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Основна мета колективної монографії – аналіз художніх сти-
лів декоративного мистецтва: ренесансу, бароко, класицизму, мо-
дерну та їх подальшої інтерпретації в народній образотворчості 
України. В  окремих розділах автори на конкретних матеріалах 
розглядають ті чи інші види декоративного мистецтва, своєрід-
ність розвитку художнього життя в регіонах, формування ло-
кальних мистецьких звичаїв, активні взаємоконтакти і взаємовп-
ливи українського мистецтва із західно-європейською та східною 
мистецькими традиціями, органічне входження української 
культури у світовий образотворчий контекст. 

Актуальність теми продиктована вимогами часу й соціокуль-
турними запитами сучасної україністики, адже нова суспільно-
політична дійсність незалежної України вимагає переоцінки ет-
нокультурної та мистецької спадщини народу та її кардинальної 
переоцінки. Саме тому злободенним на сьогодні є аналіз осо-
бливостей художніх стилів українського декоративного мисте-
цтва, їх трансформацій на різних етапах творення, взаємовпли-
вів світових художніх шкіл.

Уперше у вітчизняному мистецтвознавстві в монографії по-
ставлено питання про національні особливості мистецьких сти-
льових напрямів. В  основу аналізу покладено чітку концепцію 
розгляду декоративного мистецтва в усій різноманітності й ба-
гатогранності його проявів. Наголошується на ролі та значенні 
народного мистецтва в системі духовної і матеріальної культури, 
формуванні художнього та предметного середовища, прослідко-
вуються взаємовпливи і зв’язки народного та професійного мис-
тецтва на різних історичних етапах, подається аналіз художніх 
стилів та їх розвитку в ході етнокультурних зв’язків, упродовж 

століть в Україні, входження вітчизняного мистецтва у світовий 
історичний контекст. 

Питання дослідження стилю бароко, а тим паче авангарду й мо-
дерну, в Україні з огляду на ідеологічні причини не порушували. 
Лише в часи незалежності уможливилося упрозорити проблеми 
своєрідності українського бароко, його національні особливості, 
що так яскраво виявилося в архітектурі, різьбленні іконостасів, 
іконописі та гравюрі. Новаторством цього видання є те, що вперше 
в українському мистецтвознавстві всі види і жанри декоративного 
та народного мистецтва розглядаються під кутом зору еволюції ху-
дожніх стилів пізнього класицизму (ампіру), історизму, еклектики, 
модерну, авангарду, сучасного постмодерну.

У розділах монографії підкреслюється, що в будь-яку епоху на-
родне мистецтво входило до складного комплексу видів культури, 
воно було її виразником, відтворювало рівень духовного і матері-
ального життя суспільства, передавало естетичні настанови та іде-
али свого часу. Автори стверджують, що формування художнього 
образу як окремого твору, так і всього предметно-просторового 
середовища є власне творенням народного мистецтва як цілісної 
художньо-образної системи в її єдності та синкретичності.

Наскрізною темою дослідження, що складається з окремих ін-
дивідуальних розділів, є розгляд особливостей художніх стилів, 
їх трансформацій на різних етапах творення, а головне  – упер-
ше поставлено питання про національні особливості мистецьких 
стильових напрямів, проте, в їх загальноєвропейському контек-
сті. Враховуючи те, що види народного і професійного декора-
тивного мистецтва зароджувались і розвивались не синхронно, 
а в різні періоди історії, структура їх розгляду в книжці відбиває 
ці етапи творення. Так, вишивка, гаптування, кераміка, ткацтво 
мають давню історію, що сягає ІХ–Х ст., тоді як фарфор, фаянс 
виникли на території України лише наприкінці ХVІІІ ст., вити-
нанка – у ХІХ ст.; в епоху постмодерну виникли новітні форми 
професійного декоративного мистецтва – сучасний арттекстиль, 
різноманітні перформенси тощо.

Отже, основною ідеєю монографії «Декоративне мистецтво 
України ІХ–ХХІ століть: стильові трансформації, художні інтер-
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претації, загальноєвропейський контекст» є визначення своєрід-
ності розвитку художнього життя регіонів України впродовж 
століть та формування локальних мистецьких традицій, актив-
ні взаємоконтакти і взаємовпливи українського декоративного 
мистецтва із західно-європейською та східною мистецькими тра-
диціями, акцентування на органічному входженню української 
культури у світовий мистецький контекст.

Новизною дослідження є те, що вперше в українському мис-
тецтвознавстві проаналізовано, як кожен з європейських ху-
дожніх напрямків отримав в українському образотворчому та 
декоративному мистецтві свою версію, часто відмінну від першо-
джерела, у поєднанні з місцевими та національними традиціями, 
утворивши оригінальні мистецькі явища.

Здобуття Україною незалежності активізувало історичну 
пам’ять, національну свідомість, що знайшло відображення в 
зростанні інтересу до традиційної культури, у  стихійному від-
родженні багатьох аутентичних її елементів. За цих умов мисте-
цтвознавчі, культурологічні дослідження набувають дедалі біль-
шої актуальності, привертають пильну увагу громадськості. 

Запропонована наукова праця побудована на аналізі худож-
нього процесу, тих змін, які зазнало декоративне мистецтво 
внаслідок кардинальних суспільних порухів упродовж всієї іс-
торії України. Адже лише в ХХ ст. революція, громадянська, дві 
світові війни, голодомор, тоталітарний режим, утиски націо-
нальної своєрідності призвели до різких змін у сфері економіки, 
в соціальному житті й політичних орієнтирах. А це спричинило 
переміни в суспільній психології, а через неї – у культурі й мис-
тецтві, зокрема в декоративному.

У кожному з розділів про види і жанри декоративного мис-
тецтва переконливо доводиться, що це є особлива галузь худо-
жньої творчості, яка підпорядкована своїм законам розвитку, 
має самобутню художньо-образну мову. Основна мета дослі-
дження – естетичне відтворення матеріального світу, художнє 
оформлення довкілля. У  розділах праці розкривається твор-
чість народних майстрів, художників-професіоналів, які впро-
довж століть своїми творами намагалися естетично прикрасити 

побут людини, її життєдіяльність, сповідуючи основний прин-
цип єдності краси та доцільності. Декоративне мистецтво стало 
образною підвалиною життя, воно формує естетичні погляди 
людини, активно впливає на її емоції, думки і почуття.

У монографії зазначається, що в ХХ ст. декоративне мисте-
цтво стало галуззю, яка об’єднує творчість художників – профе-
сіоналів, народних майстрів і майстрів художніх промислів. Ця 
галузь культури є найчутливішою, найдинамічнішою стосовно 
нових тенденцій часу

Уперше в українському мистецтвознавстві прослідковуєть-
ся еволюція художніх стильових напрямів  – бароко, ренесансу, 
класицизму, модерну та їхній вплив на професійне декоративне 
мистецтво і народну творчість. Подається новий цікавий худож-
ній матеріал, що вперше вводиться у науковий обіг. Так, проана-
лізовано досягнення всіх видів декоративного мистецтва на по-
чаток ХХ ст., те, як воно було ознаменовано яскравими проявами 
митців на шляху формування національного стилю, який у різ-
них частинах України мав свої відмінності й джерела інспірацій. 
Уперше наводяться невідомі досі архівні музейні матеріали, що 
демонструють, як прогресивно налаштована творча інтелігенція 
працювала на «національну ідею»: у Західній Україні формувався 
варіант сецесії на підґрунті народного мистецтва Гуцульщини, 
а  художники Центральної України прийняли за зразок варіант 
модерну, звернувшись до епохи Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст. та 
інтерпретуючи орнаменти стилю бароко.

Уперше в мистецтвознавстві у монографії розкрито тему 
творчої співпраці народних майстрів і провідних митців аван-
гарду, які творили нове мистецтво; розкрито й досі утаємниче-
ну сторінку творчості художників-бойчукістів, які творили нове 
українське мистецтво в галузі гобелену, розпису, кераміки, фар-
фору тощо. Переоцінку і перегляд з теоретичного погляду зазнав 
період 1930–1950-х років, коли панував стиль соцре алізму в деко-
ративному мистецтві України.

Протягом 1960–1980-х років декоративне мистецтво розви-
валося в напрямі традиційного народного мистецтва, системи 
художніх промислів, де працювали народні майстри і худож-
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ники-професіонали. У той період активного розвитку набувала 
художня промисловість, де митці створювали як речі широкого 
вжитку, так і виставкові. 

Уперше в монографії проаналізовано творчість митців  
1990-х ро ків – часу здобуття Україною незалежності. Цей період 
кардинально відрізняється від попередніх. Саме тоді приходить 
чітке розуміння специфіки і природи народного і професійного 
мистецтва.

У праці через усі її розділи проводиться теза, що декоратив-
не мистецтво 1990-х років – це багатогранне явище української 
національної культури, яка розвивається в руслі європейського і 
навіть ширше – світового мистецтва, де категорія прекрасного є і 
залишається визначальною.

Загальний план дослідження складають окремі авторські роз-
відки про різні види мистецтва – кераміку, скло, фарфор і фаянс, 
вишивку, витинанку та їх розвиток від часу виникнення до ХХІ ст.

Питання еволюції мистецьких стилів, їх художньо-структурних 
перетворень розглядаються в розрізі оповідей про розвиток окре-
мих видів народного мистецтва (гончарство, хатній розпис, ви-
тинання), а також на прикладі розвитку художньої промисловості 
(фарфор і фаянс). У монографії акцентовано на еволюції художньо-
образної системи декоративного мистецтва від давнини до сього-
дення, підкреслено його спрямованість до розвитку структурних 
стильових видозмін у період постмодерну, зокрема, у праці З. чегу-
сової «Професійний художній текстиль України ХХ – початку ХХІ 
століть. Образно-пластична і стильова еволюція». А також прослід-
ковано взаємозв’язки й особливості творення образу народного і 
професійного мистецтва у розвідці Г. Істоміної «Українська керамі-
ка ХХІ століття. Художники та народні майстри». Про загальнотео-
ретичні питання розвитку декоративного мистецтва, вплив худож-
ніх стилів у їх загальноєвропейському контексті йдеться в розділі 
Т.  Кара-Васильєвої «Стиль модерн у декоративному мистецтві». 
У ньому також порушено питання еволюції мистецьких стилів, їх 
художньо-структурних перетворень, теоретичні засади розвитку 
всіх видів і жанрів декоративного мистецтва в епоху модерну, вплив 
модерну на розвиток народного мистецтва загалом.

У розділі детально розглядаються особливості стилю модерн, 
його виникнення в різних країнах, передусім в Англії, Франції, 
Німеччині, відмінності художньо-стильового вирішення в усіх 
видах мистецтва. Основна увага приділена аналізу стилю мо-
дерн в Україні, його появі в різних видах образотворчого мисте-
цтва – архітектурі, живописі та графіці. Детально аналізуються 
види декоративного мистецтва – вишивка, фарфор, скло, дерево 
тощо. Наголошується, що в Україні стиль модерн початку ХХ ст. 
розглядався як патріотичний рух за відновлення народних про-
мислів і в цілому народного мистецтва. Прогресивні діячі куль-
тури того часу розглядали його як власне національний стиль. 
У різних куточках країни він мав свої інспірації – на території 
Галичини стиль модерн опирався на народне мистецтво Гуцуль-
щини, яке розглядалось під кутом розвитку сецесії в Австрії та 
Франції. На території Східної України митці зверталися до здо-
бутків мистецтва бароко, вбачаючи в ньому яскраво виражені 
національні риси.

О.  Клименко в розділі «Гончарне мистецтво України ІХ–
ХХІ століть. Еволюція стилістики» розглядає еволюційний шлях 
розвитку українського гончарства від давнини до новітніх часів, 
вплив на нього своєрідно інтерпретованих стильових змін, що 
відбувались в усі періоди історії.

Матеріал до розділу є результатом багаторічного вивчення 
авторкою української народної кераміки від доби Київської 
Русі до сьогодення  – періоду, коли ми можемо говорити про 
безперервність розвитку художньо-стильових особливостей та 
аналізувати вироби вітчизняних майстрів з позицій мистецтво-
знавства, розглядаючи особливості форм, декору, регіональні 
риси, характер чужоземних впливів, з’ясовувати витоки давні-
ших і новіших традицій. В описі авторка спирається на досяг-
нення суміжних наук  – історії, археології, етнології, фолькло-
ристики, культурології без яких мистецтвознавцеві неможливо 
об’єктивно характеризувати розвиток гончарства як в історич-
ному аспекті, так і в плані еволюції стилістики.

Українська кераміка, як і всі інші види декоративного мисте-
цтва (та й художньої культури вцілому), ніколи не була ізольо-
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ваною від гончарства інших народів. При цьому вирішальними 
завжди були місцеві традиції. Так, гончарство слов’ян було од-
ним із витоків гончарного виробництва Київської Русі. Тради-
ції було продовжено й видозмінено. Стилістика давньоруського 
гончарства лише частково пов’язана з місцевими традиціями. 
Важливим чинником тоді був вплив візантійської кераміки, як і 
мистецтва загалом. Іншим джерелом впливів на українське гон-
чарство була Західна Європа. Ці впливи за доби Київської Русі 
були обмежені, і  тому такі західноєвропейські стилі, як роман-
ський і готика, впливали опосередковано і проявилися вже у піс-
лямонгольський час. Вплив Ренесансу був помітнішим (зокрема у 
кахлярстві). Пізніше зв’язки із Західною Європою у поєднанні з 
місцевими традиціями зумовили формування стилю українсько-
го бароко – одного з «найнаціональніших» стилів вітчизняного 
мистецтва. Певний вплив на українську кераміку мав і стиль ро-
коко, а згодом класицизм (переважно це стосується виробництва 
кахлів) і навіть історизм. Важливим був і вплив стилю модерн, 
особливо його національного варіанту – українського стилю.

У  розділі наголошено на тому, що в гончарстві, як і в інших 
видах народного мистецтва, впливи стилів «високого» мистецтва 
проявлялися із запізненням, і це «опускання» високих стилів не-
рідко затримувалося на десятиліття і навіть на століття. Іноді еле-
менти стилів попередніх епох (наприклад орнаментику) запрова-
джували в народний промисел згори (бароко на зламі ХІХ–ХХ ст.). 

Головну увагу в монографії зосереджено на художніх осо-
бливостях вітчизняної народної кераміки різних періодів, на 
аналізі регіональної специфіки гончарства ХІХ–ХХ  ст. з ха-
рактеристикою окремих регіонів краю та провідних осередків. 
Здійснено систематизацію асортименту виробів українських 
гончарів, розроблено типологію форм посуду з урахуванням 
досягнень археологів, етнологів та представників інших суміж-
них дисциплін, запропоновано класифікацію декору. Виокрем-
лено особливості технології народної кераміки та відзначено її 
вплив на художню своєрідність виробів.

Однак важливою проблемою залишається питання пері-
одизації розвитку гончарного мистецтва в Україні впродовж 

ІХ  – початку ХХІ  ст. О.  Клименко дотримується періодиза-
ції, розробленої у відділі декоративно-прикладного мистецтва 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України (2007–2014 рр.) для ба-
гатотомної «Історії декоративного мистецтва України»:

1) доба Київської Русі (ІХ – перша половина ХІІІ ст.);
2) післямонгольський (золотоординський) період (друга по-

ловина ХІІІ – перша половина ХV ст.);
3) друга половина ХV – перша половина ХVІ ст.; 
4) доба Ренесансу (друга половина ХVІ  – перша половина 

ХVІІ ст.);
5) доба бароко (друга половина ХVІІ  – перша половина 

ХVІІІ ст.);
6) період класицизму: ранній класицизм і ампір (друга поло-

вина ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.);
7) народне гончарство ХІХ – початку ХХ ст.: а) кінець ХVІІІ – 

середина ХІХ ст.; б) друга половина ХІХ – початок ХХ ст.;
8) гончарство початку ХХ – початку ХХІ ст.: а) кінець ХІХ ст. – 

перша третина ХХ ст.; б) 1930-ті – середина 1950-х років; в) друга 
половина 1950-х – 1980-ті роки; г) 1990 – 2010-ті роки.

Отже, пропонована праця має на меті розглянути українське 
гончарство в історичному розрізі від доби Київської Русі до на-
шого часу, подати характеристику особливостей кожного з ета-
пів, розглянути впливи історичних і соціально-економічних 
умов на формування художніх особливостей виробів та проекцію 
впливів мистецьких стилів на народну кераміку. 

З.  Косицька в розділі «Полістилістика мистецтва витинанки 
України ХІХ–ХХІ  століть» розглядає різноманітність видів на-
родної витинанки, вплив на її розвиток творчості художників-
професіоналів від модерну до сучасних видозмін. 

Багаті музейні колекції українських витинанок і тривала істо-
ріографія цього виду вітчизняного мистецтва – це ґрунтовна база 
для різних досліджень від кінця ХІХ століття і до сьогодення. Вона 
надає змогу вивчати хатні паперові оздоби за більш як столітній 
період у контексті впливу різних художніх стилів, що мали попу-
лярність в Україні у відповідні часи. Зокрема, поширений на наших 
теренах стиль бароко сприяв виникненню яскраво вираженого на-
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ціонального варіанту – українського бароко, засадничі принципи 
та найуживаніші мотиви якого були використані й у різних видах 
витинанок. Приміром, у хатніх паперових оздобах Середньої Над-
дніпрянщини, Поділля від початку ХХ ст. (смт Петриківка Дніпро-
петровської  обл., села навколо Умані черкаської  обл.) у компо-
зиціях вазонного і килимового типу серед мотивів спостерігаємо 
символічні пальмети, листя аканту, стилізовані ружі, гвоздики, 
різні фантастичні квіти, характерні для стилю бароко. У складних 
паперових прикрасах, виготовлених для прикрашання сільського 
житла, помітні виразні ознаки цього стилю – посилена декоратив-
ність, виразна експресія, святкова динаміка, ритмічна послідов-
ність, гармонійне заповнення площини різними мотивами тощо.

В  осередках Західної України (с.  Стриганці Тисменицького 
р-ну, Івано-Франківської обл.), у яких традиційно домінує геоме-
трична орнаментика, тенденції використання мотивів, характер-
них для іншого стилю – модерну, спостерігаємо від першої тре-
тини ХХ ст., зокрема це зображення квітів-розет на зразок маку, 
тюльпанів (у поперечному розтині), різних рослинних елементів, 
що нагадують плоди шипшини, натуралістичне листя тощо. До 
середини століття при збереженні геометричної орнаментики у 
творах вишивки, дереворізьблення в інших видах народної твор-
чості саме у місцевих витинанках доволі часто зустрічаємо кон-
турні зображення та прорізані мотиви з хвилястими, серпанти-
новидними лініями, які особливо властиві стилю модерн. Також 
у мотиві «слупочок», що загальними рисами нагадує силуетне зо-
браження дерева / листка, на площині додано ажур, подібний до 
натуралістичних прожилок. Ці та інші приклади демонструють 
використання різних елементів стилів бароко й модерн у народ-
ному мистецтві України, зокрема у витинанні. 

У розділі Н. Студенець «Текстильні імітації в українських хат-
ніх розписах: художньо-стильові особливості», висвітлено харак-
тер видозмін настінного розпису, а також варіації типових компо-
зицій, окремих мотивів в українській культурі впродовж століття, 
проаналізовано процеси трансформації традиції настінного роз-
пису селянського житла під впливом зовнішніх чинників, виявле-
но та охарактеризовано регіональні особливості цих трансформа-

цій. Авторка досліджує зміни в орнаментиці розпису, обґрунтовує 
причини зникнення в художній практиці осередків одних мотивів 
та актуалізацію інших, розглядає найвиразніші композиції настін-
них розписів, зокрема малювання «під килим», поширене на Київ-
щині, Уманщині, Півдні України, а особливо на Східному Поділлі. 
Проаналізовано типові схеми мальованих килимів у взаємозв’язку 
з традиційними композиціями місцевих тканих виробів. За му-
зейними та архівними зразками виявлено регіональні особливос-
ті мальованих килимів 1920-х років у традиційних килимарських 
осередках та виробів 1930–1970-х років, які наслідували продукцію 
артілей, промислових  підприємств. 

Виявлено спільні риси в художній виразності настінних роз-
писів і мальованих гончарних виробів в осередках Київщини, 
Поділля, Півдня України. Проаналізовано художні інтерпрета-
ції та стилістичне трактування окремих мотивів у розписах хат 
і гончарних виробів. 

У  загальноєвропейському контексті охарактеризовано най-
виразніші мотиви розпису, зокрема «вазон». Виділено типові 
структури мотиву в різних регіонах України. Підкреслено, що 
найрізноманітніші за композиціями «вазони» побутували в роз-
писах поліетнічного середовища, а  саме у регіоні Подільського 
Придністров’я. Мотив проаналізовано в аспекті співвідношення 
традиційного усталеного трактування та індивідуального.

У  розділі Л.  Сержант «Український фарфор і фаянс 1900– 
1930-х років: національна своєрідність і загальноєвропейський 
контекст» на прикладі розвитку художньої промисловості дослі-
джується фарфор і фаянс в різних аспектах: мистецтвозна вчому, 
культурологічному, соціально-економічному, технологічному. 
Прослідковується становлення їх стилістики та еволюції, розви-
ток і формування національної самобутності. У межах теми роз-
ділу здійснено аналіз за напрямами, що дають змогу висвітлювати 
різні аспекти мистецтва фарфору і фаянсу України ХХ ст., а саме:

1. «Український фарфор і фаянс періоду модерну (1890–
1910 рр.)». Тут розглядається період, коли в європейському мис-
тецтві бурхливо розвивався стиль модерн, який мав яскравий 
прояв у декоративному мистецтві. Вказано на закономірність 
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цього етапу для української тонкої кераміки. Зроблено це на при-
кладах виробів, які виготовляли заводи в Баранівці, Городниці, 
Кам’яному Броді, Довбиші, Славуті, Будах та в інших осередках. 
Подано розгорнуту характеристику загально-культурного кон-
тексту, стилістики, образно-пластичних засобів творення цього 
явища, його вплив на подальший розвиток фарфору і фаянсу. 

2. «Український фарфор і фаянс 1920–1930-х років». Фар-
фор і фаянс цього періоду зазнали впливу як модерністських 
та авангардних мистецьких течій того часу, так і комуністичної 
тоталітарної ідеології, що позначилось на таких явищах, як по-
ява агітфарфору 1920–1930-х років, творів у неокласицистич-
ному стилі в 1930–1940-х роках. В  окремих роботах своєрідно 
поєднувалися комуністична тематика та художні тенденції єв-
ропейського фарфору. Важливим завданням цього розділу було 
позначення шляхів формування єдиного культурного простору 
виробництва та побутування фарфору і фаянсу як складової на-
ціональної культури.

3. «Значення шевченкіани у становленні національного сти-
лю українського фарфору і фаянсу». У  рамках вивчення фор-
мування національного стилю у фарфорі та фаянсі виникла 
необхідність висвітлення такого явища, як шевченкіана, до якої 
долучилося багато художників. Вона стала одним з поширених 
тематичних напрямів у всіх видах фарфору і фаянсу  – малій 
пластиці, ужиткових і декоративних творах, сувенірній продук-
ції. Це був один із засобів естетичного самовираження та духо-
вних орієнтирів українців.

У розділі З. чегусової «Професійний художній текстиль Укра-
їни ХХ – початку ХХІ століть. Образно-пластична і стильова 
еволюція» акцентовано на розвитку художньо-образної системи 
сучасного декоративного мистецтва, еволюції структурних сти-
льових видозмін у період постмодерну. Йдеться про один із най-
виразніших різновидів професійного декоративного мистецтва 
України – художній текстиль, зокрема про такі його види, як го-
белен, батик, нетрадиційний авторський текстиль.

З.  чегусова за музейними колекціями Національного музею 
українського народного декоративного мистецтва, Національ-

ного музею у Львові, Музею етнографії та художнього промислу, 
Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького, 
Сумського художнього музею ім.  Н.  Онацького, чернігівського 
обласного художнього музею ім. Г. Галагана та за архівними мате-
ріалами простежує художньо-стилістичну та образно-пластичну 
еволюцію фігуративного гобелену другої половини ХХ ст. На тлі 
розгорнутого мистецтвознавчого аналізу численних фігуратив-
них композицій із широкою палітрою сюжетів і мотивів видат-
них українських майстрів окреслено індивідуальні особливості 
творчої манери кожного художника, їхні головні мистецькі до-
сягнення та специфіку спадкоємності професійними художника-
ми традицій народного мистецтва.

Авторка розділу також проаналізувала застосування розпису 
на тканині в техніці холодного та гарячого батика в громадському 
інтер’єрі України останньої третини ХХ ст., відобразила вплив осно-
вних течій європейського класичного модернізму на мистецтво ав-
торського художнього текстилю України кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
Окреслила суттєві авангардні напрями, що отримали розвій у цій 
сфері мистецтва, а також охарактеризувала прийоми формотворен-
ня сучасних гобеленів, текстильних панно, об’ємно-просторових 
композицій на прикладах творів провідних професійних майстрів 
мистецтва тканини України означеного періоду. Розглянула новітні 
пошуки шляхів розвитку експериментального художнього тексти-
лю на початку ХХІ ст. Окреслила індивідуальні образно-пластичні 
особливості творчості кожного митця, їхні ключові мистецькі до-
сягнення та специфіку синтезу національних традицій і новаторства. 

На основі вивчення багатоманітного творчого доробку мит-
ців професійного художнього текстилю України 1990–2000-х ро-
ків – численних фігуративних і безпредметних композицій автор 
доходить висновку, що на багатьох майстрів гобелену і розпису 
на тканині значно вплинули такі напрями світового художнього 
авангарду, як фовізм, кубізм, абстракціонізм. Також простежено 
витоки таких новітніх авангардних форм сучасної художньої тка-
нини, як колаж, асамбляж, інсталяція.

У розділі Г. Істоміної «Українська кераміка ХХІ століття. Ху-
дожники та народні майстри» розкрито стилістичні засади твор-
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чості українських художників-керамістів і народних майстрів, а 
також визначено місця та ролі їхніх мистецьких здобутків в іс-
торії українського декоративного мистецтва.

Авторська кераміка України в ХХІ ст. передусім відзначається 
різноманіттям стилів. Полістилізм у творчості українських кера-
містів виражений набагато яскравіше, ніж у європейських колег, 
не кажучи вже про північно-східних сусідів. Серед причин такої 
ситуації в українському мистецькому середовищі можна назвати: 
по-перше, інтенсивну інтеграцію керамістів у світовий, а особли-
во в європейський простір, по-друге, активне звернення худож-
ників до народних традицій, по-третє, специфічний вплив «со-
цреалізму» на творчість усіх пострадянських митців.

Отже, серед стильового різноманіття, яке панує в автор-
ській кераміці України ХХІ ст., вимальовується кілька напрямів:  
етностиль, неосимволізм, архаїчний трансавангард, посткубофу-
туризм, концептуальний мінімалізм.

