювелірне 
і ковальське мистецтво приречено пасти задніх. Але трапилося 
чудо. Обидва напрямки декоративно-прикладного мистецтва 
України вже на початок ХХІ ст. розвинулися настільки потужно, 
що не лише наздогнали, але подекуди й обігнали розвиток цих 
галузей в інших країнах світу, де не відбувалося такого бруталь-
ного нищення мистецтва, яке відчула на собі Україна. Сьогодні 
наша держава впевнено ввійшла у світовий культурний простір 
мистецьким доробком ювелірів і ковалів, залишивши далеко 
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позаду вітчизняні здобутки живопису чи «контемпорері арту», 
підтвердивши доктрину, що мистецтво яке робиться для потреб 
народу знищити не можливо. 

Орнаментальне ковальство посттоталітарного періоду: 
український шлях розвитку. Практично закінчене відроджен-
ня ковальського промислу в Україні, Росії, Білорусії та інших 
колишніх союзних республіках визначило класифікацію коваль-
ства. Сьогодні з повною впевненістю можна сказати, що коваль-
ство з промислу трансформувалося в мистецтво. У всіх регіонах 
колишньої радянської імперії процес відродження проходив по 
різному. Це в першу чергу пояснюється ступенем знищення ко-
вальських підприємств і ковалів-індивідуалів на території ко-
лишнього СРСР. У  Радянській Україні, як території колишньої 
УРСР знищення ковальства проходило з особливою жорстокістю. 

Тому вкрай важливо описати і дослідити шляхи і причин 
знищення в умовах тоталітарного радянського ладу старовин-
ного на українських теренах ковальства, а також прослідкувати 
шляхи відродження в умовах демократії древнього і традицій-
ного для України мистецтва кованого металу.

Важливе правильного розуміння трагедії, яка трапилася з 
одним із колись розвинених видів образотворчого мистецтва 
країни, знищенням шкіл та професії, а також демонстрації сили 
влади по відношенню до незрозумілих для сприйняття чинов-
ницького апарату видів і жанрів культури. Шлях розвитку сучас-
ного українського ковальства є унікальним. Цей процес не то-
тожний з розвитком ковальського мистецтва і ремесла близьких 
сусідів – Білорусії, Росії, Польщі, Словаччини. Пояснення фено-
мену українського прориву в області сучасного орнаментально-
го ковальства і входження країни у світове культурне ковальське 
співтовариство слід шукати не лише у мистецькій площині, але й 
в психології та історичному розвитку української нації. 

Про ковальське мистецтво радянської України написано вкрай 
мало мистецтвознавчих досліджень. Почасти це пояснюється тим, 
що у вищих школах питання вивчення кованого металу був якщо 
не актуальне і не заохочувалось. Жорстка установка про непри-
йняття сакрального мистецтва і тих видів і жанрів творчості, яким 
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були навішені ярлики «буржуазного мистецтва» в 1940–1950 ро-
ках в радянському мистецтвознавстві, призвели до відсутності до-
сліджень традиційного ковальства та ювелірного мистецтва. По- 
одинокі роботи вітчизняних мистецтвознавців у галузі коваль-
ства з’являються лише до кінця шістдесятих років минулого сто-
ліття в музейних звітах та звітах про етнографічні експедиції. 
В архіві ЦХКТБ (центральне художнє конструкторське бюро) Укр-
художпрому Міністерства промисловості будівельних матеріалів, 
а також в архівах Художнього фонду Спілки художників України 
матеріали про вивчення старих сурм і виробів ковальського про-
мислу займають кілька сторінок машинописного тексту.

Перші системні дослідження старого ковальства почалися в 
1970 році після експедицій наукових співробітників Музею на-
родної архітектури і побуту УРСР у с. Пирогово під Києвом. До 
цього ж часу відноситься і відтворення на території музею пер-
шої кузні, в якій спочатку підсобником, а потім ковалем почав 
працювати відомий у майбутньому український майстер кова-
ного металу Олег Стасюк.

Протягом другої половини 1970-х  – початку 1980-х  років 
у вітчизняному мистецтвознавстві з’являється кілька дуже 
скромних досліджень Ю. Самойловича, Р. Тищенко, Л. Жоголь, 
О.  Роготченка, які стосуються проблем вивчення спадщини 
українського ковальства. У  1982  році в Москві перевидається 
чеське видання «Художня ковка та слюсарну мистецтво» авторів 
Г. Семерака і К. Богмана.