Сучасна ситуація в народному гончарстві викликає тривогу: 
лише в окремих гончарних осередках спостерігається передача 
досвіду від старшого до молодшого покоління, а більшість осе-
редків занепадає, формоутворення та декорування гончарних ви-
робів базується на способах, затверджених ще попередніми по-
коліннями майстрів. 

На Косівщині, окрім класичного ритування по білому тлі й 
ріжкування по коричневому з використанням жовтого, зеленого 
та інколи блакитного кольорів, лощення та гравіювання по дим-
леному черепку, з’явилися інші техніки. Наприклад, В. Стрипко 
почав застосовувати техніку ритування і штампування, а також 
тонування для чіткішого означення рельєфу. 

На спадщині народної кераміки Косова вчаться нові поколін-
ня сучасних митців-керамістів, які примножують та розвивають 
традиції своїх попередників. Це – Оксана Бейсюк, Валентина 
Джуранюк, Людмила Бурмич, Іванна Козак-Ділетта, Ірина Цві-
лик-Серьогіна, Роман Мицкан, родини Якібчуків і Трушиків, Ігор 
та Христина Троці, Василь Швець, Уляна Шкром’юк.

На межі ХХ–ХХІ  ст. давні традиції коломийського гончар-
ства продовжила Лариса Цибульська. В  асортименті майстри-

ні – тарелі, колачі, столові набори, свистунці, прикраси. Серед 
молодих майстрів традиційну кераміку виготовляє член Націо-
нальної спілки майстрів народного мистецтва України Сергій 
Никорович.

Мистецтво народної кераміки Буковини є малодослідженим 
порівняно з іншими етнографічними районами України, а воно 
ж відзначається лаконічною врівноваженістю форм і декору. 
Гончарі в Коболчині  (Сокирянського р-ну чернівецької обл. 
на межі ХХ–ХХІ  ст. випалювали теракотові та димлені вироби. 
Традиційний асортимент виробів  – дзбанки, глечики, баньки, 
макітри, миски наприкінці ХХ ст. поповнився вазами, келихами, 
тарелями, сільничками. Гончарний посуд орнаментувався пере-
важно геометричними мотивами, які розміщувалися вертикаль-
но по всій поверхні виробів.

На зламі ХХ–ХХІ  ст. виготовлення чорнолощеної кераміки, 
якою донедавна славилась Тернопільщина, перебувало на грані 
зникнення. Цим промислом на початку ХХІ ст. займалися лише 
Іван Бойко з с. Гончарівка Монастириського р-ну, Степан Дяків 
зі с. Голгоча Підгаєцкого р-ну, Семен Романюк із с. Духів Креме-
нецького району та окремі майстри зі с. Залісці Збаразького р-ну 
Тернопільської області.

У м. Березному на межі ХХ–ХХІ ст. працює єдиний на Рівнен-
щині майстер димленої кераміки Віктор Андрощук. В  асорти-
менті майстра багато традиційних та інноваційних виробів. Речі 
побутового вжитку, скульптури та іграшки В. Андрощука експо-
нувалися на виставках у Березному, Рівному, Львові, Києві.

Дослідженням Г. Істоміної виявлено, що в гончарних осеред-
ках Волині наприкінці ХХ  – на початку ХХІ  ст. склалася така 
ситуація, що гончарі працюють одноосібно. Переважно гончар-
ством займаються один-два майстри на селі. Своїми виробами 
вони забезпечують навколишні населені пункти, продаючи їх 
здебільшого на базарах.

Мета дослідження Л. Бурковської «Еволюція природних мо-
тивів в українській іконі ХV–XIX століть» – аналіз стилістичних 
змін у змалюванні образу рослинного світу, його символіки та 
особливостей утілення ідеї сакральності природного довкілля 
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на прикладах творів українського іконопису. Рослинна символі-
ка є частиною культури українського народу, вона віддзеркалює 
його світоглядні уявлення, духовні ідеали, вірування, традиції, 
особливості побуту. 

Від найдавніших часів флоральні мотиви були невичерп-
ним джерелом натхнення для майстрів релігійного мистецтва. 
З  особливою виразністю зазначене явище проявилось у тво-
рах народної течії українського малярства. Незважаючи на 
спрощеність художньої мови, саме в цих творах знайшла вияв 
творча свобода майстрів, їхня захопленість мотивами рідної 
природи. Створюючи свої образи, малярі насамперед намага-
лися наблизити їх до світу власних емоцій, до своїх духовних 
і матеріально-побутових потреб. Народні майстри опоетизо-
вували образи за допомогою простої та зрозумілої їм системи 
засобів і правил, змальовуючи свої твори відповідно до ета-
лона краси, який могли споглядати у повсякденному житті. 
Передусім таким еталоном була краса рослинного світу з його 
розмаїтими формами, з чистими, гармонійними поєднаннями 
кольорів. Родовід рослинних мотивів в українській культурі 
має глибоку генетичну основу і закорінений у давні дохристи-
янські вірування українців. Цим, значною мірою, пояснюєть-
ся як популярність флоральних орнаментів, так і особливості 
трактування їхніх художніх форм.

Книга ілюстрована творами декоративного мистецтва з му-
зейних колекцій.

Тетяна Кара-Васильєва

Тетяна Кара-Васильєва 

СТИЛЬ МодерН  
У деКораТИвНоМУ МИСТеЦТвІ 

Загальні передумови формування стилю модерн  
у країнах Західної Європи та Росії

Дослідники модерну відзначають появу та існування стилю 
модерн з кінця 80-х років ХІХ до початку ХХ ст. За цей короткий 
період стиль модерн досягає вершинних своїх здобутків у різних 
країнах. Але, незважаючи на спільність художніх рис, він має 
свої національні відмінності й свої джерела інспірацій. У цей час 
формується теорія стилю, з’являється значна кількість теоре-
тичних праць у різних журналах і альманахах, помітне постій-
не намагання створити основні концептуальні засади нового 
стилю, утверджується його назва, яка в різних країнах звучить 
по-різному. Так, назва «Ар Нуво» було використано бельгійця-
ми у 1880-х роках у часописі «Сучасне мистецтво». Але найбіль-
ше поширення ця назва має з 1895 року після того, як Зигфрід 
Бінг – відомий поширювач і ентузіаст китайського та японського 
мистецтва відкриває у Парижі свій магазин-ательє під назвою 
«Ар Нуво». Саме ця назва остаточно закріпилася у Франції, хоча 
паралельно існували ще деякі назви, які були надані цьому сти-
лю за прізвищами провідних митців, які сформували основні 
художньо-стилістичні принципи цього нового явища. Це такі 
назви, як «стиль Гімар», «стиль Муша (Муха)», «стиль метро», але 
з часом вони втратили свою актуальність.

В Англії, де власне і зародився цей стиль, користувались на-
звою «Ар Нуво», але найчастіше послуговувалися назвою «новий 
стиль» «Моdern Style», «Англійський стиль». Цим терміном корис-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



21

Стиль модерн у декоративному мистецтві

20

Тетяна Кара-Васильєва

тувалися переважно і у Франції. В Італії утвердилася назва «стиль 
Ліберті»  – за прізвищем власника англійської фірми, що поши-
рювала вироби в стилі модерн. У  Німеччині утвердився термін 
«Югендстиль» – за назвою часопису «Юність» («Jugend»), який по-
чав виходити у світ з 1896 року. В Австрії, яка в 1890-х роках внесла 
свій найбільший внесок в існування модерну, він отримав назву 
«стиль сецесіон» (Zezessionstil) Сецесіон – це різновид об’єднання 
митців. Аналогічні об’єднання існували у Відні, Берліні, Мюнхені. 
Така ж назва поширилася в Польщі та чехії. У Польщі паралель-
но вживалася назва «новий стиль». В Росії найбільше поширен-
ня отримала назва «новий стиль» або «стиль модерн», чи просто 
«модерн». В Україні, яка на момент початку ХХ ст. була розділена 
територіально-адміністративно і мала відповідно різні ідеологіч-
ні орієнтири, було поширено дві назви. Так, на Західній Україні, 
яка входила до сфери впливу і територіально належала Австро-
Угорщині, був поширений термін «сецесія», і більш конкретно – 
«Львівська сецесія». На території Східної України мали поширен-
ня терміни «модерн» або «український національний стиль».

У формуванні стилю модерн провідна роль належить Англії. 
Тут відновлювались ремесла, поширювались ідеї Джона Раскі-
на та його послідовників – Вільяма Морріса та Едварда Берн-
Джонса, було створено «Рух мистецтв та ремесел», який значно 
вплинув на подальший розвиток мистецтва модерну в інших 
країнах Європи та в Америці. Цей рух знайшов в Англії своє 
конкретне, реальне втілення. У  1883  році була організована 
«Гільдія століття», у 1889-му – «Асоціація домашніх мистецтв 
та індустрії», у  1892-му  – «Товариство різьблення по дереву». 
Гільдія передбачала широке виробництво речей декоративного 
оформлення побуту – виробів зі скла, металу, кераміки, дерева, 
живопису на склі, малої скульптури, а також виробництво меб-
лів, а головне – проектування і оформлення інтер’єрів за єди-
ним художнім задумом. 

Гільдія з перших кроків свого існування почала видавати свій 
журнал «Коник», який був першим часописом, що поширював і 
пропагував ідеї модерну. До цього об’єднання входили такі мит-
ці, як Макмердо та Імейдж, які залишили по собі перші твори 

стилю модерн, насамперед у графіці та декоративному мистец-
тві. Це обкладинка 1883 року до книги «Міські церкви Рена» та 
ширма 1884 року, в яких він широко використовував мотив со-
няшника, що сплітається зі стеблами, листям, птахами у єдиній 
динамічній композиції. Саме ці роботи поклали початок орна-
ментальному вирішенню площини. 

Поширенню новітніх ідей стилю модерн сприяв часопис 
«Студіо». Статті та ілюстрації журналу ознайомлювали широ-
кі кола з досягненнями англійських митців, а  також спорідне-
ними школами на європейському континенті, зокрема Школою 
Нансі та «Віденськими майстернями». У цей час було створено 
фірму «Морріс і компанія». Її основною спеціалізацією було ви-
робництво тиснених шпалер та інших декоративних тканин для 
оформлення інтер’єрів. В  основу виробництва було покладено 
застосування природних барбників з рослинних матеріалів, від-
новлення традиційного ткацтва та ручної вибійки тканин. 

Найвищого розвитку виробництво текстильних виробів на-
було з 1881 року, коли Вільям Морріс очолив текстильну фабрику 
в Мертон Еббі. Саме тут створювались винятково вишукані го-
белени за ескізами Берн-Джонса (гобелен «Флора», 1900 р.). Тут 
було налагоджено також виробництво рукотворних килимів за 
ескізами Уолтера Крайна та чарльза Войсі. З  часом фірма роз-
ширюється і починає спеціалізуватися на виробах зі скла, виго-
товлення кахлів. Чарльз Войсі, архітектор за фахом, активно про-
пагував і втілював у своїх проектах ідею єдності архітектури та 
художніх ремесел, коли звичайний житловий будинок перетво-
рювався на твір мистецтва, створений за єдиним проектом мит-
ця. Власне він був засновником просторових мистецтв, що є од-
ною з характерних ознак модерну. Ідеалом і зразком для ч. Войсі 
слугував будинок свого часу, побудований для Морріса Філіпом 
Уеббом, так званий «червоний дім». Сучасники сприймали його 
як своєрідний маніфест «кола Морріса», в якому все відповідало 
єдиній художній ідеї і було виконано в єдиній стилістиці. 

Шлях розвитку ручних ремесел, який розпочався в середині 
ХІХ ст., перетворився в могутній поступ розвитку декоративних 
видів мистецтва в кінці ХІХ  ст. Артур Лейзенбі Ліберті, якого 
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охрестили «підприємцем епохи модерну», перетворив виготов-
лення виробів для декоративного оздоблення інтер’єрів, ювелір-
них прикрас у масове виробництво речей широкого розповсю-
дження. Він дбав про оновлення прикладного мистецтва, масово 
продаючи і цим самим пропагуючи ідеї модерну в усьому світі. 
Саме тому Ліберті і «модерн» сприймаються як синоніми.

В Англії зусиллями провідних митців, таких як Вінсент 
Бердслі, Уолтер Крайн активно формувались основи стилю мо-
дерн. Обидва були послідовниками В.  Морріса, учасниками 
руху «Мистецтва та ремесла», працювали в різних галузях мис-
тецтва  – живописі, графіці, декоративному мистецтві. Уолтер 
Крайн був теоретиком мистецтва, роботи якого мали широкий 
резонанс і глибокий вплив на розвиток мистецтва як у Європі, 
так і в Америці. Це передусім його теоретична праця «Лінія і 
форма» (Лондон, 1900), в якому він дає чітку характеристику, що 
є лінія в мистецтві і, власне, дає вичерпну картину особливостей 
модерну: «Лінія насправді – це мова, вищою мірою збагачена від-
чуттями і виразністю, що варіюється в різних наріччях, мова, що 
може бути застосована для різної мети і яка фактично застосовна 
в усіх видах малювання» 1. Художник залишив нам у спадщину 
значну кількість творів живопису, графіки, виробів з кераміки, 
в  яких формотворчою основою була виразна лінія. «Залишена 
ним у спадок тремтлива лінія стала свого роду символом стилю 
модерн» 2. Віднині «Лінія у зображувальному мистецтві модерну 
являє собою дещо більше, ніж просто контурний рисунок. Вона 
передає характер і суть намальованої нею фігури» 3.

Обрі Вінсент Бердслі пішов далі й подав нове розуміння пло-
щини поверхні картини. Він відійшов від тримірного зобра-
ження, замінивши його на декоративність лінії, що перетинає 
площинні поверхні. Для нього характерна виразність лінії  – 
красномовність чорного  4. Основою його малюнків стало поєд-
нання чорно-білих площин. Саме з цього приводу Оскар Вайлд 

1 Grane W. Linie und Form. Leipzig, 1910.
2 Фар-Беккер Габриеле. Искусство модерна. Köln : Коnemann, 2000. С. 43.
3 Там само. С. 49.
4 Там само. 

висловився, що, мабуть, пізніші епохи припишуть ХІХ  ст. від-
криття краси чорного кольору, що лише контраст чорного і біло-
го подарує сонячному світлу повною мірою його блиск 5.

Культурно-мистецький рух «Мистецтва і ремесла» був ідей-
но-теоретичним підґрунтям для започаткування і практичного 
втілення індивідуального рукотворного художнього виробни-
цтва в добу загальної механізації художньої промисловості. Ідеї 
цього руху були основою становлення творчості Джона Генрі Дер-
ла, роботи якого були антитезою індустріальному виробництву. 
Він виступав за відновлення і відродження зниклих технологій 
створення високохудожніх фігурних гобеленів та орнаменталь-
них килимів. Декоративні мотиви в них виконано винятково 
за мотивами флори і фауни Великої Британії. Це гобелени «Зе-
лень», «Брук», кілька гобеленів на сакральну тематику («Різдво», 
«Поклоніння волхвів»). Він працював у співдружності з Е. Берн-
Джонсом і В. Моррісом. Основним внеском Д. Г. Дерла було роз-
роблення колірної гами, організація декоративного тла, загаль-
ної композиції та участь у процесі ткання. Д. Бернс створив ряд 
квіткових килимів у співавторстві з В. Моррісом, монументаль-
них за розміром, яскравих за колоритом, складної композиційної 
побудови 6. Багато зусиль доклав художник також до створення 
вітражів, виконуючи безпосередньо розпис на склі  7. Творча ді-
яльність митця була основою зародження художнього та інду-
стріального дизайну і мала подальший вплив на його розвиток. 

Незважаючи на те, що в Англії стиль модерн народився і мав 
своє ідеологічне підгрунття, саме митці Франції, а пізніше Бель-
гії надали йому яскравого звучання і художнього блиску.

Загальною темою, що об’єднувала митців, був своєрідно ін-
терпретований образ жінки. Це період панування таких талано-

5 Там само.
6 Мартиненко Н. Творчий внесок Джона Генрі Дерла в розробку килимо-

вої орнаментики. Актуал. пробл. мист. практ. і мистецтвозн. науки: «Мис-
тецькі обрії». 2014. Київ, 2014. Вип. 6 (17). С. 127–130.

7 Мартиненко Н. М. Життєвий шлях і творча діяльність Джона Генрі Дер-
ла в контексті руху «Мистецтва і ремесла» (друга половина ХІХ – перша трети-
на ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. Київ, 2016. С. 8.
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витих жінок, як актриса Сара Бернар і танцюристка Лої Фуллер. 
Їх спосіб життя, поведінка, манера одягатися були яскравим 
втіленням стилю модерн, вони були натхненницями багатьох 
творів мистецтва. Так, танок «Серпантин» Лої Фуллер так вра-
зив сучасників, що став прообразом багатьох творів мистецтва. 
Він являв собою синтез хореографії, гри кольорових драперій, 
спеціально продуманого освітлення сцени. Її називали «живою 
арабескою», «гігантським орнаментом». Вона була музою Тулуз-
Лотрека. Німецький графік Теодор Хайне написав свою відому 
картину «Серпантинна танцюристка». 

Мистецтву танцю Лої Фуллер присвячував свої вірші Стефан 
Маларме. Клод Дебюсі вважав, що його музика найкраще була 
втілена саме в хореографії Лої Фуллер. У зображенні танцюрис-
тів, їхніх танців митці намагались передавати передусім свої 
естетичні уявлення про красу руху, вихор драперій тощо. Танок 
Лої Фуллер, динаміка користування драперіями були втіленням 
стилістики модерну. Французькі скульптори Рауль Ларш та П’єр 
Рош створили низку творів, у яких композиційним центром була 
драперія, що своїми рухами нагадувала полум’я або крила гі-
гантського метелика чи вибагливої рослини. Тріумф Лої Фуллер 
відбувся на відкритті Всесвітньої виставки в Парижі 1900 року і 
став прообразом для скульптора Франсуа Рауль Ларш при під-
готовці його твору «Лої Фуллер-Саломея» (1901) 8.

Інша жінка – видатна актриса Сара Бернар стала натхненни-
цею для Альфонса Мухи і взагалі яскравим уособленням стилю 
моден. У 1895 році вона замовила йому афішу для своєї вистави 
«Жисмонда» і відтоді він виконував чиленні замовлення на її 
афіші, рекламні плакати, а також відповідав за сценографію ви-
став, її костюми. В основі його творів – своєрідний образ жін-
ки із замріяним поглядом, вишуканими позами, з розкішним 
волоссям, яке утворює складні арабески. Саме жіночий образ 
Альфонса Мухи став уособленням та ідеалом жіночої краси 
«прекрасної епохи», символом фатальної жінки. Сам Альфонс 
Муха опублікував у 1902 році збірник орнаментів «Documents 

8 Фар-Беккер Габриеле. Искусство модерна... С. 100–101.

dekoratifs», які він розробив і пропонував для подальшого ви-
користання. У Парижі в цей період набули поширення числен-
ні тумби на яких демонструвались рекламні плакати, афіші, 
в  кафе і ресторанах художникам замовлялись меню, запро-
шення. Таке поширення графічного мистецтва сталось завдяки 
тому, що у 1879  році виникла кольорова літографія, яка здій-
снила революцію в рекламному жанрі. Відтоді розпочався трі-
умфальний поступ друкованих плакатів Анрі де Тулуз-Лотре-
ка, Жюля Шере, П’єра Боннара та ін.

У Франції яскраві приклади стилю модерн являла Школа 
Нансі, яку очолював Еміль Галле, а також вироби відомого юве-
ліра Рене Лаліка. Саме Лалік вперше започаткував і утвердив 
красу таких матеріалів, як ріг, бурштин, перламутр, виявляючи 
їх декоративні можливості, удосконалив мистецтво емалі, вияв-
ляючи багатство її кольорової палітри. Кожна ювелірна прикра-
са Лаліка – це справжній шедевр декоративного мистецтва.

Розквіт стилю модерн пов’язаний з творчістю Гектора Гіма-
ра, з його металевими конструкціями. Це ворота, металева в’язь 
яких примхливо вигинається в будинку «Кастель Беранже» 
(1897–1898) та ціла низка яскравих декоративних входів до метро 
(1898–1904), що являються собою сплетіння декоративних рос-
линних елементів. Саме тому цей стиль у Франції носив назву 
«стиль Гімар» або «стиль метро». В основі його декорацій – ви-
гнуті, примхливі стебла рослин, абриси лінії.

Гектор Гімар – митець, який найбільш яскраво втілював сут-
ність модерну. Він був автором архітектурних споруд, численних 
решіток, огорож, вікон, дверей, гобеленів, меблів, у яких розро-
бляв єдиний стиль декоративного оформлення. Себе він мислив 
категорією «архітектор мистецтва», вважаючи, що художник має 
проектувати всі предмети, що оточують людину.

Наприкінці ХІХ  ст. на перше місце у формуванні нового 
стилю виходить Школа Нансі. Тут повсюдно утвердився пан-
теїзм довколишньої природи, символічне сприйняття рослин, 
естетизація квітів. Цьому в значній мірі сприяла символічна 
поезія, передусім збірник поезій Шарля Бодлера «Квіти зла». 
Квіти мали певний символічний зміст, мовою квітів худож-
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ники Школи Нансі висловлювали конкретні почуття і свої ду-
шевні настрої. Найулюбленішими квітами епохи модерну були 
орхідеї, калли, магнолії, гортензії. Так, калли та іриси ототож-
нювалися із жіночим началом, ірис символізував цнотливість, 
лілія – символ чистоти, пов’язаний з образом Богоматері, та ін. 
Втіленням пошуків Школи Нансі був насамперед Еміль Галле, 
твори якого за висловом сучасників, були справжніми «по-
емами в склі». Галле, досконало освоївши всі технічні способи 
оброблення скла, у своїх творах втілював свою зацікавленість 
поезією та натурфілософією. Він глибоко вивчав ботаніку, ство-
рював малюнки різноманітних квітів і трав. У Німеччині, де він 
проходив курс навчання, освоїв також історію мистецтва, зо-
ологію, займався скульптурою та малюнком, постійно прослу-
ховував музику сучасних композиторів, а  головне – глибоко і 
наполегливо вивчав технологію скла. Він засвоїв і вдосконалив 
техніку багатошарового скла, якою користувалися в Японії, ви-
вчав технологію античного та венеціанського скла, але все це 
переосмислив у відповідності до власного світовідчуття.

Техніка багатошарового скла полягала в тому, що митець на-
кладав на безбарвне скло кілька шарів кольорового скла, потім 
відбувався процес шліфовки, різьблення, витравлювання. Галле 
застосовував також інкрустацію, коли в гаряче скло вкладають 
шматочки кольорового скла, золото, метали. Він використову-
вав емаль для розпису по склу, для створення глазурі, адже саме 
вона надає склу ефект перлини, матової або блискучої поверхні 9. 
Еміль Галле творив унікальні вироби зі скла, кожний з яких був 
неповторним шедевром мистецтва. 

Масове виготовлення виробів зі скла було налагоджено в 
Нансі у мануфактурі братів Луї-Огюстена та Антоніане Даум, 
основною ідеєю якої стало поєднання мистецтва та виробни-
цтва. Мануфактура уславилась передусім виробництвом сві-
тильників, адже розвиток електрифікації надав нові можливості 
виготовлення цих предметів побуту. Світильники виробляли у 
формі грибів, рослин, різноманітних комах. 

9 Фар-Беккер Габриеле. Искусство модена. Köln : Коnemann, 2000. С. 114.

Видатним художником модерну по склу був Луї Комфорт 
Тіффані з Нью-Йорка. Саме в його творчому доробку абажури 
для електричних ламп набули своєї надзвичайної виразності, 
різноманітності завдяки вмілому поєднанню творчих художніх 
пошуків, технологічних експериментів зі склом та вдалому вико-
ристанню світлових ефектів. Сучасники були у захопленні від ві-
тражів, створених Тіффані, називаючи їх «скло, що полум’яніє». 
Особливе захоплення викликали вітражі Тіффані, що були екс-
поновані на Всесвітній виставці в Парижі – «чотири пори року». 
Це надзвичайної краси пейзажі, квітучі дерева, інші вибагливі 
рослини, особливо квіти.

У 1971 році в Парижі у музеї декоративних мистецтв відбула-
ся виставка «Піонери ХХ століття – Гімар, Орта, Вельде». Саме 
лінія в творчості бельгійських архітекторів Орта, Ван де Вельде 
стала основою формотворення; її вигини, переплетіння скла-
дають архітектурний декор усіх будівель. «Бельгійська лінія» з 
1900 року стала синонімом стилю модерн. Саме в Бельгії стиль 
модерн набув найвищого розвитку, оскільки ця країна тих ча-
сів була найбільш сприятлива до нововведень і підтримувалася 
заможними меценатами. Тут було організовано кілька художніх 
об’єднань, як-от «група ХХ», художній салон «Золоте руно», які 
активно сприяли організації всього художнього життя. Нові ідеї 
символізму були розвинуті в поезіях Метерлінка, Маларме, Вер-
харна, вони знаходили своє втілення в музиці Дебюссі, в поста-
новках на сцені поем-казок Метерлінка. Теорії Джона Раскіна, 
Морріса знайшли у Бельгії благодатний ґрунт, своє естетичне 
втілення у мистецтві й теоретичне обґрунтування передусім у 
творчості Анрі ван де Вельде. 

Шлях де Вельде – це відхід від живопису й архітектури і звер-
нення до творів декоративного мистецтва. Він займався як про-
ектуванням меблів, різноманітних освітлювальних приладів, 
так і створенням гобеленів (гобелен «Ангельське очікування», 
1893  р.), малюнків для декоративних тканин, шпалер і навіть 
виступав як дизайнер одягу. Анрі ван де Вельде доводив само-
цінність творів декоративного мистецтва, відводячи їм належ-
не рівнозначне місце в ієрархії образотворчих мистецтв. Ці ідеї 
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він задекларував у своїй доповіді «Вільям Морріс  – художник 
прикладного мистецтва і соціаліст», яку виголосив у 1898  році 
в Народному домі 10. Віднині твори декоративного мистецтва за-
йняли своє гідне місце як у культурному середовищі, так і на ви-
ставках нарівні з живописом і скульптурою.

Важлива роль в утвердженні основ стилю модерн належить 
архітектору Віктору Орта. Він по-новаторськи підійшов до розу-
міння специфіки таких матеріалів, як залізо в поєднанні зі склом. 
Саме цим поєднанням він домігся ефекту легкості будівель. За-
вдяки залізу в ансамблі зі склом, яке є конструктивним матеріа-
лом, він вводить залізо в оздоблення інтер’єрів. Це і хвилясті лінії 
балюстрад, і  примхливі вигини сходів, поручні, які приймають 
вигляд різноманітних рослин, стебла цих рослин, що вигинають-
ся як справжні фантастичні істоти або як водорості. Саме цей ме-
тод отримав назву «лінія Орта» як найяскравіший прояв стилю 
модерн. Такий стиль полягав передусім у тому, що будівлі набу-
вали хвилястих ліній не лише в горизонтальному напрямку, але 
й у вертикальному вимірі: утворювалась так звана «бельгійська 
лінія». Орта не лише проектував самі будівлі, а й виконував деко-
ративні оздоблення інтер’єрів, проектував меблі, гобелени, шпа-
лери, малюнки декоративних панно, приділяв увагу навіть формі 
фурнітури для дверей, освітлювальних приладів – різноманітних 
люстр, бра, торшерів. У результаті такої синтетичності ансамблю 
кожна будівля Віктора Орта перетворювалася на твір мистецтва, 
ставала явищем єдиного стилю – стилю – модерн. Саме тому його 
інший видатний французький архітектор Гектор Гімар назвав 
«сучасним зодчим мистецтва». Своєю творчістю він утвердив 
«теорію лінії як абстрактний спосіб висловлення  11. Прикладом 
довершеності стилю Орта може бути будинок Тасселя у Брюсселі 
1893 року, де, крім широкого введення в конструкцію металу, скла, 
Орта використав розпис, вітраж. У будинках Сольве та Етвельда 
в Брюсселі (1895–1897) архітектор застосував примхливо вигну-
ті залізні конструкції, які перетворюються в складні орнаменти 

10 Dekorative Kunst. 1898. Bd. 2.
11 Фар-Беккер Габриеле. Искусство модерна... С. 152.

в поєднанні зі склом. Завдяки цьому внутрішній простір будівлі 
ніби об’єднався з навколишнім середовищем, створивши надзви-
чайно легку ажурну конструкцію.

На переломі епох стиль модерн набув свого найбільшого по-
ширення і виявлення у виробництві речей масового вжитку. 
Саме тому Мюнхен стає столицею художніх ремесел, як і Відень, 
в якому організовуються так звані «Віденські майстерні», де пра-
цював Густав Клімт, роботи якого стали символом та уособлен-
ням стилю модерн.

У Мюнхені цікавою фігурою був художник Герман Обрист 
(1862–1827). Основою його творчості й світовідчуття стає закру-
чена лінія  – спіраль. В  його роботах  – малюнках для вишивок 
втілена абстрактна ідея динамічного руху, спіралі. Приклад: ро-
боти з вишивки, які він продемонстрував у 1895 році. Його ескі-
зи для вишивки реалізували Берта Руше, а також майстрині ви-
шивальної майстерні у Мюнхені, яку він організував. Ці роботи 
вразили сучасників своїм новаторством і були новим напрям-
ком у мистецтві модерну.

Цікавинкою творчості Германа Обриста стала його «Подушка, 
вишита квітами» (Віденський музей декоративного мистецтва; 
1898 р.; шовк, металічні нитки; муаровий візерунок, човниковий 
стібок, придбано від Мюнхенської асоціації художників) 12. Студії 
Обриста у царині ботаніки мали неабиякий вплив на його твор-
чість. Оригінально переплетені та доволі натуралістичні за своїм 
зображенням рослини без зайвих зусиль узгоджуються між со-
бою у прямокутному полі цього майстерного дизайну, який вони 
проривають своїм корінням. Сама подушка символізує єдність 
різних видів мистецтва та ілюструє розвиток у напрямку ідеалі-
зованого натуралізму, що долає властиву історизму стилізацію.

У музеї представлено частину настінного килима з галереї Віден-
ської школи ужиткового мистецтва, експонованої на Всесвітній ви-
ставці у Сент-Луїсі (США) у 1904 році (вовна, металічні нитки; візе-
рунок зроблено з перемежованого мережива, човниковий стібок) 13. 

12 T 4939/1898.
13 T 8641-1 / 1932Б до інвентаря внесено пізніше.
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Килим складався з шести частин; на ньому було зазначено: 
«Школа ужиткового мистецтва Австрійського музею у Відні». 
Розміщений високо на стіні, він обрамляв спроектовану Йозе-
фом Гофманом, кімнату, в якій були представлені об’єкти з Ві-
денської школи. Участь у міжнародних виставках дозволяла 
цій школі бути більш помітною, що врешті допомогло їй стати 
важливим натхненником розвитку віденського югендштилю. 
частина цього настінного килима, виставлена в музеї, є звичай-
ним лляним візерунком, на якому зображені дві доволі ефемерні 
людські постаті на тлі геометричних фігур 14.

Райнальд Франц (дослідник мистецтва модерну і творчості 
митців Віденських майстерень, які проіснували з 1900 по 1938 р.) 
робить детальний аналіз Віденької школи цього періоду: «На 
зламі 19-го та 20-го століть Відень був головним економічним та 
культурним центром центральноєвропейського регіону, що про-
стягався між Тиролем та Буковиною і від Герцеговини до Сілезії. 
Ця імперська столиця та місто проживання було осердям нових 
ідей та концепцій, спрямованих на відродження мистецтва та 
науки. Модернізм у Відні на зламі століть розвивався у відповідь 
на ідеї з інших районів Європи та світу, що були запозичені з пе-
редових джерел інформації та з опублікованих праць» 15.

Лінія в орнаменті модерну була основою формування худож-
нього образу, його стилістики. Адже факт, що відомий бельгій-
ський архітектор Анрі ван де Вельде створював свої інтер’єри, 
в  яких всі елементи були об’єднані єдиною лінією. Лінію він 
вважав основою творення всіх видів мистецтва. Цю ідею він ви-
клав у статті «Лінія – сила» (1898), в якій доводить, що орнамент 
модерну об’єднує всі види мистецтва, створюючи єдине просто-
рово-орнаментальне середовище, саме лінія сприяла синтезу 
мистецтв у єдине органічне ціле, що було основною особливістю 
модерну як стилю. Як вже зазначалося, ван де Вельде збудував 
власний дім, який став символом народження нового стилю, 
який об’єднував у єдине ціле архітектуру й художнє оздоблен-

14 Wien1900/Design/ Kunstgewerbe (1890–1938) Wien, 2013. S. 106–107.
15 Там само. S. 196–197.

ня інтер’єру. Він власноруч проектував не лише меблі та пред-
мети декоративного мистецтва, кераміку, скло, меблі, створював 
малюнки шпалер, гобеленів, одягу. Як відзначають його сучас-
ники, він проектував навіть одяг своєї дружини, ювелірні при-
краси, оформлення і сервірування страв. Саме це дуже вразило 
свого часу Анрі де Тулуз-Лотрека, який відвідав цей будинок. 
В ньому все знаходилося в єдиній стилістичній єдності. Все було 
об’єднано в єдине просторово-орнаментальне середовище, було 
символом нового часу і нового стилю, що об’єднав декоративне 
мистецтво з образотворчим.

Найбільш поширеною і за часом першою, як відомо, була так 
звана флореальна або натуралістична течія – «Ар Нуво», що з ча-
сом претворилася в геометричну. 

Художники, захоплені вигнутими лініями модерну, поступово 
стали їх геометризувати. Так у модерні зявилися прямі кути, чіткі 
прямокутники, квадрати та кола. В рамках цієї течії модерну мо-
дерна працювали Йозеф Гофман та «Віденські майстерні», чарльз 
Макінтош, Анрі ван де Вельде, які, експериментуючи, стали біля 
витоків геометричної течії у мистецтві модерну та естетики. 

У своїй праці «Стиль модерн» Дмитрій Сараб’янов 16 дає роз-
горнуту характеристику стилю модерн, виділяє основні сюжети, 
улюблені теми і загалом аналізує іконографію модерну як в об-
разотворчому, декоративному мистецтві, так і в архітектурі. Він 
підкреслює, що, незважаючи на специфіку національних шкіл, 
теми та їх вирішення в мистецтві модерну були аналогічні. Ана-
лізуючи загальний шлях розвитку європейського мистецтва, 
дослідник відзначає низку аналогічних тем і сюжетів, які є вті-
ленням філософських ідей того часу і передусім дуже розповсю-
джених ідей «філософії життя». Д. Сараб’янов наголошує, що ряд 
тем і мотивів були типовими для живопису і графіки багатьох 
країн Європи. Це мотив зростання, виявлення життєвих сил, 
пробудження, становлення і розвиток, молодість, весна, танок, 
вакханалії тощо. Особливо митців цікавила ідея бурі, порив-

16 Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. Москва : 
Искусство, 1989. 296 с.
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частого вітру, шторму та інших виявів сил природи: у Людвіга 
фон Гофмана – «Танок», «Екзотичний танок», у Гуго Габермана – 
«Вакханка». Улюбленими сюжетами Гофмана був мотив бурі, по-
долання її проявів («Весняний вітер»).

Ці теми знаходимо і в творчості Пилипа Малявіна, Сергія 
Малютіна, Олександра Бенуа. Улюбленими темам були зобра-
ження професійних виконавців, особливо це стосується твор-
чості Анрі де Тулуз-Лотрека, Жюля Шере. Російський художник 
Валентин Сєров малював видатних балерин Тамару Карсавіну та 
Ганну Павлову, Іду Рубінштейн. У зображенні танцюристів, їх-
ніх танців митці намагались передати насамперед свої естетич-
ні уявлення про красу руху, вихор драперій тощо. Так, однією з 
найбільш популярних танцюристок у Франції була Лої Фуллер, 
і саме її танець, динаміка користування драперіями були втілен-
ням стилістики модерну. Французькі скульптори Рауль Ларш 
та П’єр Рош створили твори, в  яких композиційним центром 
була драперія, що своїм рухом нагадувала полум’я або крила 
гігантського метелика, чи вибагливої рослини. Її втілив у своїх 
літографіях Анрі де Тулуз-Лотрека, в акварелях – австрійський 
митець Коломан Мозер, німецький графік Томас Теодор Гейне 
(створив свою відому картину «Серпантинна танцюристка»).

Улюбленими мотивами епохи модерну були зображення мо-
лодості, молодих героїв як символу пробудження життєвих сил. 
Це роботи Фердинанда Ходлера «Весна» (1910), Кузьми Петрова- 
Водкіна «Юність», (1911), численні роботи на цю тему Миколи 
Кузнєцова, Ганни Голубкіної. В  контексті цього стоять також 
картини львівських майстрів сецесії  – Олекси Новаківського 
«Пробудження» (1914), Казимира Сіхульського – триптих «Вес-
на» (1908), численні портрети Михайла Жука.

За висловом Дмитрія Сараб’янова, особливістю модерну є те, 
що він дає чітке уявлення про єдність усього живого. Це реалізу-
ється в перенасиченості тваринних і рослинних форм, які пере-
втілюються і утворюють нові фантастичні істоти. Це поєднання 
і перевтілення квітки у птаха, хвилі в коня, риби в людину. Ху-
дожники самі відчувають себе міфотворцями, авторами нових 
фантастичних істот.

Так, улюбленим персонажем живописних картин Михаїла 
Врубеля є фантастична істота Пан, що живе в лісах і виростає із 
землі («Пан», 1899). Врубель також звертається до фантастичного 
образу чарівної царівни – лебіді, що була навіяна оперою Рим-
ського-Корсакова («Царівна-Лебідь» 1900).

Особливої популярності фантастичні істоти набули в мисте-
цтві німецького «Югенстилю»  – у  творчості Бекліна, Клінгера, 
Штука. Це різноманітні морські істоти  – тритони, нереїди, або 
кентаври, що уособлювали чоловічу силу, мужність. У мистецтві 
Франції, Бельгії улюбленими були зображення фантастичного і 
загадкового сфінкса, що поєднував риси жінки, птаха і лева.

Характерною особливістю стилістики модерну є уважне 
ставлення до природи, конкретніше – до її окремих елементів. 
Це взаємозв’язок рослинних і тваринних форм. Але ці форми не 
досліджуються живописцями, графіками, художниками декора-
тивного мистецтва в їх природному середовищі, а лише викорис-
товуються як частини орнаментального цілого. Саме тому мит-
ців дуже цікавлять конкретний мотив природи – гілка, квітка, 
метелик, пташка або щось інше, які утворюють орнаментальну 
єдність в її складних динамічних поєднаннях, у примхливих ви-
багливих формах.

Улюблені квіти епохи модерну мали завжди певний сим-
волічний зміст, глибоке художньо-емоційне навантаження, 
пов’язане з конкретними міфологічними уявленнями. Так, улю-
бленими були тюльпани, орхідеї, лілії, троянда, нарцис. Орхідеї, 
лілії, латаття були символом трагедії, загибелі, смерті. Дзвоники 
символізували бажання, соняшники  – сяйво сонця, своєрідне 
бажання життя. Дерево за традицією давньої міфології ототож-
нювалося з деревом життя, деревом раю. Серед зображень жи-
вої природи улюбленими були також птахи – фазани, лебеді як 
символ приреченості, трагічної вірності кохання, павичі з часів 
давнього Єгипту уособлювали Сонце. Водночас приваблювала їх 
екзотичність, яскраве забарвлення, наявність «вічок», які за на-
родними уявленнями і повір’ями були джерелом пристріті.

Головною ознакою стилю модерн була універсальність, синтез 
мистецтв, які формували предметне середовище. Саме тому архі-
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тектурний ансамбль включав і внутрішнє оздоблення, різні види 
мистецтва  – живопис, вітраж, скульптуру, твори прикладного 
мистецтва. У цей період виявилася також інша особливість сти-
лю – його відкритість, тяга до публічності – «виставковості». Саме 
виставки, особливо міжнародні, стали жанром модерну, а на між-
народних форумах створювалися національні павільйони. 

У мистецтві модерну часто поєднувалися різні види мис-
тецтва  – архітектура, живопис, скульптура, вітраж, предмети 
декоративного мистецтва. Широкий розвиток отримує деко-
ративний розпис. Окремі житлові споруди, громадські будівлі 
прикрашають живописними панно, мозаїкою, темперним роз-
писом живописом на склі.

Прикладом органічного включення живопису в архітектуру 
може слугувати готель «Метрополь» у Москві. Побудований за 
проектом англійського архітектора В. Валькота (1898–1903), він 
включає мозаіки та розпис, виконаний А. Головіним за малюн-
ками М. Врубеля. Вони повністю відповідають і підпорядковані 
архітектурі будівлі.

Прикладом є також розписи «Павиної кімнати» Джеймса 
Уїстлера, і  це декоративнее живописнее панно вважається од-
ним із перших творів модерну. Художник не ставить собі за мету 
створити сюжетнее зображення – це швидше орнаментально-де-
коративний розпис.

Інтернаціональний у своїй основі стиль модерн мав спільні 
художньо-пластичні принципи формотворення. Проте кожна 
країна мала свої національні особливості, створила свої варіан-
ти модерну. Це стосується передусім вироблення в Росії, а отже, 
і в Україні свого варіанту національного стилю, що мав дещо ро-
мантичне, патріотичне забарвлення і опертя, насамперед на дав-
ні витоки народної творчості, фольклорні традиції.

Розвиток національно-романтичного неоросійського стилю 
було стимульовано яскравими Дягелівськими сезонами у Пари-
жі, діяльністю митців з Абрамцево і Талашкіно.

Підґрунттям для цього слугувала велика зацікавленість сус-
пільства витоками своєї культури. Так, Федір Солнцев видає 
у 1849–1853  роках шеститомну працю «Дневності Російської 

держави», в якій помістив малюнки давнього одягу, церковно-
го начиння, зброї. Директор Строгановського училища Віктор 
Бутовський у 1870  році публікує працю з «Історії російського 
орнаменту з Х по ХVІ століття» 17. Саме ці матеріали активно ви-
користовуються у процесі викладання фахових дисциплін сту-
дентам Строгановки, яка стає центром виховання митців, що 
сповідували ідеї неоросійського стилю.

Велике значення для вивчення давнього орнаменту мала ка-
пітальна праця Володимира Стасова  18, яка розкривала витоки 
народного мистецтва. Роботи Стасова сприяли не лише вивчен-
ню основ народного орнаменту, а й мали вплив на розвиток тек-
стильного орнаменту, творення речей прикладного мистецтва в 
стилізації як форм народних виробів з дерева, кераміки, так і у 
виявленні національного колориту.

Всі ці дослідження мали сильний вплив на митців, що 
об’єднались навколо Сергія Дягілєва для створення «балетних 
сезонів» у 1909–1911 роках у Парижі. Саме вони зробили великий 
внесок у мистецтво російського модерну, знайомили французьку 
публіку з досягненнями новітнього музичного та балетного мис-
тецтва. Величезний успіх мали спектаклі «Половецькі танці», 
«Шахерезада», «Клеопарта», «Жар-птиця.» Вони вразили паризь-
кого глядача декоративною експресією сценічної дії, новизною 
музики, буянням звуку, кольору. Унікальні костюми та декорації 
до спектаклів створювали видатні російські художники – Олек-
сандр Головін, Іван Білібін, Мстислав Добужинський, Микола 
Реріх, Лев Бакст, Євген Лансере та ін. В  декораціях і костюмах 
художники використовували стилізовані слов’янські орнамен-
тальні мотиви, мотиви російської вибійки ХVІІ–ХVІІІ ст.

Російська тема найбільш яскраво була засвідчена в 
оформленны балету Ігоря Стравінського «Жар-птиця». Ескізи 
декорацій, костюмів створював Олександр Головін, деякі кос-
тюми виготовлено за ескізами Льва Бакста. Ескізи декорацій 

17 Бутовский В. История русского орнамента с X по XVI столетие по древ-
ним рукописям. В 2-х ч. 1870. Москва : Тип. В. Готье, 1870. 26 с. : ил.

18 Стасов В. В. Русский народный орнамент: шитье, ткани, кружева. Санкт-
Петербург, 1872. Вып. 1. 27 с., 88 л. ил.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



37

Стиль модерн у декоративному мистецтві

36

Тетяна Кара-Васильєва

до «Кощієве царство» Головіна побудовані на квітково-рослин-
них мотивах російських тканин ХVІІ ст. Буяння фарб, яскравих 
орнаментальних мотивів – все це свідчило про утвердження ро-
сійського варіанту стилю модерн, який було започатковано і роз-
винуто в середовищі митців «Світ мистецтв», а також у спільноті 
митців, об’єднаних Оленою Полєновою в Абрамцево. До речі, 
музику Ігор Стравінський створював, перебуваючи саме тут. На 
прохання Марії Тенішевої Стравінський одну з музикальних 
фраз свого балету написав на балясині Талашкінського «Терем-
ка». Це був центр, де творились нові форми мистецтва – в музиці, 
хореографії, живописі, декоративному мистецтві.

Абрамцево є символом нового мистецтва, центром оновлення 
та новітніх пошуків на шляху своєрідності розвитку російської 
культури. Це було унікальне, яскраве явище російської худож-
ньої культури. Село Абрамцево розташоване неподалік Трої-
це-Сергіївської лаври у Загорську та Хотьківського монастиря. 
З 1843 року воно належало видатному російському письменнику 
С. Т. Аксакову, саме тут були створені найбільш значні його тво-
ри, сюди приїздили М. В. Гоголь, І. С. Тургенєв, М. С. Щепкін, 
М. П. Самарін, М. М. Загоскін та інші видатні діячі свого часу. 

У 1870 році Абрамцево купує Савва Мамонтов, і в 1878 році 
в ньому утворюється так зване Абрамцевське коло або, як його 
ще називали  – Мамонтовське коло однодумців, у  яке входили 
найяскравіші представники російського мистецтва ХІХ  ст.  – 
В. Д. Полєнов, В. М. Васнецов, І. Ю. Рєпін, М. М. Антокольський, 
К. А. Коровін, В. А. Сєров, М. В. Нестеров, М. О. Врубель, видат-
ні музиканти, артисти, співаки, теоретики мистецтва. Це було 
унікальне яскраве явище російської художньої культури. Всі 
творчі зусилля членів Мамонтовського кола були спрямовані на 
подальший розвиток національного мистецтва, що спиралося 
передусім на народне мистецтво, його традиції. Саме тут було 
написано першу приватну оперу, в якій співав Федір Шаляпін, 
яка уславила музичну культуру того часу. 

Напружене творче життя в Абрамцево виливалося у створен-
ня яскравих живописних творів, цікавих архітектурних проек-
тів. Саме тут відроджувались традиції давнього гончарства і в 

той же час розроблялись нові твори декоративного мистецтва в 
стилі модерн, засновані на глибинному вивченні та інтерпрета-
ції давньоруського народного мистецтва. Саме тут відбувались 
пошуки національного стилю в образотворчому та декоратив-
ному мистецтві Росії. В Абрамцево було дві майстерні – столяр-
но-різьбленна (1885) та керамічна (1890). Саме тут відбуваються 
активні пошуки створення нових виробів декоративного мис-
тецтва, пристосованих для сучасного інтер’єру, тут формувався 
стиль модерну в його неоросійському варіанті. Основні прагнен-
ня митців Абрамцево полягали передусім у підвищенні суспіль-
но-культурної спрямованості творчості в контексті починань 
європейських діячів мистецтва. Саме «Рух мистецтв та ремесел» 
утверджував романтичний погляд на твори декоративного мис-
тецтва як такі, що виявляли їхню духовну сутність та основну 
функцію – окрасу сучасного інтер’єру. 

В Абрамцево працювала Марія Полєнова  – сестра художни-
ка Василя Полєнова та Михаїл Врубель. Це дві протилежні грані 
одного і того ж явища – модерну, заснованого на інтерпретації 
традицій народної культури. Врубель у своїх керамічних виро-
бах, панно виходив на обшири оновлення форми в руслі транс-
формації нової пластичної системи художнього мислення, він 
сприрався на глибинні фольклорні художні традиції. У  своїх 
пошуках Полєнова спиралася на вивчення традицій народного 
мистецтва, проникнення в його глибинну стилістику та худож-
ню сутність, засновану на єдності доцільності та краси. Марія 
Полєнова збирала, ретельно вивчала зразки народної творчос-
ті, насамперед вироби сільського побуту, керамічні та різьблені 
вироби, елементи декору сільського житла, тканини, вишивки, 
прялки тощо. численні авторські вироби дерев’яного різьблен-
ня – різноманітні полички, шафи, меблі ґрунтувалися на інтер-
претації народного мистецтва, осучасненні виробів, присто-
суванні їх до потреб тогочасного інтер’єру. Шлях М. Полєнової 
та її однодумців по майстерні пролягав від творення орнамен-
тальних форм народної лексики до її трансформації в нову плас-
тичну систему модерну в його неоросійському варіанті. Разом з 
М. Полєновою працювала Марія Якунчикова (Вебер). Вона також 
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зробила значний внесок у розвиток мистецтва модерну, зокрема 
у сфері декоративного мистецтва.

У своїх працях  19 М.  Кисельов вперше подає біографію 
М. Якунчикової та її внесок у художнє життя, насамперед у роз-
виток ідей Абрамцевського кола. Він стверджує, що художниця 
була предтечею символізму та модерну в російському мистецтві 
початку ХХ ст. передусім у графіці та декоративному мистецтві. 
Народилася вона в родині заможного фабриканта й мецената Ва-
силя Івановича Якунчикова, який щедро фінансував будівництво 
Московської консерваторії, оселю якого відвідували видатні музи-
канти того часу – Антон Рубінштейн, Олександр Скрябін. Родинні 
зв’язки були з Третьяковими, Мамонтовими. Сестра Якунчикової 
по батьку вийшла заміж за художника Полєнова і з молодих років 
Марія Якунчикова відвідує широко відомі на той час полєновські 
рисувальні вечори, де працює поруч з Василем Полєновим, Ісаком 
Левітаном, Костянтином Коровіним, Валентином Сєровим, Ми-
хайлом Нестеровим. Саме це і зумовило формування її художніх 
смаків та уподобань, особливо в галузі пленерного живопису та 
в захопленні аквареллю. Особливо цікавим є портрет сестри («За 
роялем». В. В. Вульф, 1880), яка пізніше підняла мистецтво вишив-
ки та аплікації на високий рівень. Саме тоді, у 1890-х роках, вона 
знайомиться з Оленою Полєновою, однією з предтеч російського 
модерну, яка на все життя стає її соратницею в справі утверджен-
ня новітніх форм мистецтв 20. М. Якунчикова постійно перебувала 
між Росією та Швейцарією, де трагічно рано обірвалося її життя 
і де залишилась більшість робіт. Її ім’я і творчість останнім часом 
виходить з небуття і демонструє як художницю високого рівня, 
що внесла значний вклад у розвиток модерну в живописі, графіці, 
в різних видах декоративного мистецтва. 

Перебуваючи у Франції, вона у 1889 році вступає до Академії 
Жюльєна, у мастерню В. А. Бугеро (Бугро) й Т. Робер-Флері, опа-

19 Киселев М. Мария Якунчикова. Москва, 1979. 189 с.; Киселев М. Мария 
Якунчикова и русский модерн (1870–1902). Наше наследие. Москва, 2000. № 3. 
С. 32–41.

20 Киселев  М. О  творчестве В.  В.  Вульф. Искусство. Москва, 1989. №  1. 
С. 32–34.

новуючи мистецтво малюнка. Одночасно вивчає сучасне мисте-
цтво, передусім творчість Андерса Цорна та П. А. Бенара. Марія 
Якунчикова в Парижі захопилася офортом та керамікою. М. Ки-
сельов доводить, що якщо її тарелі були прикрашені станковими 
пейзажами без елементів модерну, то в офортах 1893–1895 років 
художниця повністю опановує новий стиль.

Саме вона познайомила вітчизняних митців з кольоровим 
офортом, якого тоді не було в Росії. М.  Кисельов зазначає, що 
притаманний модерну культ лінії, пошуки двомірних формул 
для передачі тривимірного світу, підвищена декоративність ко-
льорових площин характерні для офортів «Сільське кладови-
ще», «Пейзаж з церквою». В  офортах превалює орнаментальне 
начало і водночас прослідковується чітке підкреслення кожного 
елементу композиції контурною лінією. Саме ці пошуки стиму-
лювали іншу художницю модерну  – Остроумову-Лебедєву до 
експериментів у галузі ксилографії 21. Саме ця увага Якунчикової 
до виявлення і чіткості лінії приводить її до створення декора-
тивних панно, які демонструють вироблення новаторської ори-
гінальної техніки випалювання на дерев’яній основі у поєднанні 
із живописом. З 1895 року вона опановує нові прийоми поєднан-
ня чіткої лінії випалювання з яскравим живописним мазком, де 
кожен елемент композиції підкреслено виразною контурною лі-
нією («Осика та ялинка», «Дика полуниця»). Саме завдяки синте-
зу кольору та форми художниця передає глибинний зміст своїх 
панно. Картини «Вікно» (1896), «Печаль пам’яті» (1890), «З вікна 
старого будинку. Введенське» (1897) – це ліричні, просякнуті гли-
боким сумом твори, в яких художниця зі щемом згадує щасливі 
дні дитинства, проведені в рідному маєтку у Введенському, дні, 
які вже не повернуться. Це передано через експресивний мазок, 
підкреслений контур всіх елементів пейзажу, через зеленувато-
синій колорит ночі, в якій як марево зображено білий будинок з 
колонами, на першому плані вікно зі свічкою як символ втрати 
рідного щасливого раю.