Першим серйозним дослідженням стала кандидатська дисер-
тація Володимира Могилевського «Кований метал Києва кінця 
19 – поч. 20 сторіччя».

Науковий вакуум у галузі вивчення ковальського мистецтва 
часів минулих і нинішніх починає активно заповнюватись з кін-
ця 1990-х  років. З’являються дослідження у стінах Львівської 
академії мистецтв, Закарпатському художньому технікумі, ін-
ституті ім. М. Бойчука. З початком 2000-х виходять відразу кіль-
ка цікавих видань, присвячених ковальському і ювелірному мис-
тецтву. Це «24 карати», «Ювелірний вісник», «Журнал про метал», 
«Мир металла», «Ковальська майстерня». Епізодично статті про 
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проблеми українського ковальства з’являються в журналі «Об-
разотворче мистецтво», «МІСТ», спеціальних випусках «Орна-
ментального ковальства» (Івано-Франківськ) та «Парк кованих 
фігур» (Донецьк). В даний час вийшло кілька об’ємних ілюстро-
ваних каталогів в Донецьку та Києві, присвячених виключно су-
часним майстрам ковальського мистецтва.

Кожен новий виток розвитку суспільства обов’язково супро-
воджується народженням нових напрямів у творчості, які, у свою 
чергу, неодмінно створюють умови для відродження вже існую-
чих раніше видів мистецтва. Виходячи з цієї формули, успіх ни-
нішнього українського кованого металу можна було б передба-
чити років п’ятнадцять тому. Явної помилки в такому судженні 
немає. І так і не так. Розвиток радянської будівельної індустрії в 
сталінсько-хрущовський час не призвів до розвитку прикладних 
видів мистецтва за винятком лиття декору з бетону і алебастру, що 
складно віднести до рангу творчості. Розкіш і багате оздоблення 
завжди були атрибутами, супутніми символу влади. Закінчився 
період недобудованого соціалізму, який плавно змінився капіта-
лізмом у вже існуючій раніше подобі. З усіх обов’язкових у цьому 
випадку складових більше за все для аналізу та порівняння був 
цікавий будівельний бум і, можливо, виникнення банків, як най-
більш потужних і надійних замовників кованого художнього ме-
талу в наступні після перебудови п’ятнадцять років. Закони ка-
піталізму жорстокі, прості і логічні. Характерною рисою сучасної 
бурхливої епохи змін стало повернення до втрачених цінностей. 
Як не парадоксально, але найбільше в художній творчості країни 
розцвіли колись знищені види і жанри образотворчого мистецтва. 
Насамперед це торкнулося ювелірної і ковальської справ. Два де-
сятиліття в житті країни це надто мало для того, щоб говорити 
про серйозні успіхи новонародженого мистецтва, разом з тим це 
цілком достатній часовий проміжок для відродження та відтво-
рення втраченого. Бурхливе зростання в усіх регіонах України 
ковальського промислу визначило його логічну трансформацію в 
ранг мистецтва. Про український кований метал в останній час 
заговорили в Росії, Білорусі, Америці, Польщі, Ізраїлі, Німеччині 
та інших розвинених в культурному відношенні країнах. Дуже б 
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хотілося сказати, що ми вже рівні серед рівних у світі, але, напевно, 
це було б несправедливо. А може і не потрібно змагатися з тими 
країнами, де мистецтво кованого металу завжди було в пошані, де 
коваль-художник в місті залишався фігурою знаковою і ніякому 
чиновникові не приходило в голову знищити ковальське вироб-
ництво, вбачаючи в ньому пережиток капіталістичного минулого, 
як це проходило в Україні практично у всіх областях до і після 
війни. Ковальство залишалося в нерівних умовах. І  в більшості 
українських випадків розвитку втраченій професії, доводилося 
вчитися заново. Вражаюча схожість у бажанні відтворити втраче-
не об’єднала схід і захід. Практично одночасно з проголошенням 
незалежності в Україні стали створюватися спочатку крихітні, ма-
ленькі, потім більш потужні ковальські центри в Києві, Донець ку, 
Львові, Івано-Франківську, Харкові, Вінниці, Олександрії, Сімфе-
рополі та інших містах країни. Нове котеджне будівництво ста-
ло активно використовувати кований метал в конструктивних 
рішеннях і вбранні. З’явився замовник  – відродилося ремесло. 
Мистецтвознавці Донецька і Львова, Криму і Києва раділи, кон-
статуючи на своїх теоретичних конференціях розвиток коваль-
ства як промислу. Про ковальство як мистецтво в масштабах всієї 
країни говорити було рано. Несправедливо було б стверджувати, 
що ковальського мистецтва в Україні за роки радянської влади 
не було взагалі. Було. Але кількість ковалів-художників можна 
було перерахувати на пальцях однієї руки. Не хочеться згадува-
ти про сумне. Маючи Донбас з величезними запасами будь-якого 
металу, Західну Україну з її традиціями ковальських промислів у 
народному мистецтві, південь країни, де в археологічних розкоп-
ках древньої Таврії знаходять кузні скіфського періоду, коваль-
ські зразки столичної архітектури межі ХІХ–ХХ ст., все знищити 
і втратити одночасно  – випробування, яке не всяке суспільство 
могло б адекватно перенести. Ми перенесли. Спочатку відроди-
лося з попелу забуте ремесло, потім ремесло народило творчість. 
Процес цей складний і нешвидкий. Для розвитку ковальського 
підприємства крім бажання і любові до мистецтва, потрібно ба-
гато іншого, часом прозового, не пов’язаного з високою модою. 
Приміщення, обладнання, вугілля, наявність замовлень, оподат-
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кування, відносини з місцевою владою офіційною і неофіційною, 
кредити, взяті на створення підприємства, і  виховання коваля 
(це має бути людина, закохана в магію гарячого металу) – далеко 
не всі проблеми що стоять на шляху відродження. Не всім це ви-
явилося під силу. А  логіка проста. Немає горна й коваля, немає 
і твору. Це один з небагатьох видів художньої творчості, коли 
матеріальна база є основною умовою створення твору. І ще одна 
умова розвитку ковальського мистецтва в будь-якому суспільстві 
обов’язково – наявність зацікавлених ідеєю людей. Ось тут гасло 
«Схід і захід разом» нарешті-то реально виправдане. Ковальське 
мистецтво в часи «розвиненого соціалізму» однаково задавили на 
сході і на заході. А буквально з перших днів незалежності і там 
і там одночасно запрацювали перші приватні ковальські під-
приємства, пересилили всі знущання місцевого чиновницького 
свавілля і досягли на початку нового тисячоліття приблизно од-
накових потужностей та художнього рівня. Біда загальна  – від-
сутність професійних кадрів. У Росії є Красносільське училище, 
Мухинське училище, Строгановське училище і ще три десятки 
кафедр ковальського мистецтва у великих обласних центрах По-
волжя, Сибіру, Далекого Сходу. І подобається комусь така політи-
ка північного сусіда чи ні, а результат переконливий. Ковальська 
справа та ковальське мистецтво там розвинене набагато сильніше. 
І ставлення до коваля-виробника і коваля-художника краще, ніж 
у нас, а замовлень більше, і дорожче квадратний метр каторжної 
ковальської праці. У  нас по справжньому розвинене навчання 
ковальської професії тільки у Львівській Національній Академії 
Мистецтв. Є й інші місця – Київський інститут прикладного мис-
тецтва імені Михайла Бойчука, кілька центрів у західному регіоні. 
Але це не просто мало, це дуже мало для розвиненої Центральної 
європейської країни з п’ятдесятимільйонним населенням і тради-
ціями, яких вистачило б на десяток країн. Разом з тим до суто ху-
дожньої освіти в прикладних професіях у всьому світі ставлення 
різне. У Європі коваль зобов’язаний мати освіту, але в більшості 
випадків вона швидше технічна. Роботі з металом студентів на-
вчають у коледжах, школах, училищах. Це міг би бути наш укра-
їнський шлях розвитку професії. Адже по всій країні відкрито  
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багато престижних ліцеїв, колегіумів, шкіл закритого типу. Орга-
нізувати ковальське навчання у такому закладі нескладно для його 
власників. Адже гроші потрібно вкласти порівняно невеликі, зате 
резонанс по творчій стороні виховання юного покоління міг би 
бути дуже корисним. Безумовно, це поки фантазії, а ось те, що така 
практика визначає технічну досконалість, і, що закордонний ко-
валь технічно підготовлений набагато краще нашого – факт. Їхня 
технічна база могутніше і досконаліше. Але фокус у тому й поля-
гає, що техніці можна швидко навчитися, а нам визначено шлях 
творчий, багатоскладовий. Вже дуже талановитий наш народ, щоб 
розмінюватися на кілометри однакових завитків. Добра справа – 
відродження ковальського ремесла. Ми цілком могли б не розгу-
бити традицій. Адже ми працьовитий і дуже сумлінний народ – 
багатонаціональний народ з глибокими історичними коренями. 
Проїдьтеся маленькими містечками і все зрозумієте. Яка була 
цехова єдність і який високий був рівень художнього металу. Ось 
вцілілі старовинні ґрати в Горлівці, а от у Зінькові, а ці у Вінниці і 
дуже схожі у Коломиї - дивовижна трансформація кованого заліза 
невисокої матеріальної і разом з тим величезної духовної цінності.