21 Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки. Ленинград : 
Изд-во обл. союза сов. худ., тип. им. Володарского, 1935. Т. 1. С. 227.
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З 1894 року роботи М. Якунчикової все більше набувають сим-
волічного змісту. Показовими в цьому плані є картини «Відобра-
ження інтимного світу» (1894), «чохли» (1897), що було наближен-
ням художниці «до галузі чистого символізму»  22. Художники 
«Світу мистецтв» відчували спорідненість творчих устремлінь 
М. Якунчикової з власними пошуками. Саме тому Сергій Дягілєв 
замовив їй зробити обкладинку для його журналу та ряд орна-
ментальних заставок. Цікаве полотно «Весло», в якій декоративно 
вирішено листя з ліліями навколо човна і несподівано перекресле-
ний простір діагональним розміщенням весла. Всі елементи ком-
позиції чітко оконтурені, що створює контраст між живописно 
вирішеними квітками, листям і чітким контуром всіх елементів 
композиції. В цій роботі найбільш яскраво виявилася єдність де-
коративного начала та графічної чіткості всіх елементів.

Після втрати своєї наставниці і друга Олени Полєнової Марія 
Якунчикова продовжує її роботу над відродженням народних 
промислів, створює ряд творів з дерева для Абрамцевських май-
стерень, зокрема, оздоблену випалюванням поличку, панно «Го-
родок», «Троїце-Сергіїв монастир», дитячі іграшки. Вона ство-
рює цілий макет з різноманітних фігурок, які можно пересувати, 
складати в різні ансамблі. Ці іграшки з дерева можно було пере-
сувати, видозмінювати, складати в єдиний ансамбль, наповне-
ний складних просторових рішень, і, власне, з цих динамічних, 
але внутрішньо урівноважених, інтенсивних за кольором ком-
позицій можно було б судити про появу «неоросійського стилю» 
з його пластичними і просторовими досягненнями» 23.

Роботи виконувалися у майстернях в Абрамцево для кустар-
ного відділу Всесвітньої виставки в Парижі у 1900 році. Розви-
ваючи починання Полєнової, М. Якунчикова пішла іншим шля-
хом – вона повністю відходить від народних зразків, її роботи 
наповнюються творчою фантазією, в якій народне мистецтво – 

22 Русакова  А.  А. Символизм в русской живописи. Москва  : Искусство, 
1995. С. 54.

23 Борисова  Е.  А. Архитектура в творчестве художников Абрамцевского 
кружка (У истоков «неорусского» стиля). Художеств. процессы в рус. культуре 
втор. пол. ХІХ века. Москва, 1984. С. 172–173.

це імпульс для вільної творчості, це вияв нового стилю модерн в 
його російському варіанті. 

У 1895  році М.  Якунчикова створює картину «Дівчинка у 
лісі», яка пізніше лягла в основу її вишитого панно «Дівчинка і 
лісовик» (1899, приватна колекція, Шен-Бужері, Швейцарія). Цю 
роботу виконано в техніці аплікації, вона була представлена на 
Всесвітній виставці в Парижі 1900 року, де отримала срібну ме-
даль. Аплікаця була улюбленою технікою виконання панно, гобе-
ленів епохи модерну. Саме вона надавала можливість органічно-
го поєднання, синтезу декоративного та образотворчого начала. 
За ескізом М. Якунчикової робота виконувалася у вишивальних 
майстернях Абрамцева, де художниця безпосередньо керувала 
і слідкувала за виконавцями. Досвід, набутий при виконанні 
панно з випалюванням і живописом, було інтерпретовано і пе-
ренесено на вишите панно. Саме тут різноманітні клаптики тка-
нини складали живописну композицію, а замість чітких конту-
рів випалювання – рельєфні стібки вишивки, які оконтурюють 
кожний кольоровий шматочок. Нерівність поверхні тканини, її 
заглибленість, нарочита рельєфність стібків, які по-різному від-
кидають тіні, створюють відчуття певної просторовості й живої 
рукотворності. Разом з тим, декоративні ефекти допомагають 
виявляти загальний настрій роботи. Гама побудована на зівстав-
ленні зеленуватих, золотавих, рожевих тонів, що чітко передає 
тривожний настрій, відчуття дівчинки, що злякалася, побачив-
ши лісовика в гущавині лісу.

Міркуючи над розвитком декоративного текстильного панно, 
слід проаналізувати передусім досягнення таких художниць, як 
Віра Вульф, Надія Псіщева, Микола Кульбін, Ксенія Левашова 
(Стюнкель) в Росії, які піднесли мистецтво вишивки, перетворив-
ши його в самодостатній вид творчості, створювали панно-аплі-
кації, а головне – очистили цей вид творчості від ужитковості.

Віра Вульф була молодшою сестрою М. Якунчикової і з дуже 
освіченої родини. У неї рано проявився музичний талант, вона 
брала уроки музики у А.  Скрябіна, готувалася до професійної 
кар’єри піаністки, переїхала для цього в 1888  році до Парижу, 
де виступала з сольними концертами. У  1907  році повертаєть-
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ся до Варшави, потім до Москви, у 1915-му поселяється в Тарусі, 
з якою пов’язала останні роки життя. Вона захоплювалася аплі-
кацією як одним з різновидів вишивки, створюючи у цій техні-
ці портрети, пейзажі, натюрморти. У  своїх спогадах вона зга-
дувала, що, нарешті, знайшла своє справжне захоплення. Вона 
писала: «Люблю і те й інше пристрасно, воно частина мене, але, 
очевидно, я більше художник, ніж музикант, точніше, тому й му-
зикант, що художник» 24. Впродовж свого творчого життя вона 
створила майже 50 творів, з яких відомо лише до двох десятків. Її 
роботи не були звичайним аматорським захопленням. Вони екс-
понувалися з 1906 по 1916 роки на виставках «Союз російських 
художників», «Світ мистецтв». Разом із сестрою М.  Якунчико-
вою брала участь у виставках у Швейцарії 25. Особливістю її твор-
чого методу була робота на пленері, де замість фарб вона вико-
ристовувала різноманітні клаптики тканини, робила попередні 
ескізи, щоб визначитись з відповідними кольорами тканини  26. 
З творів Віри Вульф збереглося багато пейзажних робіт, сповне-
них глибинного ліричного настрою. Це насамперед краєвиди 
її улюбленого маєтку у Введенському («Введенське», аплікація, 
1909), або ж Таруси, де пройшли останні роки її життя. Карти-
на («Дощ», аплікація, 1916) надзвичайно тонко передає краєвид, 
що відкривається з тераси будинку. Це неозорі поля за річкою, 
сама річка, гладінь поверхні якої сприймається як течія життя, 
крита крупними краплями дощу тераса. Клаптики тканини ля-
гають суцільною кольоровою плямою, кожен контур спеціально 
обметано білим стебловим швом, що посилює враження рукот-
ворності та живописності. На противагу своїй сестрі М. Якун-
чиковій, у творах якої спостерігаємо чіткий контур зображених 
предметів, В. Вульф використовує стібок, який своїм імпульсив-
ним контуром надає живописності й відчуття рукотворності.

Роботи обох сестер глибоко символічні, наповнені прониз-
ливим смутком, внутрішньою душевною зосередженістю. Вони 

24 Евдокимов И. В. Вера Васильевна Вульф-Якунчикова. Рукопись. 1925 г. 
ЦГАЛИ. Ф. 1246. Ед. сохр. 87. Лист 141.

25 Ручной труд. ч. 1. Рукоделие. Москва, 2009. С. 119–120.
26 Там само. С. 4.

перегукуються з творчістю художників-символістів «Світу мис-
тецтв» («Смеркається. Вікно на Новинському бульварі», апліка-
ція, 1913). Багато місця у творчості В. Вульф займає зображення 
пейзажів, де основний художній ефект тримається на декора-
тивному зображенні хмар, які клубочаться у небі, відбиваються 
у гладіні річки («Райдуга», 1920; «Хмари», 1919). Робота «Свічка» 
(аплікація, 1922), навіяна аналогічною картиною М. Якунчико-
вої, просякнута глибоким сумом, драматизмом, пов’язаним з 
відчуттям передчасної смерті. Свічка, що догорає, ріка, сумний 
осінній пейзаж за вікном, розкритий рояль та букет троянд на 
першому плані вносять ще сильніший мажорний акорд у загаль-
ний трагічний настрій картини. Її можна вважати прощальним 
реквіємом художниці  27. В.  Вульф розвиває у сфері вишивки, 
в техніці аплікації унікальний напрямок – портретний жанр. 

Спочатку свої портрети Вульф виконувала чорним силуетом 
(портрети С. Мамонтова, К. Ігумнова), а пізніше перейшла до ко-
льорових станкових картин і портретів 28. Такі картини, як «Ав-
топортрет» (1916), «Портрет художника Н.  П.  Ульянова» (1917) 
свідчать про опанування художницею декоративного панно як 
нового явища в декоративному мистецтві доби модерну. Зобра-
ження персонажів з їх глибоко психологічною характеристикою 
подано на орнаментальному тлі вишитих квітів, енергійні стіб-
ки ниток білого кольору підсилюють внутрішню динаміку всі-
єї композиції. В  роботі є деталь, вузол, який притягує погляд. 
Так, в автопортреті – це яскравий букет квітів, що його тримає 
В. Вульф, у портреті Н. Ульянова – вишуканий жест руки з ци-
гаркою і димком від неї. Роботи художниці детально пророблені. 
Загальний колорит будується на контрастному протиставленні 
інтенсивних тонів – чорного сюртука та білого коміру сорочки, 
енергійних червоно-бузкових смуг на світлій поверхні крісла. 
Багато місця залишено як суцільні поверхні тканини одного ко-
льору, але вони не сприймаються одноманітними площинами – 
їх пожвавлено штрихами-стібками, невеликою змятістю, що 

27 Киселев М. О творчестве В. В. Вульф... С. 62.
28 Там само. С. 60.
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додає об’єму і живописності поверхні; відчувається тепла рука 
самої майстрині.

Як портретист працював художник Микола Кульбін, ві-
домий теоретик мистецтва, графік, організатор виставок лі-
тературно-художнього авангарду. За його ескізом виконано 
«Жіночий портрет» (аплікація з шовку, 1913). Він інакше орга-
нізовує зображення. Замість детально проробленої поверхні, як 
у В. Вульф, Кульбін будує зображення на контрасті суцільних 
поверхонь ткании, які наче залиті однією фарбою, в контраст-
ному поєднанні – чи жовтої, як на комірі, чи умовно фіолето-
вої при зображенні волосся. Площини тканини організуються 
внаслідок пластичного руху ножиць, створюючи підкреслено 
чіткі графічні лінії, виявляючи гнучкий контур площин. Ця 
робота відображає художні пластичні пошуки М. Кульбіна і є 
«чистим художнім експериментом» 29.

Аплікація була одним з найулюбленіших видів вишивки, 
хоч користувалися і виявляли її пластичні можливості кожний 
з художників по-своєму. Суто живописне вирішення лежить в 
основі роботи Ксенії Левашової (Стюнкель), учениці А. Купріна 
(«Натюрморт», аплікація з шовку, 1920 р.). З 1918 року вона брала 
активну участь у виставках (ХХIV виставка картин і скульптур 
Московського товариства художників, 9-та  виставка картин 
«Сучасний живопис», 5-та виставка московських живописців). 
Зображення квітів у вазі, тло панно – все зроблено з окремих 
клаптиків матерії, підкреслено недбалого і різного розміру. 
Зшиті клаптики тканини рельєфним контуром, прошито опу-
клими стібками, що створює додаткову складну фактурність, 
рельєфність зображення, гру світла і тіні. Надзвичайно тонкий 
колорит роботи, витриманий у теплих охристих тонах з акор-
дами темно-вишневого і рожевого тонів. Таке спрямування, 
власне, дає підстави говорити про живописний підхід у худож-
ньо-образному вирішенні роботи.

Цей напрямок характерний для вишитої роботи за ескізом 
Ель Лісицького, яку, вірогідно, виконала П. Хентова («Завіса до 

29 Ручной труд. ч. 1. Рукоделие... С. 6.

шафи з торою», вугілля, вишивка шовком) та картини Павла Куз-
нєцова «Смерть Тентажиля» (вишивка шовком, 1904), в  основі 
якої лежить графічна прорисовка малюнку, що дуже вишукано 
виконана вишивкою шовковими нитками.

Вишиті твори Надії Псіщевої також породжені її художніми 
уподобаннями. Вона відвідувала Строгановське училище, піз-
ніше (з 1905 року) разом зі своїм чоловіком художником Олек-
сандром Шевченком вона переїхала до Парижу, де захопилась 
аквареллю. Це куточки та передмістя Парижу. Але згодом її ін-
тереси змінилися у бік створення вигаданих пейзажів з дамами 
і кавалерами у вбранні ХVІІ ст. Їх ніжнопастельна гама, сюжети 
нагадували образи митців «Світу мистецтв». Вишивки Псіще-
вої надзвичайно вишукані, вони в  ніжних блакитно-сірих то-
нах. Це невеликі мініатюри, як дорогоцінні коштовні прикраси, 
овальних обрисів з пасторальними сюжетами; вони споріднені 
з іншими роботами майстрів Срібного віку 30. Це поетичні еле-
гії, наповнені невиразною поетичністю, замріяністю жінок, що 
прогулюються понад спокійною гладдю озера («Пейзаж з жіно-
чою фігурою», вишивка, аплікація, 1900; «Пейзаж з двома жіно-
чими фігурами», вишивка, аплікація, 1900; «Пейзаж», вишивка, 
аплікація, 1900). Художниця дуже вдало комбінує аплікаціями 
з шовку потрібного їй кольору для заповнення певних площин 
композиції і вишивки, якою потім зашиває зображення.

Талашкіно – центр, в якому було сфокусовано всі ті новації та 
пошуки митців початку ХХ ст., зі створення цілісного напрямку 
як варіанта національного стилю модерн, який ще іноді назива-
ють неоросійським стилем. Це був значний культурний центр 
Росії, де працювали видатні музиканти, архітектори, художники, 
історики, де творча атмосфера була сповнена багатоплановими 
пошуками в усіх галузях мистецтва. Тут побували видатні ді-
ячі культури – Ілья Рєпін, Костянтин Коровін, Михаїл Врубель, 
Сергій Малютін, Сергій Дягілєв, Микола Реріх, Адріан Прахов, 
Олександр Бенуа, Михаїл Нестеров, Ігор Стравінський. З орке-
стром балалайок виступав Василь Андреєв. Тут у маєтку Марії 

30 Ручной труд. ч. 1. Рукоделие... С. 120.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



47

Стиль модерн у декоративному мистецтві

46

Тетяна Кара-Васильєва

Клавдіївни Тенішевої, яка була натхненником, організатором і 
меценатом талашкінського осередку, були реалізовані найсмі-
ливіші задуми у сферах театру, музики, опери, балету, художніх 
промислів. Упродовж 1893–1914 років тут було створено школу 
ремесел та художні майстерні: вишивальна, різьблення по дере-
ву, гончарна, емальєрна. 

Вироби Талашкінських майстерень були широко відомі. Це 
був значний культурний, художній центр Росії. Він відіграв знач-
ну роль у відродженні й розвитку основних напрямків у декора-
тивному мистецтві, у становленні та формуванні стилю модерн в 
його неоросійському варіанті. Тут було зібрано унікальну колек-
цію народного мистецтва, продемонстровану в 1907 році в Луврі, 
а згодом, у 1911-му, передано до Смоленького художнього музею. 
В Талашкіно підтримували два напрямки розвитку мистецтва – 
перший був націлений на підтримку народних майстрів. Їх за-
охочували, навчали ремеслу і робили замовлення на вироби, чим 
матеріально підтримували та сприяли відродженню місцевих на-
родних промислів. Другий напрямок, і він був основним, – це ін-
дивідуальна творчість професійних художників, творіння яких 
відштовхувалося не стільки від народного мистецтва, скільки від 
образів давньоруського декоративного мистецтва і храмової ар-
хітектури, від пам’яток археології 31. Народні майстри були вико-
навцями, і тут здійснювався контакт з професійними митцями. 

Художники, що працювали у Талашкіно, трансформували 
народні мотиви, підпорядковуючи це своїм творчим задумам. 
Адже ці вироби були розраховані не на сільський традиційний 
побут, а на окрасу міського інтер’єру. Кольорове рішення виро-
бів, їх форми, будь-то талашкінська вишивка чи кераміка, чи 
вироби з дерева, все було підпорядковано єдиному ансамблю 
міського житла, повинно було підпорядковуватися загальному 
ансамблю, де були присутні живопис, декоративні панно, нові 
меблі, де декоративність як естетична категорія мала виступати 
організуючим і об’єднувальним фактором. Саме тому карди-
нально змінюється форма вишитих виробів, змінюється колір, 

31 Журавлева Л. С. Талашкино. Москва : Изобразит. искусство, 1989. С. 92.

копозиційних лад, присутня вільна інтерпретація орнаменталь-
них мотивів, – все підпорядковано оздобленню інтер’єру. 

Треба зазначити, що вироби талашкінських майстереь були 
продемонстровані у 1901  році на виставці, організованій жур-
налом «Світ мистецтв» і були нагороджені Золотою медаллю. За 
кордоном на Всесвітній виставці у Парижі в 1900 році було проде-
монстровано вироби талашкінських майстерень: розписні бала-
лайки були нагороджені золотою медаллю. Пізніше, у 1907 році, 
Тенішева організовує виставки виробів  – ще одну в Парижі, 
а  також у Празі, Лондоні, де паралельно експонувалися карти-
ни М. Реріха, І. Білібіна, інших художників, які давали уявлення 
про національний напрямок у мистецтві. Цей напрямок якнай-
виразніше продемонстрував С. Малютін, запрошений до Талаш-
кіно у 1900 році. Його твори цього періоду свідчать про те, що 
художник глибоко осягнув характер давньоруського мистецтва і 
на його основі створив свій власний стиль. Він працював в осно-
вному з деревом, яке оздоблював різьбленням та розписом. За 
його проектом було створено казковий «Теремок», він оформив 
талашкінський театр – живописний малюнок завіси із зображен-
ням Бояна, що грає на гуслях, різьблені меблі, світильники. 

Цікавий досвід було набуто в галузі кераміки. Керамічні 
кахлі С.  Малютіна, А.  Головіна, М.  Врубеля стали яскравим 
свідченням появи стилю російського варіанту модерн. Миха-
їл Врубель приїхав до Талашкіно у 1899 році. Крім роботи над 
живописними творами («Пан», «Валькірія»), значний внесок 
Врубеля у створення ескізів для балалайок та їх безпосеред-
ній розпис. Яскраві, насичені за колоритом вони являють ве-
личезну художню цінність. В їх сюжетах художник використав 
свої улюблені казкові сюжети. Це «Добриня та Змій Горинич», 
«Морська царівна», «Касатка», «Риби» тощо. Крім того, М. Вру-
бель створює проект церкви в Талашкіно в традиціях володи-
миро-суздальської архітектури, з  декоративними кокошника-
ми, керамічними вставками. Значний внесок і Миколи Реріха, 
який працював над розписом у церкві св. Духа, зробив цікаві 
мозаїки («Цариця небесна», «Нерукотворний Спас»). Разом із 
композитором І.  Стравінським він працює над костюмами та 
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декораціями до балету «Весна священна». Тут в органічній єд-
ності злилися музика, декорації, костюми. Відголосок народ-
них костюмів інтерпретовано М. Реріхом у вихор кольорових 
насичених площин та символічних знаків, у яких проглядаєть-
ся орнаментика смоленських тканин.

Так, талашкінська майстерня вишивки також, як і загалом всі 
інші майстерні Талашкіно, розвивалася в напрямку створення 
сучасних речей для міського побуту. У вишивці застосовувався 
традиційний геометричний орнамент, переважно ромб, своє-
рідно перероблений і осучаснений. Особливо поширеною була 
техніка «строчка», яка створювала двосторонні ажурні орнамен-
ти вишивки. Застосовувались і рахункові техніки  – набір, на-
стил, що прикрашали різноманітної форми серветки, скатерті, 
доріжки, інші різноманітні предмети окраси міського інтер’єру. 
Колір талашкінських виробів було витримано у відповідності із 
загальним вирішенням тогочасного інтер’єру, більш м’яких пас-
тельних тонів. Вишивка була розрахована на ансамблеве рішен-
ня, де були присутні декоративні панно, живопис, кераміка, нові 
форми меблів, де декоративність виступала організаційним мо-
ментом усього середовища загального образу 32.

Значний внесок у розвиток вишивки зробив художник Олек-
сій Зінов’єв. За його ескізами створювалися численні вишивки. 
Збереглися меблі, вироби, оздоблені різьбленням. В основі його 
творів – смілива стилізація давньоруських мотивів, сюжетів мі-
фології, билин і казок.

У Талашкіно вишивки створювалися також за ескізами самої 
княгині Тенішевої. Улюбленими були орнаменти, в основі яких 
лежали фантастичні та реальні квіти – маки, дзвоники, химер-
них форм тюльпани, стебла яких закручені у спіралі, зубчасте 
листя папороті, вигнуті шляпки грибів, стебла різних трав, які 
мов живі проростають і тягнуться догори. Все сплітається у при-
мхливі форми онаменту. Окремі сюжетні композиції М. Теніше-
ва створювала для оздоблення меблів. В основі їх лежали билин-
ні, казкові сюжети. Так, вишивка для стільця 1900–1905  років 

32 Журавлева Л. С. Талашкино... С. 98.

передає сюжет із зображенням двох жіночих постатей, одягне-
них у російський народний костюм. Вся композиція добре впи-
сана в овал, фігури підпорядковані вигнутій лінії всього овалу, 
вони чітко і виразно сприймаються на тлі фантастичних рослин 
та архітектурного пейзажу.

У 1899  році Олена Прахова на прохання Тенішевої вишила 
дві композиції для талашкінської церкви «Архангел Михаїл» та 
«Архангел Гавриїл» за ескізами Віктора Васнецова, які він ство-
рив у 1885–1893  роках для вівтаря Володимирського собору в 
Києві і які не були реалізовані. Аналіз цих пам’яток буде роз-
глянуто далі в розділі про творчість Олени Прахової та її внеску 
в розвиток вишивки. Тут лише відзначимо, що вишиті роботи 
зазнали значних змін у порівнянні з попередніми ескізами як у 
кольорі, так і в розробці деталей. 

У Талашкіно була чудово організована реклама виробів, їх 
збут через магазин «Родник», була спеціально підготовлена і ви-
дана брошюра, що розповідала про вироби майстерні. Вироби 
талашкінських майстерень широко експонувались на вистав-
ках, про що вже згадувалось раніше. Крім творів декоративного 
мистецтва, на виставках експонувалися роботи Реріха, акварелі 
Щусева, Білібіна та інших майстрів пензля. Значну роль у розви-
тку Талашкіна зіграв художник Сергій Малютін, який яскраво 
втілив у своїх роботах пошуки митців, що йшли шляхом онов-
лення декоративного мистецтва. Саме йому належить створен-
ня багатьох речей в неоросійському стилі. Це і значна кількість 
зразків меблів з різьбленням, ескізів розпису, декоративних пли-
ток, будівництво талашкінського театру, казкового будиночка 
«Теремок», церкви св. Духа у Фльоново.

Зовсім скоро Талашкіно заявило про себе як значний центр 
художнього життя. Саме тут нерідко реалізовували свої творчі 
задуми художники, музиканти, історики, мистецтвознавці. Все 
це завдяки натхненній творчій діяльності Марії Тенішевої, яка 
перетворила його в культурний осередок, сповнений активних 
пошуків оновлення мистецтва на шляху формування нового 
стилю, що своїм корінням міцно тримався за глибинні традиції 
російської культури.
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Стиль модерн в Україні

Початок ХХ ст. в Україні ознаменувався розвитком промис-
ловості, зростанням таких міст, як Київ, Харків, Львів, чернівці, 
Житомир, Одеса, Катеринослав (сьогодні це Дніпро), промисло-
вих робітничих і металургійних центрів. Перед архітекторами 
вставали нові завдання будівництва театрів, «доходних будин-
ків», готелів, заводів, фабрик, бірж, ринків тощо. Пожвавлення 
економічного життя, науковий прогрес, поява нових засобів 
пересування і спілкування стимулював розвиток міської куль-
тури. Широкого розповсюдження набуло художнє оформлення 
внутрішніх інтер’єрів споруд, яке вирішувалось у стилістиці 
нового мистецького напрямку. Художнє життя на зламі століть 
було надзвичайно активне. Це був час виникнення нових му-
зеїв, виставкових салонів, різноманітних творчих об’єднань та 
угрупувань, появи великої кількості як мистецьких, так і літе-
ратурно-освітніх видань. Українські митці навчалися у багатьох 
провідних художніх центрах Європи: Парижі, Мюнхені, Крако-
ві, Відні, відвідували міжнародні виставки. Відомо, який вплив 
справила на художнє життя Європи Всесвітня Паризька вистав-
ка, що відкрилася у 1900 році. Саме на ній переважали твори но-
вого стилю мистецтва.

Пошуки нового стилю знайшли свою інтерпретацію і в Украї-
ні. Виникає глибокий інтерес до декоративного мистецтва, усві-
домлюється його роль і значення в художній культурі, в процесі 
формування художнього середовища.

Найяскравіше на початку століття проявив себе український 
модерн, який проіснував лише 10–15 років. 

Одним із художньо виражальних засобів модерну виступив 
орнамент. Саме орнаментальне начало об’єднало всі види мис-
тецтв, стало домінувати як в архітектурному вирішенні буді-
вель, так і в декоративному оздобленні інтер’єрів і предметів по-
буту. Орнамент виконав стилеформівну роль у декоративному 
мистецтві того часу, він взяв на себе функцію зближення різ-
них видів мистецтва на шляху створення стилю «Art Grande» – 
«великого синтетичного стилю», став об’єднуючим художнім  

засобом, що приводив світ предметів до єдиного візуаль- 
ного модуля 33.

Характерною особливістю стилю модерн стала втрата тво-
рами живопису, скульптури декоративного мистецтва своєї са-
модостатності і включення їх у загальний єдиний ансамбль як 
цілісної художньої системи. Твори декоративного мистецтва на-
бувають підвищеної декоративності й підкресленої експресив-
ності. У  зв’язку з цим у художній організації інтер’єру особли-
вого поширення набувають панно, подушки, оздоби для меблів, 
вишиті ширми 34. В синтезі просторових мистецтв особливу роль 
починає відігравати декоративне панно, яке повністю «підпо-
рядковується» площині стіни. «чим більше живопис уподібню-
ється килиму, гобелену, вишивці, аплікації, перетворюючись на 
узор, чим він більш площинний та орнаментальний, тим він най-
більше задовольняє вимоги стилю 35. 