Важко робити висновок про сучасний рівень художнього ме-
талу країни. Ми, безумовно, на підйомі і ми вже ввійшли в євро-
пейську ковальську еліту кількома іменами чудових українських 
художників-ковалів. Разом з тим процес відродження і розвитку 
ковальства має шанс призупинитися. Вищих ковальських шкіл 
мало, а «середній ковальський клас» – регіональні кузні, які зараз 
активно беруть участь у мистецькому процесі змушені долати не 
тільки казуїстику чиновницьких перепон, але і все більш відчут-
не на ринку засилля штампованого заліза, яке везуть з Тайваню, 
Латинської Америки, Італії, Молдови. Наявність окремо зробле-
них дешевих ковальських елементів сильно полегшує роботу 
підприємця, нівелюючи при цьому майстри. Технічний прогрес 
у такому випадку губить мистецтво, знищуючи незміцнілого ху-
дожника. Межа між кілометрами кованих решіток – реальним 
заробітком і творчою новизною розмивається до невизначеності. 
І висновок невтішний. Дорослому ковалеві потрібно заробляти 
гроші для продовження роду, художня творчість відсувається 
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на другий план, залишаючись предметом розкоші насамперед 
для самого творця. Залишається надія на творчу працю дітей ко-
валів, молодих амбітних ентузіастів і студентів художніх вузів 
та училищ. Ковальське мистецтво-мистецтво інтернаціональне. 
Адже яскраво виражених національних ознак у кування мало. 
Разом з тим дуже важливий творчий почерк, використання 
орнаментальних регіональних мотивів і власні ковальські при-
йоми майстра. Метал – матеріал неслухняний і тому як переваги, 
так і недоліки однакові для всіх. Сучасне українське ковальство 
має декілька шляхів розвитку. Характерним для всього націо-
нального «ковальства» сьогодні залишається новаторство поряд 
з явно авангардним стилем більшості майстрів від Донецька до 
Ужгорода. З  мистецтвознавчої точки зору все легко пояснити. 
Більшість учасників сьогоднішнього «металевого процесу» не 
мають спеціальної художньої освіти, а якщо вона є, то, як пра-
вило, не «металева». Це і добре і погано одночасно. Професіонал 
після шести років академічної муштри дуже акуратно йде шля-
хом новаторства. Разом з тим художник дизайнер або художник 
графік або художник проектант, не обтяжений уроками профе-
сії, може створити абсолютно новий образ у чужому й незнайо-
мому йому матеріалі. У світовій практиці таких випадків безліч. 
Так, наприклад, знаменитий образ машини-жука, підхоплений 
фірмою Фольксваген ще до війни і тиражованою до цих пір, був 
придуманий далеким від машинобудування французьким архі-
тектором Ле Корбюзье. В  Україні сьогоднішній ясно визначені 
роботи ковалів-виробників і ковалів-художників. Художників в 
Україні поки що менше. Як правило, це вчорашні студенти Льво-
ва, або художники (їх зовсім мало), що отримали освіту в Росії та 
Європі. Неможливо однозначно визначити, чиї роботи цікавіше 
і краще. Як і у всякій справі тут дуже багато залежить від осо-
бистості майстра. Лакмусовим папером у даному випадку є не 
робота в цеху, а саме творча, практично завжди самоцінна, не-
утилітарна і заборонена для продажу. Такою роботою зазвичай 
буває річ, створена для художньої виставки. Художня виставка, 
таким чином, стає центром світобудови сучасного творчого про-
цесу. Є ковалі, які про художні виставки взагалі не чули, але, на 
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превелике щастя виставка, як некомерційна субстанція, сьогодні 
знайома великій кількості людей, що працюють коло горна. На 
щастя, у великих ковальських центрах – Києві, Донецьку, Львові, 
Івано-Франківську, Сімферополі вже з’являються виставки пре-
стижу, де немає комерції, і де демонстрація ідеї та образу, май-
стерності та вміння визначають свідомість. Буття залишається 
на другому плані. Художня виставка це як сукня від Кутюр або 
участь у Венеційській бієнале. Його (плаття) не носять, а  у Ве-
неції твори не купують. Там народжується і розкручується ім’я 
майстра. Ним милуються і надихаються. Ідея в даному випадку 
переслідується інша: пошук нового образу і можливого зразка 
для наслідування.