В епоху модерну орнамент виконує формотвірне і змістове на-
вантаження, він стає основним компонентом у створенні пред-
метного світу, він формує навколишнє середовище. Новий стиль 
привносить у мистецтво глибокий внутрішній зміст. За висло-
вом В. Морріса, декоративний мотив, його орнаментальне зобра-
ження мали сказати глядачеві «не лише про частину природи, 
яку вони являють, але і про те ціле, що стоїть за цією часткою» 36. 
Саме тому відбувалася інтерперетація мотивів флори і фауни 
як окремого конкретного елемента, так і насичення внутрішнім 
символічним змістом всього орнаменту в цілому. 

Початок ХХ ст. в Україні ознаменувався яскравими творчими 
проявами митців на шляху формування національного стилю, 

33 Казакова Л. Орнамент в декоративном искусстве модерна как визуаль-
ная модель стиля. Модерн и европ. художеств. интеграция. Матер. междун. 
конф. Москва, 2003. С. 343.

34 Штольдер  Н.  В. Панно эпохи модерна  : дис.  ... канд. искусствов. Мо-
сква, 2005.

35 Мурина Е. Проблемы синтеза пространственных искусств. Москва : Ис-
кусство, 1982. С. 30.

36 Эстетика Морриса и современность. Москва  : Изобраз. искусство, 
1987. С. 173.
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який проте мав локальні відмінності. Національно-культурний 
рух, що активізувався, мав безпосередній зв’язок із процесами 
відродження в більшості європейських країн. Саме в цей час 
україці дедалі дедалі гостріше усвідомлюють себе як нація, гідна 
посісти належне місце у світовому процесі, зростає національна 
свідомість, увага до стародавніх пам’яток, люди захоплюються 
етнографією та народною творчістю як важливими складовими 
професійного мистецтва.

Велике значення у формуванні нових засад образотворчості, 
виходу на нові обшири національної художньої культури мала ді-
яльність Василя Кричевського. Будівництво губернського земства 
в Полтаві (1903–1907) визначило новий напрям українського мис-
тецтва – звернення до джерел народного мистецтва, творче засто-
сування принципів народного образотворення на основі вільної 
мистецької трансформації форми. У будівництві повертаються до 
традиції дерев’яної архітектури ХVІ–ХVІІІ ст., декорування кера-
мічними кахлями та розписи в народних традиціях, виконаних за 
малюнками самого В. Кричевського. Йшло цілеспрямоване фор-
мування українського архітектурного стилю. 

Ідеї запровадження національного стилю активно звучали 
як у Західній, так і в Східній Україні. Цей процес був усеукра-
їнським, хоча мав свої локальні відмінності, свої джерела інспі-
рації. Архітектура виступала як стилеутворюючий фактор ста-
новлення мистецтва українського модерну. Для Східної України 
етапним було будівництво полтавського губернського земства, 
для Західної – Народного дому (1903), спроектованого в архітек-
турно-проектному бюро Івана Левинського у Львові. В  основі 
діяльності бюро була, з одного боку, глибока зацікавленість на-
родним мистецтвом, з другого, – розроблення стилістики про-
фесійного мистецтва в контексті творчих пошуків митців Праги, 
Відня, Кракова, Мюнхена у формуванні стилю сецесії.

Ю. Бірюльов детально аналізує загальну атмосферу, що пере-
дувала появі нового художнього стилю, зокрема пожвавлення 
художнього життя Галичини, поява нової художньо-інтелекту-
альної атмосфери, підвищений інтерес до проблем мистецтва, ор-
ганізації численних художніх виставок та мистецьких об’єднань, 

поява теоретичних розвідок 37. Велике значення мали статті кри-
тиків та мистецтвознавців, які поширювали ідеї нового стилю. 
І. Труш у своїх статтях «З нагоди руської вистави штуки» (1898) 
та «Нові напрями в малярстві» (1899) виділяв як головні риси се-
цесії – стилізацію, рослинний орнамент, лінійний рисунок.

Теоретичне осмислення проблем сецесії знаходимо в книзі 
Ф. Ляхнера «Рослинний орнамент у сучасному мистецтві, при-
стосованому до промисловості» (1898–1899). Він підкреслював, 
що нові художні форми повинні відповідати як утилітарним, 
так і естетичним вимогам. Як художник Ф. Ляхнер використо-
вував проекти стінних розписів, шпалер і декоративних тка-
нин у стилі сецесії.

Своєрідним маніфестом можна вважати статті К. Мокловсько-
го «Сецесія у Львові» (1900) та «Новий стиль в міському музеї» 
(1901), в  яких він підкреслював прогресивність нового стилю і 
важливість його використання у мистецтві Львова  38. За при-
кладом Відня, Парижа, Мюнхена, в яких вчилися і на які орієн-
тувалися львівські митці, новий стиль став модою і набув свого 
широкого розповсюдження. «Від дамського вбрання, капелюхів і 
краваток до меблів і килимів – всюди, на виставках і в крамницях 
зустрічаємось у звичайному житті із сецесійною модою». Допису-
вачі з іронією зазначали поширення нового стилю в середовищі 
Львова: «Тепер все є сецесійним – меблі, посуд, квіти, собачі вуха і 
хвости, мистецтва, вірші, скульптури, ліхтарі, словом все, що впа-
дає в око, мусить бути сецесійне. Це невинна манія, що уживає 
багато зелені і досить приємна завдяки естетичним лініям» 39. 

Важливе значення у формуванні художнього процесу мали 
об’єднання і товариства. Головним з них було Товариство при-
ятелів красних мистецтв (Towarzystwo przyjaciot sztuk pieknych), 
до якого входили І. Труш, Ю. Панькевич, О. Кульчицька, І. Се-
верин, Я. Пстрак та ін. Вони сприяли організації виставок, які б 
ознайомлювали львів’ян з новим напрямком мистецтва. Так, 

37 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. Львів : Центр Європи, 2005. 
С. 9–25.

38 Там само. С. 17.
39 Там само. С. 18.
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у  1900  році експонувалася широкомасштабна міжнародна ви-
ставка, серед експонатів якої були вироби різних видів мистец-
тва – плакати А. Мухи, Е. Грассе, вази Е. Галле, вироби з фарфору, 
скла, кераміки, меблі Школи Нансі. численні виставки влашто-
вував Ян Антоневич-Болоз, які викликали гострі дискусії. Для 
підтвердження масового поширення мистецтва європейського 
модерну Антоневич виступив з теоретичною доповіддю «Сеце-
сія», що прозвучала в Літературно-науковій спілці 40.

Виставки творів нового напрямку мистецтва постійно ор-
ганізовував львівський Художньо-промисловий музей. Так, 
у  1901  році відкрилася виставка творів декоративного мисте-
цтва, закуплених у Парижі: меблів, ювелірних прикрас, плака-
тів, виробів з металу, скла, кераміки, тканин. Упродовж кількох 
років Художньо-промисловий музей регулярно організовував 
виставки гобеленів та плакату, кераміки, художнього металу, 
меблів. У 1902–1909 роках Музей експонував вироби львівських 
митців  – скульптури, предмети живопису, художніх ремесел. 
Для популяризації ідей сецесії в музеї була постійна експозиція 
жилого інтер’єру в новому стилі 41.

Для популяризації нових ідей мистецтва у 1898 році за ініці-
ативи В. Нагірного, Ю. Панькевича, І. Труша було створено «То-
вариство для розвою руської штуки». Виставки 1898, 1900, 1902, 
1903 років засвідчили підтримку художніх ремесел, що сприяли 
розвитку нового стилю. «Товариство прихильників українсько-
го письменства, науки і штуки» на чолі з І. Трушем існувало з 
1904 по 1914  роки. Воно ставило за мету «формування облич-
чя українського мистецтва у Львові» і організувало у 1905 році 
виставку живописних робіт самого І. Труша, а ще М. Сосенко, 
М. Жука, М. Бурачека та інших, у творчості яких яскраво про-
являлися ідеї сецесії 42.

Важливою ланкою у сфері популяризації та підтримки де-
коративного мистецтва в стилі сецесії було товариство «Зерно» 

40 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. Львів : Центр Європи, 2005. 
С. 220.

41 Там само. С. 25.
42 Там само. С. 23.

(«Ziarno»). Його очільники С. Дембіцький, В. Крицінський, Т. Об-
мінський, Е. Пітч ставили собі за мету підтримку художніх реме-
сел на нових стильових засадах. Засноване ще у 1884 році В. На-
гірним «Товариство українських ремісників та промисловців» 
своєю метою ставило відновлення художніх промислів. Актив-
ним пропагандистом і популяризатором декоративного мис-
тецтва було товариство «Заспул» («Zespol»), засноване М.  Оль-
шевським у 1910 році. члени цього товариства – це насамперед 
художники К. Сіхульський, Ф. Паутч, В. Яворський, які торували 
шлях експериментальних пошуків у сфері синтезу архітектури та 
декоративного мистецтва і демонстрували це на чотирьох вистав-
ках 1911–1914 років. Саме митці цього об’єднання реалізували на 
практиці оформлення ряду інтер’єрів у містах Галичини.

У Львові в 1904–1905 роках було створено «Товариство спри-
яння руській штуці». На його запрошення до співпраці щиро 
відгукнулися митці Східної України  – С.  Васильківський, 
В. Кричевський, О. Сластіон, М. Жук, І. Їжакевич, І. Бурачек, а та-
кож Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, яке об’єднувало у 
своїх лавах учених різних галузей науки. Активно запрацювали 
історичні, археологічні, етнографічні експедиції, стали виходити 
друком збірник наукових праць «Записки Наукового товариства 
імені Шевченка», журнал «Зоря» та ін.

Львів відігравав провідну роль у формуванні загальноукраїн-
ського художнього процесу, очолив рух за зростання національ-
ної свідомості, відстоюючи національні риси українського мисте-
цтва. Національна концепція стала однією з провідних проблем 
художньої культури періоду модерну. Прогресивно налаштовані 
діячі культури й мистецтва у своїй творчості втілювали ідею на-
ціонального стилю, але виходили з різного її трактування. Так, 
В. Кричевський спирався на народне мистецтво, Г. Нарбут – на 
українське бароко, М. Бойчук – на візантійські корені, Я. Струх-
манчук – на традиції ренесансу. Саме в цей час на західних зем-
лях постає нова українська література, остаточно утверджується 
літературна мова, зароджуються український театр і музика, пе-
ріодична преса, формується мистецька критика, активізуються 
процеси піднесення української свідомості. Серед творчої про-
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гресивно налаштованої інтелігенції посилюється інтерес до іс-
торичного минулого свого народу, його культури й мистецтва. 
З цього приводу є цікаве висловлювання Михайла Грушевського 
на ювілейному вечорі, присвяченому 25-річчю літературної ді-
яльності Івана Франка: «Останні три десятиліття нашого віку 
будуть записані в історії нашої культури як час незвичайний, час 
пам’ятний і дуже втішний. Він буде уважатися героїчним часом 
українсько-руської національної й культурної поступової ідеї. 
Коли ми тепер сміливо можемо дивитися в будуччину, певні, що 
наше слово не вмре, не загине, коли наш нарід займає гідне міс-
це серед інших слов’янських народів, і ми можемо без жалю по-
рівнювати наші здобутки з чужими, коли ми почуваємо себе на 
своїм місці в загальнім поході вселюдського поступу й можемо з 
іншими суспільностями прямувати до ідеалів вільності і спра-
ведливості, не сходячи з свого національного ґрунту – се все є 
заслуга передовсім останніх трьох десятиліть» 43.

Цей патріотичний рух формували та очолювали два видатні 
представники української культури – Іван Франко та Іван Труш. 
Важливу роль у вивченні й популяризації народного мистецтва 
відіграли Л. Вербицький, В. Шухевич, М. Грушевський, Я. Голо-
вацький, І. Гнатюк. Духовний аспект цієї проблеми був у центрі 
уваги митрополита А. Шептицького.

Процес створення національного стилю був виявом про-
будження патріотичних почуттів інтелігенції як Західної, так і 
Східної України. Становлення українського стилю відбувалося 
завдяки активній позиції В. Кричевського, О. Сластіона, С. Ва-
сильківського, М.  Самокиша, які усвідомлювали своє високе 
громадянське покликання, гуртували навколо себе митців, котрі 
спиралися на глибоке вивчення народного мистецтва та вітчиз-
няної історії, фахові розробки в цій галузі провідних науковців 
того часу – М. Сумцова, М. Біляшівського, Д. Щербаківського, 
Д. Яворницького та ін. Народ, а відтак і народна творчість стають 
першоосновою національної культури. До народного мис тецтва 

43 Ювілей 25-літньої літературної діяльності Івана Франка. Літ.-наук. 
вісн. 1898. Т. 4. Кн. 11. С. 115–133.

значний інтерес проявляє творча інтелігенція, починається ак-
тивне збирання й формування музейних колекцій, теоретичне 
обґрунтування самого поняття «народне мистецтво».

На початку ХХ  ст. живопис, архітектура, скульптура, 
книжкова графіка, сценографія, декоративне мистецтво були 
взаємопов’язані й виступали в тісній єдності. Основною ідеєю 
цього часу був синтез мистецтв, що особливо яскраво прояви-
лося в книжковій справі, в  оздобленні й ансамблевому вирі-
шенні предметів побуту та інтер’єрів.

Культура України початку ХХ ст., як відкрита художня сис-
тема розвивалася в тісному контакті з іншими сферами діяль-
ності суспільства того часу, отримуючи животворні сили від 
модерну Росії та Англії, паризького «Ар Нуво», віденської та 
краківської сецесій, мюнхенського «Югендстилю». Такі митці, 
як О. Новаківський, Ф. Кричевський, О. Мурашко, А. Маневич, 
М.  Жук навчалися в передових центрах культури того часу  – 
Кракові, Мюнхені, Відні, Парижі.

У своїй монографії «Мистецтво львівської сецесії» Ю. Бірю-
льов детально аналізує складну картину формування і стиліс-
тичних орієнтирів львівського модерну. Він відзначає дві фази 
його існування. Перша  – 1897–1907  роки  – це етап зацікавле-
ності орнаментальним мистецтвом. У творах цього періоду пе-
реважало лінійно-орнаментальне начало, велике значення мав 
орнамент. Друга фаза (1908–1914) характеризується розвитком 
раціонального відтінку з орієнтуванням на європейські стильо-
ві орієнтири. Логіка внутрішнього розвитку стилю привела до 
послаблення захопленням орнаментом, до переходу на динаміч-
ну напруженість, гармонійність 44. Бірюльов також чітко виділяє 
«національно-романтичний варіант» сецесії, коли розроблялись 
і стилізувались принципи народного мистецтва 45.

Підтриманню розвитку нового архітектурного вигляду 
Львова та інших міст Галичини сприяла підготовка спеціаліс-
тів у навчальних закладах, передусім у Політехнічному інсти-

44 Ювілей 25-літньої літературної діяльності Івана Франка... С. 25.
45 Там само. С. 27.
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туті, який забезпечував високий рівень технічної інженерної 
підготовки. Саме випускники Львівської політехніки карди-
нально змінили художнє обличчя Львова, створивши не тільки 
нові будинки в стилі модерн, але й реформували художнє се-
редовище, створюючи нові проекти, в яких все – від загального 
вигляду будинку до його внутрішнього оздоблення, насичен-
ня творами декоративної скульптури, живописними розписа-
ми, панно, виробами прикладного мистецтва було вирішено в 
єдиному стилі модерну. Цілісність художнього образу, синтез 
усіх видів мистецтв був характерною прикметою нового сти-
лю. Народжувався новий тип художника, який вирішує образ 
в єдиному стилі. Звідси ми бачимо широту інтересів митців, як 
архітектори докладають зусилля до формування моди, беруть 
участь у проектуванні творів декоративного мистецтва  – сві-
тильників, вітражів, металевих решіток тощо.

Особливістю живопису того часу була втрата станковою кар-
тиною своєї провідної ролі. Натомість на перший план виступило 
живописне панно як нова мистецька форма, скажімо, у творчості 
таких українських митців, як С. Васильківський, М. Жук, О. Но-
ваківський та ін. Тоді в Європі, в  Росії художнє панно, в  якому 
риси модерну набули найвищого рівня розвитку, продукували на-
самперед В. Васнецов, М. Врубель, А. Головін, В. А. Сєров, Л. Бакст, 
В.  Борисов-Мусатов, М.  Якунчикова, К.  Петров-Водкін (Росія), 
П. Пюви де Шаванн, Г. Моро, О. Редон, М. Дені (Франція), Г. Клімт 
(Австрія), Е.  Берн-Джонс, Дж.  Вістлер, ч.  Макінтош (Англія), 
Ф. Ходлер (Швейцарія) та  ін. Набувають масштабності тематич-
ні монументальні розписи у творчості М. Сосенка, М. Пестряко-
ва будівель як громадського, так і приватного призначення.

Широко розвивається монументальний релігійний живопис, 
стилістика якого має багатовекторне стильове спрямування. Це 
і звернення до візантійських витоків у мозаїках М. Реріха (Тро-
їцький собор Почаївської лаври, 1910) і в релігійному живописі 
М. Бойчука, і пошуки яскраво вираженого українського модерну 
М. Сосенком (ц. Онуфрія Василіанського монастиря у Львові, св. 
Михаїла під Львовом, 1910), і сентиментальний варіант модерну 
в сакральному мистецтві І.  Їжакевича (ікони трапезної церкви 

Михайлівського Золотоверхого монастиря і церкви на Микола-
ївській слобідці у Києві), і вершина сецесійного віражництва у 
творчості П. Холодного (Успенська церква у Львові та церква в 
колишньому селі Мразниця на Львівщині (1924–1929).

Найяскравішими представниками українського модерну 
були П. Холодний, О. Кульчицька, В. Кричевський, М. Макси-
мович, М. Жук.

Як було зазначено раніше, у  львівській сецесії було два на-
прямки (етапи) розвитку. Один орієнтований на досягнення 
західноєвропейського мистецтва, другий  – на використання і 
переосмислення народного мистецтва, передусім гуцульського, 
такий собі «національно-романтичний варіант»  46. Якщо пер-
ший етап (1897–1907) був орнаментально-декоративним, то на-
ступний (1908–1918) був більш врівноважений і «раціональний». 
Львівська сецесія була надзвичайно привабливим стилем і гли-
боко вкоріненим у художньо-суспільне життя, тому ремінісцен-
ції цього стилю простежуються до 1920-х років у різних видах 
мистецтва, насамперед у декоративному. Вони комбінувалися з 
символізмом, неокласицизмом, арт-деко 47. Саме варіант модер-
ну, звернення до народного мистецтва, його орнаментики, обра-
зів, мав міцне закорінення в ідею національного відродження, 
пробудження національної свідомості. 

Вибуховим моментом у питанні звернення до народної творчос-
ті була виставка в Коломиї 1880 року. Саме вона привернула увагу 
до народного мистецта, почалося збирання приватних колекцій, 
наприклад, Владислава Пшибиславського та Володимира Шухеви-
ча, видання різних альбомів, каталогів виставок («Взори промислу 
домашнього селян на Русі» – Львів, 1880–1889) тощо. Орієнтація на 
народне мистецтво була програмною: художні ремесла і промис-
ли повинні спиратися на місцеве, галицьке мистецтво, зокрема на 
мистецтво русинів-гуцулів. «Селянка наша є такою артисткою, яку 
би сама природа видала», – вважав В. Нагірний 48. 

46 Ювілей 25-літньої літературної діяльності Івана Франка... С. 25
47 Там само. С. 25.
48 Там само. С. 29.
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Процеси творення нового стилю на території України відбу-
валися в кількох напрямках. З одного боку – відродження тра-
диційних осередків народних ремесел, з  іншого – формування 
новітніх напрямів у мистецтві, які відбивали принципи модерну, 
згодом супрематизму. Йшли пошуки національної моделі укра-
їнського мистецтва, яке у різних частинах України мало свої ло-
кальні відмінності і свої джерела інспірації. 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, 
зверталися до героїчної епохи Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст., ін-
терпретуючи орнаменти стилю бароко.

Генераторами ідеї звернення до мистецтва доби Гетьманщини 
були В. Кричевський та М. Самокиш, які під впливом розвідок 
про козаччину Д. Яворницького видали два альбоми – «З укра-
їнської старовини» (Петербург, 1900) та «Мотиви українського 
орнаменту» (Прага, 1912). Велике значення для розвитку націо-
нального стилю мали два з’їзди, які відбулися в 1902–1903 роках, 
у  Полтавському земському музеї і були присвячені «виданню 
південноруського орнаменту» з метою «звернути увагу кустарів 
на місцевий національний стиль» 49. Планувалося видати серію 
альбомів з окремих видів народного мистецтва. Особливий ін-
терес викликав реферат О.  Сластіона «Про південноруський 
історичний і сучасний орнамент, його утворення, розквіт і за-
непад» 50. Велике значення для розвитку нового стилю мала орга-
нізація школи малювання та живопису М. Раєвською-Івановою 
у Харкові та розробка і видання нею посібника «Прописи еле-
ментів орнаменту» (Москва, 1886) 51. 

49 Сластионов  А. Съезд художников по изданию народного орнамента. 
Археол. летоп. Южн. России. 1903. Кн. 1. С. 47.

50 Ханко В. М. Кустарно-промисловий рух у Росії та промисли Полтавщи-
ни на зламі ХІХ–ХХ ст. Київ, 1983. С. 177.

51 Раевская-Иванова  М.  Д. Прописи элементов орнамента для техничес-
ких школ. Москва : Издат. К. И. Тихомиров, 1896. 

Архітектура. Найхарактернішими прикладами надзвичай-
них архітектурних об’єктів в Україні є вже названий вище бу-
динок Полтавського губернського земства (1903–1907) В.  Кри-
чевського, а  також споруди Києва: так званий «Будинок з 
химерами» В. Городецького (1901–1903), особняк на вул. О. Гон-
чара, 33 П. Качковського (1907) та житловий будинок по вул. Ве-
ликій Житомирській, 32 П. Ледоховського (1911–1912).

В українській культурі велике значення мала діяльність ху-
дожника Опанаса Сластіона, який поєднував в одній особі зна-
вця історії національного будівництва і практика-архітектора. 
Він був етнографом, фольклористом, грав на бандурі, займався 
декоративним мистецтвом і саме він чітко усвідомив необхід-
ність створення архітектури для народу. Ним було запроектова-
но чимало шкіл у Лохвицькому повіті Полтавської губернії, які 
мали схвальні відгуки в пресі як твори, що розвивають україн-
ський національний стиль.

В Україні на початку ХХ ст. були всі передумови для появи 
нового стилю модерн. Його перший етап становлення охоплює 
період з 1900 по 1910 роки. Поширенню модерну сприяли спра-
га і пошук фахівців у питаннях історизму та еклектизму щодо 
нових форм у мистецтві 52. Поштовхом до цього стали сецесіо-
ни, що проводилися у 1892–1897 роках у Відні, Брюсселі, Мюн-
хені. У своїх виступах на них відомий архітектор О. Бекетов, 
один із засновників школи модерну в Харкові (про нього мова 
буде далі) відзначав: «В самому кінці ХІХ століття у тогочасній 
Німеччині і Австро-Угорщині почалась дуже цікава еволюція 
архітектури, яку очолив відомий талановитий віденський ар-
хітектор Отто Вагнер, що створив цілу школу своїх учнів і по-
слідовників (Й. Ольбріх, Л. Бауер, Я. Котера та ін. Новий стиль 
цієї архітектури мав, як відомо, в основі класичні форми, мо-
дернізовані легкими карнизами з великими виступами, і бага-
тою, але стриманою, орнаментикою з рослинного світу в поєд-

52 чепелик В. В. Формування українського модерну початку ХХ ст. у кон-
тексті інтернаціональних творчих зв’язків. Укр. мистецтвозн. та архіт. кін. 
ХІХ – поч. ХХ ст. Київ, 2000. С. 184.
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нанні з широкими поясами барельєфів і скульптури. Він (цей 
стиль) дістав дуже широке розповсюдження на Заході, а також 
у нас на самому початку ХХ ст.» 53 

Київська школа архітектури. Найяскравішою пам’яткою 
київського архітектурного модерну є прибутковий будинок ар-
хітектора В. Городецького, відомий під назвою «будинок з химе-
рами», на вул. Банковій, 10 (1901–1903). Він на той час став новим 
словом як в архітектурно-просторовому вирішенні, так і завдя-
ки своєму пластичному оформленню. В  архітектурному вирі-
шенні ця споруда вирішена об’ємно як скульптура. Основні теми 
і сюжети архітектурного декору екстер’єру та інтер’єру відобра-
зили екзотичні мисливські враження архітектора від щорічного 
полювання в Африці. Це цілий пантеон скульптур: слони та но-
сороги, пантера і орел, риби та ящірки, осідлані русалками дель-
фіни, крокодили, жаби та пітони, а в інтер’єрах – безліч ліплених 
мисливських трофеїв, тематичних та орнаментальних стінових 
розписів тощо. Образотворча основа декору виявила очевидний 
вплив смаків раннього модерну з його тяжінням до осмислен-
ня краси природних форм. Насиченість фасадів скульптурним 
декором, виконаним на основі нового тоді матеріалу – цементу 
скульптором Еліо Саля, надала споруді надзвичайної пластич-
ності. Кругла скульптура – фігури наяд з рибальськими сітями 
на дельфінах, що акцентують кути над рівнем карнизу, голови та 
ряди жаб утворюють оригінальне вінчання будинку. Самостій-
ним художнім твором з автографом Е. Саля є кругла скульпту-
ра «Двобій орла з пантерою», включена у загальну композицію 
будинку в частині балюстради з вул. Банкової. Монументально-
декоративна пластика, виконана загалом у реалістично-експре-
сивній манері, виразно контрастує з глухими площинами стін 
і чіткими формами кубічного об’єму та архітектурних деталей.

Риси модерну проявляються і в інтер’єрі – спіралеподібному 
скульптурному світильнику-торшері у формі дивовижної квіт-
ки парадних сходів у вигляді перевитих хвостами величезних 

53 Цит. за : чепелик В. В. Формування українського модерну початку ХХ ст. 
у контексті інтернаціональних зв’язків... С. 185–186.

рибин, в зооморфній балюстраді сходів, ліпленні склепіння вес-
тибюлю із зображеннями химерно переплетених спрутів, живо-
писних риб і птахів тощо. В оформленні приміщень брали участь 
багато вітчизняних та зарубіжних фірм, серед яких окремо слід 
назвати відомий київський завод Й.  Андржейовського з виго-
товлення декоративної кераміки для фасадів та інтер’єрів буді-
вель, що виконав для будинку декілька кахельних печей за ес-
кізами скульптора Єви Куликовської 54. Асортимент керамічних 
виробів заводу Анджейовського включав інтер’єрну, екстер’єрну 
та садово-паркову кераміку. Особливо цікаві вироби фабрики з 
виготовлення камінів та печей і всіх складових до них 55. Ці ка-
міни та печі були важливим художнім акцентом у приміщеннях. 