Комерційних виставок за останній час було достатньо. Це аб-
солютно нормальний процес становлення і утвердження ремесла. 
Презентація решітки на вікно, кручені сходи на другий поверх 
маєтку або проліт між сходами сьогодні вже не здивує глядача і 
замовника. Потрібна родзинка. Ось цією родзинкою і стає не-
комерційна, творча, часто незрозуміла робота. Це ланки одного 
ланцюга. Прикладом може бути спеціальна техніка в живописі, 
коли на зеленому тлі з’являється невиправдана яскраво червона 
крапка. Невиправдана вона з точки зору дилетанта, а професіонал 
знає, що червоне приверне увагу до зеленого, а загальна гама стане 
такою, як у природі. Звідси логіка. Глядача потрібно заінтригува-
ти, зацікавити і переконати. Бажання зробити творчу роботу  – 
обов’язковий атрибут художника. Інакше це ремісник. Поганого 
нічого в цьому визначенні немає, але кожному свій шлях.

Якби все в Україні розвивалося з такою логічною послідов-
ністю, як розвивається мистецтво кованого металу, ймовірно, ми 
б були сьогодні першими в світі. А  саме, комерційна виставка 
породила творчу. Проміжком стали Івано-Франківські фестива-
лі-форуми ковальської майстерності, Донецький майстер-клас 
та створення унікального парку кованих фігур з унікальною ко-
вальською алеєю в центрі промислового міста, кримські лицар-
ські турніри з виготовленням оригінальної зброї. Усе, що сталося 
раніше стало прелюдією до найголовнішого – художньої вистав-
ки в престижному залі Києва – галереї Київської організації На-
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ціональної спілки художників України «Мистець», розташова-
ної в самому центрі столиці на вулиці Васильківській. За п’ять 
останніх років вдалося провести дев’ять виставок професійного 
художнього кованого металу України – чотири «дорослих», дві 
молодіжних, міжнародну і дві персональні. За кількістю відвід-
увачів і резонансу в п’ятимільйонному місті виставки художньо-
го металу до цих пір залишаються лідерами.

Практично всім київським передували художні виставки в 
Івано-Франківську. Краще відібрали та експонували у столиці.

Історія мистецтва – наука дуже точна. Емоції, не підкріплені 
фактами, залишаються в ранзі чуттєвого сприйняття, яке про-
падає так само швидко, як змінюється настрій

З явних лідерів  – фаворитів сьогоднішнього ковальського 
мистецтва можна відзначити С.  Полуботька з Івано Франків-
ська, О. Івасюту зі Львова А. Криванича з Ужгорода, Є. Єрмака з 
Донецька, В. Барраса яз Сімферополя.

Утім, це дуже умовний перелік. Мистецтво кованого металу 
стоїть відокремлено від магістральних напрямків образотворчо-
го мистецтва, хоча об’єднує в собі знання побудови композиції, 
кольору, монументальності, орнаментальності, функціоналізму. 
Це продиктовано специфікою.