Яскравим прикладом раннього модерну в Києві є будинок 
цирку Крутикова (1898–1903) арх. Е. Брадтмана (зруйнований у 
1941 р.). Його особливість – величезна парабола фасаду з велики-
ми вітражами центральної частини та сплетінням гнучких мета-
левих віконних рам, що асоціативно нагадують циркові канати.

Прикладом модерну в Києві є також лікарня Петра Качков-
ського, який у 1907  році разом зі скульптором Федором Соко-
ловим створює будинок, типовий для естетики європейського 
модерну. Його собливістю є цікаві динамічні фігури звірів, зо-
крема постаті лева; своєрідно вирішений також проект сходів із 
закрученим флоральним мотивом квітки тощо. Вартий уваги та-
кож будинок Родзянко. Він стоїть на вул. Ярославів вал, 14, його 
архітектор Мартін Клуг. Особливість будинку – його спіральні 
центральні сходи, прикрашені декоративним ліпленням, пиш-
ними дзеркалами, жіночими скульптурами, вітражем з гербом 
Родзянко та живописними панно у внутрішніх приміщеннях. 
Тематика панно відповідає смакам самого господаря. Він прой-
шов усі сходинки військової кар’єри від драгуна полку до пол-
ковника, а вийшовши у відставку зайнявся розведенням коней. 

54 Шулешко  И.  В. «Изящный» бизнес Иозефата Андржеиовского. Капи-
тал. 1995. № 6–7. С. 42–43.

55 Смолій  Ю. Кахельний і майоліковий завод Йосафата Анджейовського 
в Києві: власники, виробництво, каталоги. Студії мистецтвозн. 2012. чис. 4. 
С. 161.
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Тому стіни в будинку прикрашено панно із зображенням різно-
видів верхової їзди, а  над каміном барельєф самого господаря 
Леоніда Родзянко на своїй улюблениці «Ракет», яка отримала 
гран-прі на Лондонських перегонах.

Цікавий приклад декоративного розрису та вітражу в сти-
лі модерн являє так званий «Шоколадний будинок» у Києві. 
Його побудував у 1901 році талановитий архітектор Владислав 
Ніко лаєв як приватний будинок купця та мецената Семена Мо-
гилевцева. В  архітектурному вирішенні будинок являє собою 
стилізацію архітектурних форм флорентійського палаццо, зо-
крема палаццо Пітті. Особливу цінність становить декоратив-
не оформлення інтер’єрів, у декорі яких використано історичні 
стилі, що й зумовило назви кожного із залів – Мавританський, 
Ренесанс, Рококо, Візантійський, модерн. В  останньому залі 
привертають увагу віконні вітражі та декоративний розпис 
стін. Усі двері та вікна обрамлені квітковими композиціями – 
це довгі стебла рослин примхливих форм з великими гронами 
розквітлих кетягів квітів, які вибагливо вигинаються, з  не-
впинним тяжінням догори. Серед цього рослинного світу – зо-
браження павичів з чітко промальованим пір’ям, метеликів. 
Зала має насичений колір стін, на яких контрастно виділяють-
ся квіти синіх, жовтих, оранжевих кольорів.

Програмним твором київського архітектурного модерну зрі-
лого етапу є Бессарабський критий ринок (1908–1912, арх. Г. Гай, 
інж. М. Бобрусов), який засвідчив розвиток стилю у напрямку 
художнього осмислення конструктивної форми, нових можли-
востей будівельних матеріалів. Декоративна скульптура і ху-
дожній метал побутового та анімалістичного жанру в деталях 
фасадів вирізняються реалістичною манерою виконання. Їх 
автори  – О.  Теремець і Т.  Руденко, тодішні учні скульптурної 
майстерні Ф. Балавенського у Київському художньому училищі. 
У  парних горельєфах головного фасаду «Молочниця» (скульп. 
Т. Руденко) і «Селянин з волами» (скульп. О. Теремець) втілено 
характерні типи українських селян. Художню самодостатність 
мають також окремі декоративні композиції, зокрема «Гуси в 
леті» О. Теремця та «Риби у сітях». Вдалим є введення у декору-

вання фасадів модельованої з цегли геометричної орнаментації 
та полив’яної кераміки, що наштовхує на асоціації з вишитими 
народними рушниками.

Харківська архітектурна школа на початку ХХ  ст. також 
зазнала впливу нового стилю модерн, що яскраво проявилася 
в архітектурному декорі. У  статті «Архітектурний декор доби 
модерну в Харкові» Л.  Соколюк наголошує, що центром фор-
мування українського національного стилю в місті був архітек-
турно-художній відділ Харківського літературно-художнього 
гуртка, створеного у 1912 році його натхненником та активним 
пропагандистом національної культурної спадщини Сергієм Ва-
сильківським  56. Крім альбому «Мотиви українського орнамен-
ту» (Лейпциг, 1912), який було видано разом з М.  Самокишем, 
про якого вже йшла мова, велике значення мала серія акварелей 
В. Васильківського старовинних дерев’яних церков в Україні, що 
експонувалися на виставці в Харкові у 1906 році 57. 

Все це мало вплив на подальший розвиток новітніх форм 
архітектури. Однією з перших споруд стала будівля К.  Жукова 
1911  року Харківського художнього училища. Саме тут вперше 
у Харкові було застосовано в оздобленні фасадів майолікові пан-
но. Виконані в яскравих жовто-вохристих і блакитних кольорах, 
вони підсилюють виразність фасадів і відчуття національної 
української кераміки. Рослинний орнамент, його окремі елементи 
розміщуються над вікнами, на колонах ганку, утворюють невисо-
кий фронтон, щедро оздоблений майолікою з гербом Харкова в 
центрі, з рогом достатку і жезлом Меркурія 58. Широко викорис-
товував у своїй творчості майолікові прикраси видатний майстер 
архітектури, академік О. Бекетов, автор більшості яскравих спо-
руд міста. Прикладом слугує особняк (нині це будинок Харків-
ського художнього музею), збудований майстром у 1912 році.

Важливим для сприйняття нового стилю є майолікове панно 
колишньої мануфактури Кулаковського 1910 року (арх. О. Рже-

56 Соколюк А. Архітектурний декор доби модерну в Харкові. Укр. мистец-
твозн. Київ, 2014. Вип. 14. С. 149–150.

57 Там само. С. 150.
58 Там само.
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пишевський), в  основі якого лежать зображення численних 
«очок», вкраплених у багатобарвне хвостове оперення павичів, 
що є поширеним і улюбленим мотивом модерну 59. 

В оздобленні споруд Харкова важливу роль відводили мет-
лахській плитці, яку виготовляв завод харківського підприємця 
фінського походження барона Е.  Бергейна. Фігурній поверхні 
плиток надавали вигляду мозаїчного набору, орнаментальні узо-
ри відбивали новітні смаки доби.

У Харкові працювали такі архітектори доби модерну, як 
О. Гінзбург, О. Корнієнко, Ю. Цауне, М. Диканський, О. Бекетов, 
С. Тимошенко, які активно розвивали принципи нового стилю, 
масово оздоблюючи свої будівлі виразним архітектурним деко-
ром, що мав яскраво виражені регіональні особливості. В архі-
тектурній орнаментації будівель міста значне місце відводилося 
скульптурній пластиці рослинного характеру, вибагливим рос-
линним абрисам, гнучким лініям. Це передусім квіткові зобра-
ження місцевої флори – мотиви ромашки, соняшника, мальви. 

У поширенні та розвитку орнаменту модерну важлива роль 
діяльність школи М.  Раєвської-Іванової. Це був один з перших 
навчальних закладів художньо-промислового типу на теренах 
тодішньої Російської імперії. Як вважала сама засновниця шко-
ли, джерела самобутності національного стилю в мистецтві слід 
шукати в традиціях народного мистецтва, у мотивах рідної при-
роди. Навчання у школі розпочиналося з малювання народних 
орнаментів, а вивчення рослинного світу, особливо природи міс-
цевого краю, було основою літніх занять 60. У своєму навчальному 
посібнику «Прописи елементів орнаменту» 61 вона заклала основи 
теоретичного вивчення і композиційної побудови орнаменту. 

Цікава біографія самої Марії Раєвської-Іванової, її шлях по-
движництва на нині художньої освіти. Раєвська була однією з 

59 Там само. С. 151.
60 Раевская-Иванова  М.  Д. Двадцатипятилетие Харьковской школы ри-

сования М. Д. Раевской-Ивановой с 1869 до 1894 и отчет школы за 1893 год. 
Харьков : Литотип Аршевской, 1894. С. 22.

61 Раевская-Иванова  М.  Д. Прописи элементов орнамента для техничес-
ких школ... 

найосвіченіших жінок свого часу, яка з молодих літ визначила 
для себе шлях художника-педагога, розглядаючи його як засіб 
служіння народу. Вона відвідувала лекції в Міланській академії 
наук, у  Дрездені в майстерні професора Ергардта брала уроки 
малювання та живопису, у скульптора Кірхгода брала уроки лі-
плення, а в художника Дітріха – уроки живопису «аль фреско» 62. 
Повернувшись у 1868 році до Петербурга, художниця звернула-
ся до Академії мистецтв з проханням присвоїти їй звання віль-
ного художника, представивши картину «Смерть селянина в 
Малоросії», отримала диплом і право на відкриття спеціальної 
художньої школи 63. Це був безприкладний випадок в історії ака-
демії, оскільки вона була першою жінкою, що отримала диплом. 
Вже з 1869 року розпочалися заняття у її приватній школі, яку 
від початку Раєвська скерувала в напрямку художньо-промисло-
вої. Це було актуальним на той час у зв’язку із зверненням уваги 
до кустарних промислів, у контексті європейського руху «Мис-
тецтва і ремесла», діяльності Морріса та інших митців. Підготов-
ка фахівців для промисловості, підвищення рівня промислових 
виробів було нагальною потребою часу, і саме це чітко усвідоми-
ла Раєвська-Іванова. Ця школа була єдиною на теренах сучасної 
території України, на рівні таких навчальних закладів, як Стро-
гановське училище у Москві та школа Товариств заохочування 
художників у Петербурзі. Школа була приватною, позбавленою 
державних субсидій. У ній були запроваджені спеціальності ху-
дожників-прикладників: випалювання по шкірі й дереві, розпис 
по фарфору, живопис по оксамиту, розмалювання кахлів, стін-
ний живопис  64. Паралельно у школі велася підготовка худож-
ників станкового мистецтва. З  неї вийшли відомі митці  – жи-
вописці С. Васильківський, М. Ткаченко, архітектор О. Бекетов, 
К. Первухін. Її вихованці з успіхом складали іспити при вступі 
до Академії мистецтв. 

62 Соколюк Л. Видатна просвітниця, художник-педагог. Образотв. мист. 
1992. № 1. С. 26–29.

63 Там само. С. 26.
64 Цит. за : Соколюк Л. Видатна просвітниця, художник-педагог... С. 27.
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Важливе значення в діяльності школи приділялось пробле-
мам вироблення та становлення українського національного 
стилю. «Малоросія має свої самостійні художні мотиви. Її ви-
шивки, тканини, гончарні вироби заслуговують не менше уваги, 
ніж її пісні. Зібрані й збережені, вони збільшують собою скарб-
ницю національного мистецтва, послужать до подальшого роз-
витку нашої художньої промисловості»  65. У  програмі школи 
основним було звернення до народної орнаментики, до фауни 
навколишньої природи. Малювання місцевої рослинності було 
основним змістом літніх занять студентів. Раєвська прищеплю-
вала своїм вихованцям любов до українського мистецтва. Зго-
дом колишній вихованець школи С. Васильківський видав цілий 
альбом «Мотиви українського орнаменту», що справив значний 
вплив на формування українського стилю. Свою любов і знання 
українського розпису, вишивки рушників і народного гончар-
ства, зокрема куманців, глечиків, М.  Самокиш у 1914  році від-
творив у розписах сходової клітини будинку підприємця І. Бой-
ка (арх. С. Тимошенко, Б. Ширшов, П. Соколов 66).

Архітектурний модерн у Львові. Для Західної України етап-
ним було спорудження Народного дому (1903), спроектованого в 
архітектурно-проектному бюро Івана Левинського у Львові. Як 
уже зазначалося, в  основі діяльності бюро була, з  одного боку, 
глибока зацікавленість народним мистецтвом, з іншого – розро-
блення стилістики професійного мистецтва в контексті творчих 
пошуків митців Праги, Відня, Петербурга, Кракова, Мюнхена у 
формуванні стилю сецесії.

Дослідник стилю сецесії Ю. Бірюльов наголошує на впливі на 
цей процес об’єднань студентів: української «Основи» (з 1898) та 
польської «Спілки», які активно з 1903 року організовували ви-
ставки архітектурних проектів, творів образотворчого та деко-
ративного мистецтва. 

Важливим центром формування стилю сецесії стала Львівська 
художньо-промислова школа, яка з 1898 року орієнувалася на ви-

65 Соколюк Л. Видатна просвітниця, художник-педагог... С. 28.
66 Соколюк Л. Архітектурний декор доби модерну в Харкові... С. 155–156.

кладання і вивчення художніх ремесел краю, стилізацію народ-
них орнаментів. Вже на початку ХХ ст. в працях її випускників, 
а потім і викладачів (В. Садловського, Е. Пітча, В. Крицінського) 
стала помітною орієнтація на розроблення нового стилю 67.

Будівельну фірму-концерн І. Левинського було організовано 
наприкінці ХІХ ст., а період її найбільшого розвитку припадає 
на початок ХХ ст. Вона мала в своєму підпорядкуванні значну 
кількість художньо-промислових фабрик. Саме тут протягом 
1900–1914 років розквітає галицький варіант українського наці-
онального стилю. Фірма об’єднала найвидатніших митців того 
часу: архітекторів Ю. Захаревича, К. Мокловського, О. Лушпин-
ського, Т. Обмінського, художників І. Труша, О. Новаківського, 
М. Сосенка, А. Герасимовича, М. Гаврилка, художників декора-
тивного мистецтва М. Лук’яновича, О. Білоскурського, І. Глин-
чака, О. Кульчицьку та ін. Це було коло митців-однодумців, які 
створили і втілили у практику значну кількість проектів архі-
тектурних споруд по всій Галичині, зразків орнаментальної про-
мислової та побутової кераміки, виробів з художнього металу, 
вишивки, килимарства, ткацтва, меблів. Ці вироби мали яскраво 
виражені ознаки українського стилю, майстри якого творчо пе-
реосмислювали традиції народного мистецтва. Цей стиль інколи 
називають гуцульською або галицькою сецесією. Власне, розро-
блення українського стилю на Галичині переросло в активний 
національно-визвольний рух.

Поширенню ансамблів у стилі сецесії сприяли численні ху-
дожньо-промислові виставки, в яких демонструвались інтер’єри 
громадських і приватних споруд, витриманих в єдиному стилі. 
Образ будівлі вирішувався вже на перших етапах проектування. 
Архітектори виступали своєрідними режисерами, вони у спів-
дружності з живописцями і скульпторами, митцями декоратив-
ного мистецтва створювали загальний образ будівлі. Архітектур-
на школа в Галичині була досить потужною і діяла на високому 
професійному рівні. Найчастіше архітектори, маючи високий 
фаховий художній рівень, виступали і в ролі декораторів. Це, 

67 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 10.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



71

Стиль модерн у декоративному мистецтві

70

Тетяна Кара-Васильєва

в  прешу чергу, Ю.  Захаревич, Т.  Обмінський, В.  Садловський, 
О.  Лушпинський, І.  Піонтковський, які проектували для своїх 
споруд внутрішне декоративне оздоблення – малюнки вітражів, 
меблів, скульптурного декору, металевих решіток, декоративних 
панно, гобеленів. Такий універсалізм був характерною рисою 
стилю модерн, в якому синтез мистецтв був основоположним. 

Архітектурно скульптурний декор у будинках львівської сецесії 
виконувався з гіпсу, цементу, штучного каменю, що вироб лялись 
на фабриках І. Левинського. Серед найбільш відомих скульпторів-
декораторів того часу були Ф. Бернат, А. Загурський, Т. Оркасевич, 
Е.  Плішевський, С.  Пліхаль, А.  Репіховський, Б. Солтис, К.  Унз, 
Ю. Шебеста та ін. 68. Фасади споруд завдяки насиченості скульптур-
ного декору перетворювалися у величезні рельєфи, які складалися 
з композицій антропоморфного, рослинного декору, рельєфно ви-
ліплених макаронів, металевих решіток балконів, вхідних дверей, 
кронштейнів, що підпорядковувались загальній композиції всьо-
го фасаду будинку і формували ажурне мереживо. 

У художньому вирішенні варіанту львівської сецесії важливу 
роль відіграло застосування типових для модерну мотивів флори 
і фауни. Саме тому фасади споруд перетворювалися на своєрідні 
скульптурні орнаментальні поверхні, архітектурні скульптурні 
панно. Орнаменти львівської сецесії, як загалом і в архітектурі 
модерну, були не лише прикрасами, а й формували художній об-
раз цілої споруди, були визначальною ознакою його стилістики. 
Арсенал вживаних мотивів був досить широким. Насамперед це 
улюблений мотив модерну – стилізовані водяні лілії та бутони 
з довгим звивистим листям, які примхливо вигинаються, ство-
рюючи невпинний рух. Як і в живописі, у графіці поширеними 
є квіти, улюблені в східному мистецтві – іриси, орхідеї, хризан-
теми, які несуть присмак екзотичності, а також улюблені місцеві 
мотиви. Це передусім плющ, ромашка, волошка, кульбаба, со-
няшник та виноград. Всі ці рослини набували динамічного руху, 
вони складали чітко сконструйовані орнаментальні фризи, слу-
жили обрамленням вікон, входів до будинків тощо. Цей арсенал 

68 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 72.

мотивів доповнювався скульптурними зображеннями різнома-
нітних метеликів, птахів, переважно лебедів, журавлів, пеліка-
нів. Разом з тим, провідною тенденцією було звернення до обра-
зів місцевої природи – ромашка, кульбаба, конюшина, волошка, 
соняшник тощо. В зображення квіткового орнаменту органічно 
вплітали фігурки метеликів, коників-стрибунців, єгипетського 
скарабея або ж декоративно вирішених зображень лебедя, жу-
равля, чорногуза, павича. У цей фантастичний світ вплітали зо-
браження жіночих голівок з довгим хвилястим волоссям: саме 
хвилясте, розвіяне волосся улюблений мотив графіки модерну. 
Скульптурні маскарони пожвавлювали поверхню фасадів.

На початку ХХ  ст. впроваджено львівської сецесії характе-
ризується поєднанням творчих спрямувань архітекторів та 
скульпторів, їхньою тісною співпрацею. Особливо плідним був 
творчий союз архітектора А.  Захаревича та скульптора З.  Кур-
чинського. Спільно вони створили кілька цікавих ансамблів.

Крім пластично рельєфного рішення фасади доповнювалися 
кольоровим вирішенням  – це насамперед введення кольорової 
керамічної оздоблювальної плитки, фарбування найбільш ви-
разних деталей в різні кольори. Особливо широко застосову-
валися керамічні панно та керамічні вставки з українським 
орнаментом. Так, за проектом О.  Лушпинського на фабриці 
І.  Левинського було виготовлено облицювання будинку «Дніс-
тер» (1904–1906). У будинку «Колегіону» весь фасад прикрасили 
поліхромними майоліковими вставками у вигляді підвіконних 
«рушничків» з мотивами геометричних народних орнаментів. 
Фасади будинків у період з 1904 по 1910 роки, який дослідники 
називають «національним романтизмом» 69, прикрасили майолі-
кові вставки з геометричним орнаментом. Ця форма запозиче-
на з гуцульського різьблення, вишивки. Пошуки національного 
орнаменту в архітектурних облицювальних плитках посилились 
після приходу у фірму І. Левинського випускників Коломийської 
гончарної школи братів О. та М. Білоскурських. Саме вони ак-

69 чепелик  В. Український архітектурний модерн. Київ  : КНУБА, 2000. 
С. 243.
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тивізували роботу в напрямку пошуків національного стилю 70. 
Особливо плідним було їх звернення і творче переосмислення 
гуцульської кераміки, зокрема творчості Олекси Бахматюка. Такі 
будівлі, як будинок страхового товариства «Дністер» та будинок 
Академічної громади у Львові, народних домів у Стрию, Судовій 
Вишні, Кам’янці-Буській, мають елементи облицювання в тради-
ційній для гуцульської кераміки гамі кольорів – зеленої, жовтої, 
коричневої поливи. Керамічні плитки були переважно лише як 
орнаментальні поліхромні плями, які виблискували поєднан-
ням яскравих кольорів, як, скажімо, на фасаді бурси Народного 
дому у Львові, виконаного І. Левинським, або у вигляді кераміч-
них панно із зображеннями рослинної орнаментики в простін-
ках між вікнами. Тема облицювання керамічними плитками 
мала своє продовження у вирішенні внутрішнього простору, яке 
доповнювалось скульптурою, розписами плафонів, вітражами. 
Це передусім роботи майстерень Л. Аппеля, Г. Шапіри, Ю. Таубе-
ра, Ф. Нєлзельського, краківської фабрики С. Желенського, яка 
працювала за картонами С. Матейко 71. У Львові були пошире-
ні два види вітражних засклень. Це класичні вітражі (виконані 
технологією спайки вікна) і псевдовітражі (поліхромний розпис 
емалями та монохромне декорування – гризайль, травлення) 72. 
У житлових будинках вітражі часто влаштовували на сходових 
клітиах, у  вестибюлях. часто це були вітражі із зображенням 
пейзажів, квіткових композицій. Рослинні мотиви привноси-
лись у симетричні композиції медальонів, гірлянд, вазонів. 

Вітражні композиції вносили живописний акцент у вирішення 
внутрішнього простору. Як приклад слід назвати унікальні ком-
позиції вітражів та кахельних печей Т. Обмінського, що виготов-
лені в майстерні Л. Аппеля для дому А. Сегаля, вітражі фабрики 
С. Жиленського, ескіз розпису Ф. Вигживальського «Перемінний 
капітал» у Торгово-промисловій палаті, розписи інших будинків. 

70 Нога О. Іван Левинський  : художник, архітектор, промисловець, педа-
гог, громадський діяч. Львів : Основа, 1993. С. 17.

71 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 79.
72 Грималюк Г. Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття. Львів  : 

Ін-т народозн. НАН України, 2004. С. 231.

Особливої уваги в плані формування національного напрямку 
львівської сецесії заслуговують твори М. Сосенка, його монумен-
тальний живопис у Львівській національній академії ім. Миколи 
Лисенка (1914–1915). Стіни та плафон її Великого залу мають су-
цільне орнаментально-декоративне вирішення поверхні, а  при-
міщення Малого залу прикрашають орнаментальні композиції з 
виразними, динамічними фігурами гуцулів у народному вбранні.

Треба зазначити, що в основу названих вище об’єктів будівни-
цтва закладено ідеї синтезу всіх видів мистецтва. Кожна споруда 
на етапі проектування задумувалась як своєрідна естетична де-
кларація, як цілісний художній організм з ідеально продуманим 
середовищем. Все було підпорядковано єдиній ідеї, вирішено в 
єдиному стилі  – від об’ємно-просторової форми до ужитково-
функціональних деталей 73. 

На межі ХХ ст. відбувався процес нового осмислення синте-
зу мистецтв, де рівноправними виступали твори декоративного 
мистецтва – вітраж, гобелен, меблі, скульптура, металеві огоро-
жі тощо. Архітектори на стадії проектування детально прома-
льовували такі деталі, як консолі балконів, вхідні двері, ручки, 
кронштейни для ліхтарів, обрамлення вікон, перила сходів, на-
віть вигляд поштових скриньок, у  дизайнерському вирішення 
яких лежали передусім форми органічного світу, квітів, інших 
рослинних мотивів, зооморфні мотиви, характерні для епохи 
модерну. Твори декоративного мистецтва, художньо-промис-
лові вироби сприймалися на рівні станкового мистецтва, була 
стерта грань між ними. Саме тому над проектуванням творів 
декоративного мистецтва працювали видатні митці, які підняли 
сферу декоративного мистецтва на високий професійний рівень. 
Так, керамічну пластику для фабрики О. Левицького в с. Паци-
ків (нині це Івано-Франківська обл.) проектували львівські ху-
дожники та скульптори Т.  Болотницький, Л.  Деклер, К.  Ковач, 
С. Дембицький 74. У різних жанрах декоративного мистецтва (ви-

73 Студницька М. Синтез мистецтв у громадській і житловій архітектурі 
Галичини першої третини ХХ століття. Укр. мистецтвозн. 2014. Вип. 14. С. 160.

74 Там само. С. 162.
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готовлення гобеленів, меблів, прикрас, вишивок, моделювання 
одягу, капелюшок) працювали сестри Олена та Ольга Кульчицькі. 

Образотворче мистецтво. Дискусії щодо терміна «стиль мо-
дерн» не вщухають досі. Так, у літературних та філософських до-
слідженнях цей термін не вживається, а замінюється об’ємнішим 
поняттям, як-от «fin de siecle», що охоплює європейське мисте-
цтво порубіжжя ХІХ – початку ХХ ст. і включає широкий спектр 
різноманітних стилістичних течій, художніх напрямів. Склад-
ність із визначенням стилю модерн полягає передусім у тому, що 
стадіально він зародився і розвивався в різних країнах і в різні 
часові періоди, мав різні джерела інспірацій. У Західній Украї-
ні при формуванні львівської сецесії цей стиль орієнтувався на 
досягнення західно-європейського мистецтва, хоч мав своє роз-
галуження в орієнтації на народне мистецтво Галичини. В цен-
тальній Україні формування цього явища всіляко орієнтувалося 
на формування національного стилю, використання як у темах, 
так і в засобах народного мистецтва. 

Дослідники українського мистецтва довели, що він тісно пе-
реплітається з неоромантизмом, для якого характерне звернен-
ня до народних традицій, народної творчості.

Поширення модерну в Україні на початку ХХ ст. мало склад-
ну і неоднорідну картину розвитку. Саме в цей час у художнє 
життя приходять митці, що отримали солідну художню освіту 
в школах Кракова, Мюнхена, Парижу, відвідували міжнародні 
виставки, що відбивали творчі прагнення митців, скерованих 
на оновлення художньо-стильових напрямків у різних галузях 
образотворчого мистецтва. В цей час у зв’язку з технічними від-
криттями, появою кіно, телефону, видів швидкого пересування, 
таких як залізниця, пароплавство, виникла більша оператив-
ність у поширенні інформації, зросли можливості швидкого 
пересування і внаслідок цього  – значного розширення «спіль-
ного поля культури», який вже не обмежувався однією краї-
ною, а спонукав митців до тісних творчих контактів. Саме в цей 
період значного поширення набули засоби масової інформації, 
серед яких видання значної кількості літературно-мистецьких 
журналів. Вони поширювали інформацію про найбільш цікаві 

новітні напрямки культури, пропагували їх теоретичні засади, 
розвивали поліграфічні засоби графіки, зокрема різноманітні 
естампні техніки. Масового поширення набуває друк афіш, за-
прошень, в оформленні яких беруть участь провідні митці. Саме 
графічні види мистецтва стали найбільш чутливими і мобільни-
ми щодо нових віянь часу. Імпульси, що йшли від мистецьких 
центів культури, були надзвичайно відчутними і своєрідно пе-
ревтілювалися на місцевому ґрунті. 

Українське мистецтво стадіально проходило ті самі етапи 
поширення художніх стилів-модерну та символізму, що і в кра-
їнах Західної Європи. Михайло Бойчук, Михайло Жук, Олек-
са Новаківський, Іван Труш, Олена Куьчицька та інші митці 
Західної України вплинули на художнє спрямування україн-
ського мистецтва, зокрема Львова. Як зазначалося вище, в місті 
вирувало активне творче життя: відбувалися виставки, органі-
зовувалися товариства, такі як «Товариство любителів красних 
мистецтв», «Товариство для розвою руської штуки», видавали-
ся науково-теоретичні праці, виходили численні журнали, що 
пропагували і утверджували основи нового стилю, який отри-
мав назву «львівська сецесія». Так, у  журналах «Артистичний 
вісник», «Будучність», «Молода Україна», «Iris», «Liberum Voto», 
«Nacz Kraj» друкувалися статті з аналізом художнього життя, 
описом діяльності окремих митців, а головне – ці часописи да-
вали змогу використати засоби поліграфічного виробництва 
для втілення і поширення художніх ідей. «Завдяки художньому 
оформленню часописів індивідуальна, неповторна графіка мит-
ців мала величезні наклади» 75. Тут співпрацювали як польські 
митці, що мешкали у Львові, так і ті, хто проживав у Кракові, 
Мюнхені, але своєю присутністю у львівських виданнях утвер-
джували ідеї сецесії. 

Оскільки стиль модерн був породженням загалом міської 
культури, то саме він був націлений на улаштування міського 
середовища, на окрасу побуту і всього стилю життя містян з 

75 Лагутенко  О. Українська графіка першої третини ХХ  століття. Київ  : 
Грані-Т, 2006. С. 23.
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оформленням ресторанів, кафе, театральних вистав, приватного 
та громадського інтер’єру.

У художньому житті Львова чітко виокремлювалися дві лінії 
розвитку нового художнього напрямку. Одна була чітко орієнто-
вана на стилістику графічного мистецтва Мюнхена, Відня, і в ці-
лому західноєвропейського модерну. Це стосується насамперед 
всіх ознак стилю, особливо чітко означеної вибагливої лінії, яка 
несе на собі всю змістову й образну навантаженість творів. Теми, 
образи, їх вирішення – все було підпорядковано чіткій графіч-
ній лінії. З-поміж митців, які переважно працювали в графіці, 
слід виділити Т. Терлецького, К. Сіхульського, Я. Мальчевського, 
М.  Ольшевського, Ф.  Паутча, М.  Дембіцького, К.  Стефановича. 
Друга тенденція мала орієнтацію на реалізацію ідеї, пов’язаної 
з осмисленням етнографічних тем і образів, зверненням до гу-
цульського народного мистецтва, його орнаментики, а  ще на 
розроблення національного стилю сецесії. Все це було в контек-
сті пошуків польських митців, які в архітектурі, живописі роз-
робляли тему закопанського стилю. До цієї кагорти слід віднести 
такі яскраві постаті, як Іван Северин, Олена Кульчицька, Олекса 
Новаківський, Модест Сосенко, Іван Труш.

Якщо говорити про митців, які взяли на озброєння лінію 
модерну, орієнтовану на західноєвропейський художньо-сти-
лістичний спосіб розвитку, сповідували інтернаціональні ідеї 
цього стилістичного напрямку, то слід насамперед згадати про 
журнальну ілюстрацію Теофіла Терлецького. Він закінчив Кра-
ківську академію мистецтв (1893), навчався в студіях Мюнхена, 
працював там і водночас співпрацював з журналами Львова 76. 
Він малював не лише окремі ілюстрації, але й робив надзви-
чайно вишукані заставки, віньєтки до цих видань і цим самим 
ознайомлював і насичував львівське міське середовище високо-
художніми творами нового стилю «Ар Нуво». В  його ілюстра-
ції «Жінка з квіткою» (1898 р. – заставка до видання «Tygodnik 
ilustrowany», №  23) бачимо яскраві ремінісценції творчості 
А. Мухи як у виборі жіночого образу красивої жінки з довгим 

76 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття...  С. 23.

хвилястим волоссям, що споглядає себе в круглому дзеркалі, так 
і в композиційних засобах відображення. Тут все підпорядкова-
но колу, в якому зображено в складному ракурсі молоду особу, 
що повернута до глядача спиною, голова обернута в профіль. Ця 
виграшна поза дає можливість підкреслити і виявити її гарний 
витончений профіль, волосся в якому, за влучним висловом су-
часників, «заплутався модерн». Вся композиція обрамлена він-
ком з квітів, двома гілками польових дзвіночків. Крім того, слід 
підкреслити, що Т. Терлецький розвиває традицію модерну і де-
монструє жінку як твір мистецтва, об’єкт краси, але водночас без 
еротичного присмаку французького «Ар Нуво». 

Нове століття народжувало новий тип митців, що пропагу-
вали й реалізовували основи модерну як синтетичного стилю, 
в якому митець розкриває себе в різних видах мистецтва. Таким 
був Мар’ян Ольшевський, якого називають «Львівським Моррі-
сом» 77. Він з однаковим успіхом і натхненням працював у цари-
ні вітражу, проектування меблів, декоративного металу, одягу, 
проектував будинки та їх внутрішнє декоративне оздоблення, 
виступав як сценограф, розробляючи театральні декорації. Ба-
гато і плідно працював на ниві книжкової графіки, плакату. До 
того ж він був активним пропагандистом нового виду мистецтва, 
відомим мистецтвознавцем, філософом, поетом і публіцистом. 
Вивчав історію мистецтв в університетах Мюнхена, Берліна, за-
снував у Львові товариство «Зеспул» 78. Знаковою його роботою 
є плакат Другої виставки товариства «Зеспул» та ескіз рекламної 
віньєтки 1913 року. В основі вирішення цього твору – графічний 
малюнок еліпсоподібних ліній, які своїми вигинами відносять 
нас до аналогій з «лінією Орта», що стала символом модерну, з ви-
шивками Германа Обриста, що ґрунтуються на звивистій лінії, 
звідки і пішов цей вислів. Аналогії є і з творчістю Г. Гімара у плані 
вирішення ним флоральних мотивів при виготовленні металевих 
конструкцій для станцій паризького метро. Плакат М. Ольшев-
ського вирішено на контрастному поєднанні чорного тла, на яко-

77 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 126.
78 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 33.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



79

Стиль модерн у декоративному мистецтві

78

Тетяна Кара-Васильєва

му чітко, графічно точно виділяється білий малюнок алегоричної 
жіночої фігури, що тримає еліпс, від якого відходять в обидва 
боки еліпсоподібні фігури, а голова жіночої постаті увінчана од-
нією із башт львівського кафедрального собору. Все умовно, сим-
волічно і передає дух та художню спрямованість виставки. 

Однією з яскравих постатей львівської сецесії був Фредерік 
Паутч. Він закінчив Краківську академію мистецтв, працював 
у майстернях Ю. Унєжинського та Л. Вичулковського, потім на-
вчався в академії Жюліана у Парижі, згодом був членом мистець-
кого об’єднання «Штука», упродовж 1904–1912 років практику-
вав у Львові  79. Працював як карикатурист, а  також полюбляв 
робити замальовки в техніці туші, досягаючи віртуозності при 
володінні нею. Такі його твори, як «Жінка з парасолькою» та 
«Жінка в капелюсі» (обидві 1903 р.) демонструють митця, який 
досконало володіє технікою, виявляючи чи то блиск оксамиту, 
чи прозорість шовку, легкі драпіровки довгої спідниці, а голов-
не – він найяскравіше розвинув і утвердив художні ознаки но-
вого стилю в художньому середовищі Львова. Це проявилося 
як у побудові композиції, коли жіноча модель зображуються по 
діагоналі аркуша, наповнює динамізмом жіночі постаті, наче ви-
хоплює як миттєвий фотокадр стрімкий рух жінки, що з пара-
солькою повернулася до глядача або ж нахилилася до співроз-
мовника. Крім віртуозного володіння технікою, завдяки якій 
митець досягає неймовірної ефектної передачі фактури, твори 
Ф.  Паутча є ще ілюстрацією тогочасної моди, вони створюють 
художній образ епохи львівської сецесії. 

З-поміж художників, які працювали в галузі графіки й вірту-
озно володіли сепією, офортом, малюнком олівцем, слід назвати 
митців, що внесли вагомий вклад у розвиток плакату того часу. 
Це К. Сіхульський з його плакатом Виставки архітектури, скуль-
птури і живопису у Львові (1910), С. Дембицький з плакатом ви-
ставки Я. Мальчевського, А. Бьокліна у Львові (1903) та ін. Ряд 
митців багато і плідно працювали у сфері книжкового ілюстру-
вання, співпрацювали з редакціями журналів та рекламістами. 

79 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 38–39.

Дуже важливою для формування львівської сецесії була ді-
яльність Станіслава Дембіцького. Він був вихованцем одразу 
кількох європейських художніх шкіл – Віденської, Краківської та 
Мюнхенської. У 1891–1909 роках працював у Львові, Коломиї 80. 
Як і більшість митців початку століття, з  величезним успіхом 
проявив себе в різних видах творчості, підтверджуючи особли-
вість стилю модерн як синтетичного явища. Працював на ниві 
живопису, скульптури, монументальних розписів, створював 
проекти керамічних виробів, меблів, архітектурного оздоблення 
споруд, зробив розписи в каплиці Львівського кафедрального 
собору. Доклав багато зусиль до оновлення львівського мисте-
цтва книги на межі століть, створивши «синтетичний книжко-
вий ансамбль, подібний до архітектурно-художнього комплексу, 
уніфікувавши всю тектоніку книги» 81. 

Усі елементи книги – обкладинку, титул, шмуци, ілюстрації, 
заставки, кінцівки С.  Дембіцький готував в єдиному ансамблі 
(«legendy» А.  Немоєвського), обкладинки до книжок Я.  Каспе-
ровича «Банкет Іродіади» («Ucta Herodyady»), та З. Недзведсько-
го «Очі» («Oczy»), що вийшли у Львові в 1905 році. Як зазначає 
О. Лагутенко, добре відома робота Дембіцького – обкладинка до 
каталогу виставки А. Бьокліна у Львові (1903). 

Художник був знаковою фігурою, його шанували як великого 
митця, що торував нові шляхи у мистецтві. Його творчість викли-
кала асоціації з філософією Ф. Ніцше, музикою Р. Вагнера. Худож-
нє вирішення обкладинки лаконічне і доведено С. Дембіцьким до 
граничного символу, а колористичне побудовано на контрасті бі-
лого і чорного, композиційне – на вирі зигзагоподібних елементів, 
що наповнені космічною енергією. Як зазначив О. Лагутенко, цей 
образ символізує вир життя, вертикальну пов’язаність земного і 
небесного. На перетині цієї космічної спіралі зображена верти-
кальна планка з виразними літерами BOCKLIN, що підкреслює 
зв’язок між світом земним і  космічним 82.

80 Там само. С. 28–29.
81 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії.. С. 15.
82 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 29.
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Багато митців Львова працювало в техніці пастелі, кольоро-
вої ліногравюри, темпери, гуаші, розробляючи проблеми кольо-
ру, виразності лінії, контуру малюнка, тобто ті ж завдання, що 
вирішуються і галуззю живопису.

Лінії модерну і символізму в українському мистецтві завжди 
тісно перепліталися, іноді були гранню одного і того ж явища 
мистецтва «Fin de siecle». Важливе значення у створенні худож-
нього образу у творах митців Львова мав орнамент та лінія, 
«арабескова лінеарність і біоморфний орнамент»; вони «служи-
ли ознаками Прекрасного, передавали ідею одухотворення та 
органічної цілісності буття, динамізму природних сил, активізу-
вали емоційно-естетичне сприйняття твору»  83 та уособлювали 
основні характерні риси нового стилю. Всі ці ознаки найбільш 
яскраво проявилися у творчості Каетана Стефановича, у тво-
рах якого найвиразніше помітний потяг митців до східних мо-
тивів, персонажів загадкового світу казок, фантастичного, іноді 
уявного світу орієнтальних сюжетів, які митець подавав з яскра-
вим містичним забарвленням. Він використовував весь арсенал 
сюжетів, притаманний модерну і символізму. Це роботи «Мов-
чання», «Полум’я», «Фавни», «Жінка та змії».

Стефанович навчався на архітектурному відділенні Львів-
ського політехнічного інституту, у  Краківській академії мис-
тецтв у Ю. Мегоффера і Ю. Панкевича, у Мюнхенській академії 
мистецтв та у Парижі. Був митцем широкого діапазону  – пра-
цював у книжковій, станковій та ужитковій графіці, займався 
іконописом, працював як живописець. Усі навички в живописі 
митець розвивав в галузі графіки.

Художник, вірменин за походженням, з  особливим інтер-
есом ставився до традицій перського та індійського мисте-
цтва, ось чому його роботи «несуть» аромат східної екзотики, 
показної розкоші. Роботи К.  Стефановича, уособлюючи всі 
характерні ознаки модерну, позбавлені підкресленого еротиз-
му, вони скоріше споглядальні, з підкресленою театральністю 
поз і жестів. Саме такою є твір «Парижанка» (олія, темпера, 

83 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття...  С. 30. 

1912–1913 рр.). Основну увагу митець зосереджує на вишука-
ній поставі жінки з квітами, погляд привертає її біла сукня, 
що контрастує з чорним троакаром на тлі розмитих бузкових, 
блакитних арабесок з квітів. 

Поступово художник переходить до створення більш умов-
них робіт, приділяючи основну увагу декоративній, орнамен-
тально вирішеній площині, на тлі якої фігури підкорені загаль-
ному ритму звивистих ліній, що викликає певну асоціацію з 
музикою. Саме так вирішено картину «Східна царівна» (1913 р., 
папір, акварель, туш). Композиція має овальну, видовжену фор-
му, в центрі – на тлі розкішних опахал постать східної красуні, 
фігури її служниць, що розміщені праворуч від неї; вони своїми 
позами демонструють поступовий, наростаючий орнаменталь-
ний ритм, суголосний із загальним ритмом усієї композиції. За 
цим же принципом вирішена робота «Королівна та невільник» 
(1911–1913 рр., папір, акварель, гуаш). Одяг песонажів, тло – все 
вирішено орнаментально, побудовано на поєднанні насиченого 
вишневого кольору, що поступово на першому плані картини 
переходить у поєднання охристих, зеленувато-жовтих тонів. 

Звивиста пружна лінія  – основний елемент композиції всіх 
робіт Каетана Стефановича. Вона надає підкресленої динаміки 
жіночим фігурам, пружності, наповнює прихованою енергією 
(«Жінка і змій», 1912–1913 рр., картон, олія, темпера) або ж спо-
внена шаленого вихору жінки з довгим волоссям на тлі закруче-
них динамічних орнаментальних мотивів («Lespace» «Простір», 
1912–1913, картон, олія, темпера). Орнаментально вирішено і сце-
ну в «Розп’ятті». Це асиметрична композиція. На тлі великого ся-
ючого серця на хресті розіп’яте тіло Христа, Його видовжена фі-
гура в оточенні чотирьох жіночих фігур у складних позах з чітко 
окресленим контуром кожної фігури, вбрання має спіралеподібні 
складки, все щедро насичено орнаментом модерну. Колористична 
гама побудована на поєднанні вибагливих кольорів – вишневого, 
охристого, ніжних відтінків рожевого та блакитного. Деякої міс-
тичності композиції надає простерте крило ангела в правій час-
тині композиції. Як і в інших роботах К. Стефановича, основним 
художнім засобом є пружна звивиста лінія та орнаментальне ви-
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рішення. Саме ці дві головні ознаки об’єднують твори художника 
як одного з найяскравіших представників модерну. 

К.  Стефанович знаходився під значним впливом віденської 
сецесії, зокрема творчості Г. Клімта, його захоплення орнамен-
тальними поверхнями. Всі його роботи власне є декоративними 
панно, призначеними передусім для окраси інтер’єру. Як деко-
ративне орнаментальне панно вирішено роботу «Фавни» (1912–
1913 рр., картон, олія, темпера), в якому дві симетричні фігури 
фавнів, їхні крила, орнаментальні мотиви утворюють загалом 
якусь фантастичну загадкову квітку, казкову орхідею, як таїн-
ство народження чогось незвичного. Як і в панно, в усіх роботах 
К.  Стефановича проявляється характерна особливість нового 
стилю – лінійно-декоративна пластична система в побудові всі-
єї композиції. Мастри модерну відходили від тривимірного зо-
браження, від традиційного ренесансного «оптичного» підходу, 
глибина простору наче притягалась площиною і нейтралізувала-
ся першим планом» 84.

Серед митців львівської сецесії, які розвивали лінію, пов’язану 
передусім з  віденською сецесією, був також Мечислав Рейзнер. 
Особливо цікава його композиція «День» і «Ніч» (1907 р., папір, 
пастель). Власне, ця робота демонструє розроблення митцем 
синтезу зображення та і орнаментального вирішення рами. Зо-
браження алегоричної жіночої фігури «День», сповнено сонця, 
яскравих барв синього неба, золотого волосся молодої жінки. 
В  таких же яскраво-жовто-оранжевих тонах вирішено також 
орнаментальні мотиви рами. Це різноманітні зображення кві-
тів – соняшника, в’юнка. В роботі «Ніч» центральне зображен-
ня  – жінка, її драперії наповнені загадковістю, довкола в рамі 
улюблені квіти модерну  – іриси, маки. Квіткові зображення в 
рамах є не просто додатком, вони яскраво розкривають алего-
ричний зміст центральних зображень.

Орнамент як засіб художнього перетворення площини ар-
куша, активний елемент формування композиції властивий 
творчості Гната Колуняка, який він активно застосовував у 

84 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 129.

книжковій графіці. Це насамперед ескіз обкладинки видання 
1912–1913 років. «Новітня бібліотека». Композиція побудована 
на симетрії двох фронтально зображених павичів, які в сим-
воліці модерну уособлювали культ краси, а також щільно роз-
міщених по всьому полю картини орнаментальних мотивів у 
вигляді серця, спіральних закруток, орнаментального фризу 
у верхній і нижній частині аркуша. Павичі обрамлюють коло, 
в центрі якого чітко виділяються напис «Новітня бібліотека» та 
два перехрещених укрупнених зображення пір’я павичів. Весь 
малюнок – це чітко промальована графічна лінія, вона як мере-
живо накладається на аркуш.

На початку ХХ ст. у Львові широкого розвитку набула станко-
ва графіка. У цій сфері плідно працювали художники В. Блоць-
кий, В.  Вахтель, О.  Добровольський, А.  Квятковський, М.  Рей-
знер, І. Северин, В. Яроцький, вирішуючи і розвиваючи новітні 
ідеї сецесії в галузі графіки живописними засобами. Цікава в 
цьому плані кольорова літографія В.  Білоцького  – плакат «Ви-
ставка сучасного мистецтва у Львові» (1913). Своїм художнім рі-
шенням вона яскраво передає основний дух львівської сецесії. 
Композиція плакату побудована як золотаве тло кола, в  якому 
асиметрично розміщено два сріблястих птаха, звернутих один 
до одного. Основним формотвірним елементом є звивиста гнуч-
ка лінія, яка чітко вимальовує вигнуті абриси птахів, створюючи 
їх орнаментальний ритм.

З-поміж митців львівської сецесії в галузі графіки слід від-
значити творчість Казиміра Сіхульського. Він був майстром ши-
рокого діапазону творчих пошуків, розвивав як лінію інтернаці-
онального модерну, так і плідно працював на ниві утвердження 
так званої  «гуцульської сецесії», тобто створення українського 
стилю, що було характерним явищем у різних країнах Європи. 
Художник навчався в Краківській академії мистецтв у С. Віспян-
ського, Л.  Вичулковського, потім закінчував віденську Худож-
ньо-промислову школу, був одним з провідних членів краків-
ського об’єднання «Штука», віденського «Хагнбунду» 85. Під час 

85 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 30.
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перебування у Львові він доклав багато зусиль до розвитку гра-
фіки, живопису, плідно працював у монументальному розписі, 
був одним з найбільш знаних митців Львова того часу. В своєму 
творчому житті культивував ідеї дендізму, поширені в англій-
ському мистецькому середовищі та яскраво означені у творчості 
Оскара Уайльда, в поезії Шарля Бодлера. 

Збереглися два автопортрети Казиміра Сіхульського 1904 
і 1909  років, які були програмними роботами в його творчос-
ті. Особливо важливим у цьому плані є автопортрет 1909 року 
(картон, пастель). На ньому художник зобразив себе на тлі гнуч-
ких стебел квітів, його обличчя зосереджене, глибоко задумли-
ве, лише яскравим акордом звучить червоний колір краватки. 

Від С.  Віспянського художник успадкував любов до зобра-
ження квітів, які завжди наділяє глибоким символічним зміс-
том. Робота «Ангел» (1911) відтвоює замріяну, сповнену суму 
постать ангела, з  декоративно вирішеними крилами, із  загад-
ковими рослинами, до яких звернута зображена у профіль фі-
гура. Вся робота побудована на переливах оливкового кольору, 
охристих відтінків, лише жовтогарячий німб, привертає увагу 
глядача, оскільки є в епіцентрі всієї композиції. Митець багато 
малював квіти, завжди наділяючи їх символічним змістом, ви-
являючи основну їх якість як символ естетизму. Їх стебла за-
вжди вигнуті, сповнені тривожного руху, вони мов живі істоти 
передають неспокійний настрій митця («Квіти», 1910 р., картон, 
гуаш, акварель, пастель).

Як і всі майстри львівської сецесії, К. Сіхульський прагнув до 
площинного зображення всієї композиції, оскільки вважав, що 
«малюнок – це площа» 86.

Разом з тим, Сіхульський активно формував і впроваджував 
у художнє життя Львова лінію «гуцульської» сецесії. Саме Львів 
став взірцем тісного поєднання і співіснування лінії модерну, що 
підживлювалася і постійно отримувала імпульси від віденської 
та краківської шкіл і репрезентувала західноєвропейський на-
прямок та лінії місцевої, що формувалася під впливом соціаль-

86 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 131.

но-політичних тенденцій та національно-патріотичних погля-
дів. Львів демонстрував тісне поєднання інтернаціонального та 
національного начал у міському художньому житті. Це прояви-
лося в усіх видах мистецтва, чи то безпосередньо у виборі тем і 
образів, як у живописі й графіці, чи то у зверненні до народної 
гуцульської орнаментики, форм, як у кераміці, так і частково як 
акцент або як своєрідне забарвлення в декоративному оздоблен-
ні інтер’єрів або фасадів будинків. 

Враховуючи багатонаціональний склад Галичини, де перева-
жали проживали поляки, українці, євреї, частково чехи, вірмени, 
сецесія мала кілька розгалужень, передусім у формі української 
«гуцульської» сецесії, яка зверталась і черпала натхнення в на-
родному мистецтві Гуцульщини, польської (як «закопанський» 
стиль), як звернення до мистецтва, переважно в архітектурі, до 
надбань народної архітектури гірських районів Татр. Все це на-
давало мистецтву своєрідного етнографічного відтінку. Худож-
ники, що розробляли варіант «гуцульської» сецесії, стояли на 
чітко означених позиціях творення національного українського 
стилю, який у своїх ідеологічних позиціях співпадав із загаль-
ними підходами, обраними такими митцями, як О.  Сластіон, 
М. Самокиш, В. Кричевський, що прагнули сформувати всеукра-
їнський національний стиль.

Стимулом для пошуку нових ідей в Галичині стала етно-
графічна виставка в Коломиї 1880  року, на якій вперше від-
відувачі наочно побачили і відчули самобутність народного 
мистецтва Гуцульщини. Відтоді почалася активна пошукова 
робота, створення колекцій, друкування матеріалів про на-
родне мистецтво. Вже наступна виставка в Тернополі 1887 року 
продемонструвала успіхи освоєння нового стилю в народно-
му будівництві, орнаментиці, в їх переосмисленні в сучасному 
зодчестві. Так, головний павільон етнографічної виставки було 
прикрашено орнаментальним різьбленням по дереву. Крім ет-
нографічних колекцій таких культурних діячів, як Володимир 
Шухевич, Владислав Пшибиський, Володимир Дідушицький, 
які активно збирали і акумулювали в своїх колекціях величез-
ний етнографічний матеріал, у Львові провідні мистецтвознав-
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ці й художники виступали з лекціями, рефератами і теоретич-
но обґрунтовували особливості нового стилю. Так, В. Шухевич, 
В. Дідушицький, В. Ребчинський, В. Стронер, архітектори В. За-
харевич, В. Нагірний, І. Левицький, Л. Вержбицький, скульптор 
С. Левандовський активно пропагували основи нового стилю, 
сформованого на основі переосмислення народного мистецтва 
Гуцульщини. В.  Нагірний писав, що «Наші художні ремесла і 
промисли повинні спиратися на місцеве, галицьке мистецтво, 
зокрема, на мистецтво русинів-гуцулів 87. 

Результати такого інтересу до народного мистецтва з боку 
художньої інтелігенції яскраво проявилися вже в оздобленні 
Загальної крайової виставки 1894 року у Львові. Оздоблений за 
проектом Ю. Захаревича павільйон, розписи його інтер’єру, ке-
рамічні вази Дослідної станції при Львівській політехніці, піч, 
оздоблена гуцульськими кахлями, вхідні ворота, стилізовані 
меблі в гуцульському стилі, виконані М.  Гнатовським, В.  Гос-
тинською, М.  Павлишаком, Т.  Прокопович, продемонстрували 
інтерес до народного мистецтва та до його активного переосмис-
лення для використання у творах міської тематики.

К. Сіхульський був митцем широкого творчого діапазону. Він 
працював як у графіці, живописі, створював ескізи вітражів, ак-
тивно працював на ниві книжкової карикатури, він також праг-
нув до синтезу мистецтв, цілісного вирішення життєвого серед-
овища. В його творчості намітилось дві чітко окреслені тенденції. 
Перша – це твори, в яких він розвивав лінію інтернаціонального 
модерну, і друга – активні пошуки національного мистецтва, що 
ґрунтується на народному мистецтві. Такі пошуки завершилися 
вибором народних типажів, удягнених у народні строї, а ще тем 
і сюжетів з народного побуту. 