Рецесія нинішньої кризи політичного та економічного дивним 
чином вплинула на найдавніше мистецтво. Закрилися «гаражні» 
виробництв, зміцнилися творчі колективи, видозмінилися замов-
лення і замовники. Тепер усі хочуть творчості, і, що дуже радує, не 
каталожного з глянцевого журналу, а самобутнього, національно-
го. У всьому є логіка. Тоталітарне суспільство знищило художній 
ковальський промисел, а новий час відродило. Україна як високо-
розвинена держава в галузі образотворчого мистецтва знаходить-
ся на правильному шляху, а ковальство стає складовою загального 
культурного процесу. У зв’язку з цим визначилися всі складові для 
системного аналізу і системного вивчення вітчизняного коваль-
ського мистецтва у художніх академіях і художніх вишах країни. 
Це також визначає у свою чергу необхідність написання нових 
праць, захистів дипломів і дисер тацій за темами, дуже цікавими й 
важливими для історії образотворчого мистецтва країни.
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У колективній праці «Декоративне мистецтво України крізь 
віки» в чотирьох розділах розглянуто всі види й жанри народно-
го мистецтва від часів його зародження до сьогодення. 

Видання узагальнюючої науково-популярної праці з історії 
декоративного мистецтва України продиктоване вимогою часу 
й соціокультурними запитами сучасної україністики, адже нова 
суспільно- політична дійсність незалежної України вимагає кар-
динальної переоцінки етнокультурної та мистецької спадщини 
народу та її нової інтерпретації гуманітарними науками. 

З нових сучасних позицій мистецтвознавства в дослідженні 
розглянуто зв’язок народного мистецтва і творчості професійних 
художників; усі види й жанри декоративного мистецтва розгляну-
то від їх зародження до сьогодення. Це дало змогу прослідкувати 
еволюцію художнього розвитку того чи іншого виду – вишивки, 
ткацтва, кераміки тощо. У праці акцентується своєрідність роз-
витку художнього життя регіонів України та формування локаль-
них мистецьких традицій, аналізуються активні взаємоконтакти і 
взаємовпливи українського мистецтва із західноєвропейською та 
східною мистецькими традиціями, особливо в розділах, присвя-
чених становленню фарфору й фаянсу, утверджується органічне 
входження української культури у світовий мистецький контекст.  

Увесь матеріал поділено на 4 розділи. У першому – сконцен-
тровані розділи, присвячені художнім тканинам  – це гаптар-
ство, переважно у вигляді церковного шитва, такі найбільш роз-
повсюджені види народного мистецтва, як вишивка, оздоблення 
народного одягу, килимарство, подано матеріали про сучасні 
художні тканини і відзначено їх видозміни в ХХІ ст., відхід від 
утилітарності і перехід на засади образотворчості.

Другий розділ присвячено розгляду кераміки в усій її різно-
манітності – від народного гончарства до промислових форм іс-
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нування – фарфору та фаянсу, які з’явилися в Україні лише в на-
прикінці ХVІІІ ст., художньому склу.

Третій розділ включає матеріали, присвячені декоративному 
розпису – як настінному малюванню, так і його сучасним формам: 
декоративні картини, переважно у творчості таких видатних май-
стринь, як М. Приймаченко, К. Білокур та ін.. У розділі також роз-
крито такий маловивчений вид народної творчості, як витинанки, 
а також писанкарство, яке активно відроджується в наш час.

Четвертий розділ розкриває розвиток таких галузей, як ко-
вальство, художня обробка, ювелірне мистецтво.

Праця розкриває шляхи розвитку народного мистецтва – ви-
шивки, ткацтва, килимарства, різьблення на дереві  – від часів 
зародження до сьогодення, послідовно знайомить із творчістю 
найбільш відомих митців гобелену, кераміки, фарфору, скла, які 
уславили українське мистецтво на міжнародних виставках, вве-
ли його в контекст розвитку світової культури. 

Розгляд мистецтва в єдності видів і жанрів дає можливість 
читачам усвідомити народне мистецтво як цілісну систему сві-
тобачення етносу.

У зв’язку з введенням до навчальних програм середньої школи 
нового предмета – народознавства, а також вивчення курсу де-
коративного мистецтва у спеціальних вищих і середніх художніх 
закладах, видання Інститутом мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України науково-по-
пулярного дослідження «Декоративне мистецтво України крізь 
віки» стане важливим підґрунтям для вивчення цього предмету.

Видання розраховане на мистецтвознавців, студентів та 
учнів творчих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться укра-
їнським народознавством, історією декоративного мистецтва 
України, буде у пригоді працівникам музеїв. Праця може бути 
використана у викладанні курсу історії української культури та 
декоративного мистецтва у спеціалізованих навчальних закла-
дах культури.

Тетяна Кара-Васильєва
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