Показовим у цьому плані є триптих «Гуцульська мадонна» 
(1914). Її виконано у змішаній техніці – темпера, гуаш, олівець, 
акварель, бронза. Вся сцена поділена на три частини. Центром 
композиції є Богоматір з маленьким Ісусом, що вдягнені в народ-
ні строї. Кептарик Богодитя оздоблений вишитим візерунком, 

87 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 29.

Богоматір у вишитій сорочці, на плечі накинуто білий кожух, на 
ній ще червона смугаста запаска, яскравочервоне намисто, по-
столи, голова пов’язана наміткою. З такою ж повагою намальо-
вані ангели по боках центральної композиції, які шанобливо на-
хилились до Богородиці. Ліворуч – молода дівчина в кептарику, 
вишневій запасці з макітрою, праворуч – молода дівчина з хрес-
том у вишитій сорочці, в яскравій орнаментованій запасці.

Особливу увагу К. Сіхульський приділяє орнаментації крил 
ангелів. Це гострі зигзагоподібні лінії на тлі контрастного по-
єднання вишневого, синього кольорів по всій площині крила. 
Вся робота підкреслено етнографічна, відчувається глибоке 
знання автором народного гуцульського строю. І  саме ця ет-
нографічність є основною прикметою роботи. Те саме передає 
триптих «Весна» (1908), якому характерна надмірна екзальтація 
персонажів, особливо молодих хлопчиків обабіч центральної 
жіночої фігури з дитинкою; всі вони зображені в традиційному 
вбранні на тлі високих темних гір і різноманітних розквітлих 
квітів на першому плані. 

До народної тематики звертався також Іван Северин. Це зама-
льовки народних типів – «Гуцулик-школярик» (1908) та «Гуцул-
ка в кожушку» (1907–1908). Виконані вони пастеллю і це надає їм 
особливої глибини і свіжості. Національний колорит передано 
тут через звернення художника до місцевого типажу та передачу 
народного строю, що вносить певний етнографічний колорит.

Принагідно варто відзначити, що при формуванні українсько-
го стилю, тобто утвердженні «гуцульської сецесії», на початко-
вому етапі такі художники, як К. Сіхульський, І. Северин, вико-
ристовували лише зовнішній фактор  – малювали народні типи, 
уважно ставилися до народного вбрання, детально замальовую-
чи орнаментальні елементи. Це надавало їх роботам особливого 
етнографічного колориту, що було прогресивним явищем і цим 
привертало увагу до народного мистецтва. Такі ж митці, як Олена 
Кульчицька, Модест Сосенко, Олекса Новаківський, репрезенту-
вали іншу грань розвитку «гуцульської сецесії». Вони більш орга-
нічно підійшли до вивчення народної спадщини, їх роботи були 
не просто стилізаторством на тему народного мистецтва, це було 
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органічне проникнення в його суть, це був погляд художників 
професіоналів на створення сучасних робіт у стилістиці модерну.

Прикладом органічного проникнення в красу народної твор-
чості й перетворення на новому сучасному рівні її надбань може 
бути творчість Олени Кульчицької, її здобутки в різних напрям-
ках мистецтва – графіці, ювелірстві, художній металістиці, майо-
ліці, у створенні вибійок, меблів, гобеленів, у сфері сакрального 
мистецтва. Вона була художником різноплановим, демонструва-
ла універсальність, розвивала ідеї синтезу мистецтв, намагалася 
досягти ансамблевості в оздобленні як житлового середовища, 
так і в орнаментиці одягу, вона творила нову моду, нову вишив-
ку. Всі її здобутки висвітлено в інших частинах розділу. Тут роз-
глянемо лише її досягнення в графіці й живописі.

Вже йшлося про те, що Олена Кульчицька отримала належну 
художню освіту. У 1903–1908 роках вона навчалася у Віденській 
художньо-промисловій школі, де студіювалася в живописі та 
декоративно-прикладному мистецтві. У  своїх роботах вона за-
стосовувала різні техніки графіки, але перевагу віддавала естам-
пу, ліногравюрі, офорту. Її графічний доробок свідчить, що вона 
творчо розвивала основні художньо-пластичні засади стилю мо-
дерн. Це передусім абсолютизація чорного кольору, його контр-
астне протиставлення білому, заміна об’єму предметів зображен-
ня кольоровою площиною, активне використання лінії як засобу 
формування художньо-пластичного образу. Ще одна характерна 
особливість стилістики її модерну – це наближення зображення 
до першого плану і площинне вирішення всієї композиції. Крім 
сюжетів, що відтворюють краєвиди рідного краю, художниця 
застосовує улюблені сюжети модерну – «Жінки на березі моря» 
(1912), «Акація» (1908), «Дівчина з голубами» (1903–1906). Глибо-
ка зацікавленість релігійною тематикою привела митця до ство-
рення полотна «Жертва Святовидові» (1910 р., офорт, акватинта). 
Ця картина побудована на контрастному поєднанні глибоких 
чорних плям, які передають неспокійні, рухливі язики полум’я, 
та вертикальних списів, на які насаджені жертовні голови тва-
рин. У центрі цієї містичної, сповненої рухливості всіх елементів 
сцені височить вертикальна стела язичницького бога. У доробку 

художниці є низка краєвидів рідного краю – «Зима», «Дорога», 
«Ворота біля хати», які побудовані на протиставленні глибоких 
чорних плям і білого тла.

Значне місце у творчості О.  Кульчицької займає історична 
тема, саме цьому вона присвятила серію творів «Історія княжих 
часів» (1918). У серії виділяється робота, присвячена Ярославу 
Мудрому, образ якого подано монументально, з усіма ознаками 
княжої влади, символів, які притаманні діяльності князя – зо-
браження будівлі Софії Київської, кількох книжок на першому 
плані – як нагадування про бібліотеку князя, а також постать 
Нестора-літописця.

Олена Кульчицька  – майстер широких творчих зацікавлень. 
Універсальний характер її спрямувань проявився в різних жанрах 
і техніках, і крім графіки вона створила цікаві роботи у живописі. 
Це, зокрема, картина «Богородиця “Золотий колос”» (1909–1910). 
Зображення Богородиці з Богодитям сповнено мелодійного рит-
му лінії, яка огортає і формує всю композицію, підкреслюючи уза-
гальнений силует зображення, яке чітко виділяється на золотому 
тлы ікони, з проробленим малюнком колосся, що своїми нахилами 
вторить загальному ритму всієї композиції. Вперше художниця 
зображує Христа у вишиваній сорочці, розвиваючи національний 
характер релігійного живопису. Мисткиня звертає особливу ува-
гу на декоративне вирішення головних уборыв Богородиці й не-
мовляти, і в цілому твір своїми художньо-пластичними засобами, 
узагальненістю, лаконізмом уподібнюється твору декоративного 
мистецтва. Ця тенденція ще більше помітна у роботі «Богородице, 
Діво Маріє, молися за нами», в якій постать охоплена круговим 
мелодійним ритмом гірлянд із стилізованих троянд 88.

Пошуки національного стилю у творчості О.  Кульчицької 
яскраво проявилися і в триптиху «Народна творчість» (1906). 
Твір виконано в техніці емалі, яку так полюбляла художниця. 
Композиція картини поділяється на три частини, кожна з яких 
обрамлена дерев’яними рамками. В центрі – грає старий майстер 
і його пісні уважно слухають троє дітей. Вони вдягнені у народ-

88 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 125.
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ні строї. Бічні фігури звернуті до центральної. Зліва – молодик, 
він грає на скрипці, справа – праля з куделею, у білій вишитій 
сорочці, з гарним яскравим намистом. Основний акцент – це ве-
лика маса білого кольору, на тлі білих плям чітко виділяється 
орнамент вишитих сорочок, і все це контрастує з площинами си-
нього на лівій стороні скрипаля та зеленого на запасці у пралі.

Важливе значення в розвитку українського стилю у Львові 
мала діяльність Модеста Сосенка. Це передусім монументальні 
розписи в Малому і Великому залах Музичного інституту (1914–
1915). Він також автор керамічних панно, вітражів. Живописом 
художник об’єднує все внутрішнє приміщення, виділяючи на тлі 
орнаменту могутні фігури тримбітарів, одягнених у гуцульські 
строї; їхні динамічні постаті, сповнені руху, акцентують увагу 
глядача. М. Сосенко доклав багато зусиль до розроблення орна-
ментів, які широко застосовував у монументальних розписах, 
у церковних спорудах 89. Це фантастині, примхливих форм квіти, 
гілки рослин, що є опосередкованим переосмисленням мотивів 
дерева життя, або ж звивистих орнаментів, інспірованих баро-
ковою церковною вишивкою, або ж переосмислених орнаментів 
галицьких рукописів ХVІ–ХVІІ ст. Кольорова гама цих орнамен-
тів тримається на яскравих поєднаннях зеленого, червоного, си-
нього кольорів. Пружна лінія, яскраві насичені кольори створю-
ють враження динаміки форм, сильного емоційного звучання. 
Ескіз розпису в Успенській церкві у Львові (1910–1911) дає певне 
уявлення про їх характер. Вони скомпоновані за принципом ки-
лимового заповнення між сюжетними зображеннями. Оригі-
нальним рішенням є розпис куполу. Обабіч основного сюжету – 
зображення Пантократора – розміщені один над одним ангели, 
які своїми розпростертими крилами створюють орнаменталь-
ний ритм з чіткою спрямованістю руху, націленого до центру. 

Багато зусиль до розроблення національного варіанту львів-
ської сецесії впродовж своєї діяльності доклав Олекса Нова-
ківський. Це, зокрема, його чотири панно – «Музика», «Наука», 
«Виховання», «Народне мистецтво» (1914–1920). Він тяжіє до 

89 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 33, 39, 363, 364.

символічного узагальнення образів, чіткої виразної лінії, поєд-
нуючи це з дуже ретельним відображенням національних стро-
їв, у які одягнені персонажі, а ще живописно проробленим орна-
ментом їх вбрання. Так, панно «Наука», власне, є етнографічним 
відтворенням галицького одягу, образною і водночас точною пе-
редачею особливостей крою жіночої яворівської сорочки, її ви-
шивки червоним кольором, темно-вишневої запаски, народного 
головного убору – бавниці. Це яскраво передає стиль модерн у 
варіанті гуцульської сецесії, глибоко вплинуло на творчість того-
часних митців і, як відзначив В. Овсійчук, збагатило львівський 
модерн «експресивно-динамічним відчуттям сучасності» 90.

У Києві й Харкові на початку століття вирує активне мистець-
ке життя. Потужні імпульси модерну впливають і формують 
творчі поривання митців.

Сильним поштовхом, який сприяв активізації митців до 
впровадження нових стильових напрямків, було будівництво 
Володимирського собору в Києві. Всі інтелектуальні й творчі 
зусилля акумулюються навколо Адріана Прахова, який згурту-
вав біля себе Віктора Васнецова, Михайла Нестерова, залучив 
до співпраці Михайла Врубеля, Вільгельма Котарбінського та 
ін. Розписи в соборі, вся підготовча робота, малюнки та ескі-
зи, навіть ті, що не були реально впроваджені, відкрили перед 
художньою громадськістю нові шляхи розвитку мистецького 
життя. Розписи Володимирського собору, Кирилівської церк-
ви справили величезний вплив на подальший розвиток мисте-
цтва. У  1880–1890  роках проводяться реставраційні роботи в 
Софійському, Михайлівському соборах, Кирилівській церкві. 
Справжньою сенсаційною подією стає відкриття давньоруських 
фресок і мозаїк, які були приховані під шаром пізніших розпи-
сів. У  громадській свідомості киян утверджується розуміння 
величі давньоруського мистецтва. Саме повернення з небуття 
цілого пласту давнього мистецтва дало можливість художникам 
переосмислити традиції давнього мистецтва, по-новому підійти 

90 Овсійчук  В. Ранній період творчості О.  Новаківського. Укр. мисте-
цтвозн. та архіт. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Київ, 2000. С. 27.
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до розв’язання нових позицій у мистецтві, поєднавши їх з новіт-
німи тенденціями поширення модерну та символізму. 

У Києві пройшло кілька виставок робіт провідних європей-
ських, російських художників, їх новітніх пошуків. На почат-
ку ХХ  ст. відбуваються виставки польських митців, де гляда-
чі мали можливість ознайомитись з творчістю Яна Матейко, 
Яцека Мальчевського, Яна Станіславського, Едварда Окуня, 
а також популярних у середовищі киян Генріха Семирадсько-
го, Вільгельма Котарбінського. Саме вони своїми творами опо-
середковано розкрили і донесли до мистецького загалу новітні 
пошуки європейських мистців модерну, символізму. Особливо 
інтенсивно відбувалися виставки польських митців у 1908–
1910 роках, що викликало у пресі низку бурхливих і неодноз-
начних відгуків – від негативних у М. Мурашко до цілком по-
зитивних у художника і критика Г. Бурданова. Саме він писав 
про сильний емоційний вплив на нього цих виставок, зокрема 
творчості Я.  Мальчевського, якого вважав могутнім стовпом 
польського мистецтва, що відображає його славу і дух самобут-
ності 91. Діяльність митців Польщі, зокрема художників Ю. Ме-
гоффера, В. Подковинського, Я. Мальчевського, С. Виспянсько-
го, що представляли товариство «Молода Польща», сприяла 
поширенню нової естетики.

Водночас на художне життя Києва великий вплив мала діяль-
ність митців, які постійно проживали у місті. Це, зокрема, твор-
чість Вільгельма Котарбінського, в творчості якого лінії модерну 
і символізму тісно перепліталися. Поляк за походженням, він за-
кінчив у 1871 році Варшавське художнє училище, а з 1872 року 
студіював живопис у Римі в академії св. Луки, брав участь у кон-
курсі на звання кращого рисувальника Риму й отримав першу 
премію. Впродовж десяти років перебування в Італії В.  Котар-
бінський глибоко занурився у вивчення археологічних розкопок, 
атичної історії, і цей інтерес на все життя наклав свій відбиток 
на коло інтересів митця, тематику його творів. У  1887  році за 

91 Бурданов Г. Выставка картин польських, чешских и моравських худож-
ников. Киевск. мысль. 1910. 5 февр.

рекомендацією братів Сведомських його запросив А. Прахов до 
Києва для участі у розписах Володимирського собору. Прахов, 
ознайомившись з роботами митця в техніці сепії та акварелі, 
відзначив, що саме графіка Котарбінського – це саме те, що зали-
шиться від нього в історії. Відтоді впродовж 30 років польський 
митець проживав у Києві.

У Володимирському соборі разом з братами Павлом та Олек-
сандром Свєдомськими Котарбінський створив 18  сцен розпи-
сів та 84 фігури святих, орнаменти. Це композиції «Моління про 
чашу», «Суд Пілата», «Тайна вечеря». Крім того, цей художник 
написав композиції «Преображення», «Вознесіння», «четвертий, 
П’ятий, Шостий та Сьомий день творіння», а  також зображен-
ня серафимів на малому куполі, фігури княгині Ірини, Миколи 
Стовпника, князя Володимира Ярославовича, Іосифа Волоцького 
та ін. Після урочистого освячення собору в 1896 році Вільгельм 
Котарбінський став широко відомим митцем і в 1905 році Петер-
бурзька академія художеств присвоїла йому звання академіка. Він 
активно включився у творче життя Києва, став одним із співзас-
новників товариства київських художників. У  січні 1907  року в 
міському музеї відбулася персональна виставка Котарбінського, 
що викликала велику зацікавленість глядачів та преси того часу. 

Свій творчий шлях художник почав у 1880–1890-х роках як 
художник академічного напрямку, як співець Давньої Греції та 
Риму, загадкового, омріяного легендами Сходу, Єгипту.

У картинах Вільгельма Котарбінського все сповнено краси, 
гармонії, якогось особливого настрою тиші та споглядання, теми 
його картин піднесено романтичні, сповнені елегії та замріянос-
ті, вони розкривають ідеалістичну красу давнього світу. Він до-
сконало володів художньою формою, пластикою, технікою жи-
вопису, був майстром глибинного кольору. Все це зробило митця 
не лише популярним, а й модним на той час художником. Варто 
назвати його найкращі картини: «У жертовника», «Годування го-
лубів», «Вечірня тиша», «Дівчата на терасі», «Вечір», «Клеопатра», 
«Римська красуня з голубами».

З часом у творчості В. Котарбінського все ширше стала про-
глядати лінія модерну з його орієнтацією на яскраво підкресле-
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ну декоративність, яскраву насичену палітру. Це проявилося в 
намаганні підкреслити красу персонажів, у  заповненні компо-
зицій екзотичними квітами і рослинами, у підкресленні декора-
тивного тла, на фоні якого розгортається сюжетна лінія карти-
ни. Основою робіт Котарбінського стала ідея естетизму, культу 
краси, деяка загадковість, східна екзотика, що було характерно 
взагалі для епохи модерну.

Наслідуючи творчість Прирафаелітського братства  – при-
рафаелітів, Котарбінський приділяв багато уваги темі водяної 
стихії  – простору моря, водоспадам. Водяна стихія в нього як 
уособлення життєвої енергії, плину самого життя. Ця тема за-
галом була дуже популярною в творчості митців рубежу століть. 
Водяна стихія у художника наповнена русалками, озера заповне-
ні ліліями, болотяними рослинами, які так полюбляли митці мо-
дерну. Ця лінія творчості митця має аналогії з роботами Джона 
Еверетта Міллеса, зокрема картиною і в першу чергу роботою 
«Офелія», з  творчістю Едварда Берн-Джонса, Данте Габріелем 
Росетті (твори «Водяна німфа», Вечірня зірка», «Ніжність хвилі»). 

З 1890  року В.  Котарбінський захоплюється зображенням 
фантастичних сцен, наповнених містичними видіннями. Апо-
каліптичні настрої пронизують роботи цього періоду як перед-
чуття незворотної катастрофи. Його картини насичені ангелами, 
вампірами, духами смерті, пейзажами нічних кладовищ тощо. 
Переважна більшість робіт виконувалася в графіці, в техніці се-
пії, яку майстер опанував досконало. Реальне і фантастичне, ре-
альне та ірреальне, реальне та містичне – основний зміст деяких 
його творів, які найяскравіше передають напрямок символізму 
в творчості митця («Темна зірка», «Ангел з піднятим мечем», «До 
зірок. Поцілунок ангела»).

Вільгельм Котарбінський займався монументально-декоратив-
ним живописом, оздоблював київські приватні будинки. Так, він 
створив плафонний живопис у будинку Миколи Терещенка (зараз 
це Національний музей Тараса Шевченко). Для будинку Варвари 
та Богдана Ханенків він зробив дві парні композиції панно «Дівчи-
на з голубами» і «Жінка з глечиком» та 12 композицій на плафоні 
червоної вітальні, чотири живописні фризи. В основу художнього 

образу жінок на декоративних панно покладено ідеал жіночої кра-
си епохи модерну. Саме так змалювавав жіночий образ Котарбін-
ський для декоративного панно, яке вишила Олена Прахова.

У творчості митця, який поєднав стилістичну рису симво-
лізму та модерну, простежуються дві основні теми: він був май-
стром великих живописних полотен на античні теми, а  також 
на теми Апокаліпсису з акцентами на містичній їх стороні. Це 
сюжети із пейзажами нічних кладовищ, сумними фігурами, що 
схилилися біля надгробків, жахами потопу. Настрій природи, 
стан людини в них передано за допомогою фантастичних, міс-
тичних образів крайньої екзальтації. Ця містична сторона робіт 
В. Котарбінського перегукується із західноєвропейською, зокре-
ма польською, тенденцією митців символізму. Але, попри всю 
популярність митця, цей напрям символізму не знайшов ши-
рокого позитивного відгуку, оскільки не був сумісний з більш 
життєствердним світовідчуттям українського образотворчого 
мистецтва. За вдалим висловом Л. Савицької, він був представ-
ником «салонного символізму» 92. 

Разом з тим, в арсеналі робіт В. Котарбінського є невеликі де-
коративні полотна, які передають ідилічний стан природи, від-
значаються глибоким настроєм, романтичною втаємничістю, 
поєднують умовність декоративного мотиву пейзажу з реаліс-
тичним відтворенням квітів, трав, птахів, різних комах. Улю-
бленим мотивом його робіт є зображення ангела, що спустився 
з неба, втаємниченної жіночої фігури. І це поєднання реального 
та ірреального стало ознакою робіт майстра, воно привносило в 
картини романтичний флер.

До символічної лінії модерну в Україні належить творчість Ві-
ктора Замирайла. У Києві художник пройшов навчання у школі 
М. Мурашка, а в 1895 році переїхав до Моски, де активно пра-
цював як графік. Плакатист, брав участь у виставках «Світ мис-
тецтв», «Спілка російських художників». Але не поривав зв’язку 
з Києвом і активно співпрацював з журналом «В мире искусств». 

92 Савицкая Л. На пути обновления. Харьков : ТО «Эксклюзив» НГУ ХПИ, 
2003. С. 96.
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Під час робіт у Володимирському соборі та Кирилівській церкві 
В. Замирайло допомагав М. Врубелю, який справив на нього ве-
личезний вплив. Крім того, в художніх образах митця відчутні 
впливи Д. Россетті, Е. Берн-Джонса, О. Бердслія, а також твор-
чості В. Борисова-Мусатова. Це проявилося як у тематиці й ви-
борі сюжетів, так і в стилістиці. 

В.  Замирайло працював переважно в галузі графіки. Осо-
бливо це відчутно в роботі «Ангел з кадилом» (1900), у відтво-
ренні численних зображень ангелів і демонів. В  цих образах 
він передає відчуття безмежної самотності й трагізму, які по-
значені «характерним для стилю модерн настроєм романтич-
ної меланхолії» 93. В жіночих портретах, виконаних переважно 
в акварелі, художник передає меланхолійний, занурений у свої 
думки і почуття образ жінки, відтворюючи вічний ідеал Кра-
си – краси жінки і природи.

Одним з найяскравіших виразників модерну був Всеволод 
Максимович. Все його коротке життя (1894–1914), манера пове-
дінки, вживання опіуму, що зміщував реальність і породжував 
наркотичні марення, самогубство в 20 років – все це відповідало 
й укладалося в стиль життя художньої богеми того часу. Він на-
родився у Полтаві, був учнем епатажного художника Івана Мя-
соєдова, в усьому наслідував його манеру поведінки, був членом 
його художньо-філософського гуртка нудистів-атлетів «Сад бо-
гів», де все підпорядковувалось ідеалу спорту, краси людського 
оголеного тіла. Все було незвично в біографії митця – і його пе-
редчасна смерть, і забуття на довгі десятиліття, і несподіване по-
вернення його імені на початку ХХІ ст., все було наче театрально 
зресисоване, трагічне і відповідало естетичним поглядам сим-
волістів початку ХХ ст. Лише за три роки свого творчого життя 
(з 1912 по 1914 р.). В. Максимович неначе яскрава комета увірвав-
ся в художнє життя і залишив яскравий слід. 

З Полтави В. Максимович переїхав до Москви, де відвідував 
студію відомого архітектора професора Училища живопису Івана 
Рерберга, який залучив його до символізму. Американський до-

93 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 57.

слідник Джон Боулт дав влучну характеристику його творчості, 
відзначивши, що митець, використовуючи запаморочливу суміш 
засобів, є найбільш яскравим представником стилю українського 
модерну 94. Простір його картин, заповнений сластолюбними ар-
гонавтами, безумними ефебами, діонісійськими німфами. Теми 
його картин – це теми маски, маскараду, тема життя і смерті, що 
було так поширене в західноєвропейському мистецтві того часу. 
Він полюбляв античних героїв, був занурений у прадавність, був 
прихильником культу оголеного тіла. В цьому плані виділяються 
роботи «Нудизм», «Тритон». Особливу роль в його творчості за-
ймають сюжети оргій – картини «Аргонавти», «Бенкет».

Всеволод Максимович був апологетом естетики чорного ко-
льору, заповнення всього простору орнаментованої поверхні, 
що складалася з безкінечного різноманіття концентричних фі-
гур, численних декоративних кіл, які напливають одне на інше, 
нагадуючи суцільне мереживо. Саме такі роботи, як «Автопор-
трет», «Карнавал» асоціативно нагадують твори Обрі Бердслея 
(зокрема, це ілюстрації до «Саломеї» Оскара Уайдла)  – худож-
ника, відомого своїми еротичними фантазіями, в якого герої є 
акторами таємничого театрального дійства.

Робота В. Максимовича «Поцілунок» є найкращим проявом 
стилю модерн. Лінія, що окреслює і «тримає» малюнок цієї кар-
тини, вишукана, музична, все тло орнаментально вирішене, 
в ньому як на хвилях вічності ніби пливуть дві фігури закоханих.

Яскравим представником українського модерну початку сто-
ліття виступає Михайло Жук. Він здобув ґрунтовну освіту: спо-
чатку навчався в рисувальній школі М. Мурашка в Києві, а потім 
у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури. 
Найбільший вплив на формування творчості митця справило 
навчання у Краківській академії красних мистецтв, яку він за-
кінчив у 1904 році й де студіювався у свого вчителя Станіслава 
Виспянського – яскравого представника польської сецесії. Після 
його ранньої смерті у 1907 році Жук залишився найпослідовні-

94 Боулт Джон. Перехрестя: модернізм в Україні, 1910–1930. Каталог ви-
ставки. Нью-Йорк, 2007. 
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шим продовжувачем його ідей, адаптуючи їх на місцевому укра-
їнському ґрунті, але переніс він їх «не як епігон, а як цілком ори-
гінальна яскрава творча особистість, для якої вчитель став тим, 
хто знайшов ключі та відкрив як нові шляхи у мистецтві, так і 
внутрішній світ свого учня» 95. 

Михайло Жук уславився як майстер портрета, декоратив-
них панно і в цій царині творчості залишився неперевершеним 
майстром модерну. В його декоративних панно рослинний світ 
виступає «як казкове царство, як символ людського щастя, як 
прихований рай з його чарівними запахами і кольорами, що ото-
чують людину протягом життя» 96. У своїх роботах Жук поєднав 
точність реальних квітів, які не тільки вносять елементи краси 
і чарівності, а в першу чергу насичують символічно-поетичним 
началом, зі змістом декоративних панно, портретів. Тоді вели-
чезного значення надавалося ролі квітів у формуванні людської 
духовності. Це, наприклад, знайшло своє відображення у твор-
чості бельгійського письменника-символіста Моріса Метерлін-
ка, зокрема, в його книзі «Розум квітів» (1904), що справила силь-
не враження на митців того часу. 

Як довели останні дослідження Л.  Соколюк  97, М.  Жук був 
усебічно обдарованою людиною, його творчість як художника 
нерозривно пов’язана з його літературною творчістю, з його по-
етичним даром. Оселившись в чернігові у 1905 році, дослідниця 
виявила коло його однодумців. Він зазнайомився з новатором 
української літератури Михайлом Коцюбинським і став по-
стійним відвідувачем його «літературних субот». До цього кола 
творчої інтелігенції входили письменник, громадський діяч, 
упорядник «Словника української мови» Борис Грінченко, поет 
і критик, історик театру Микола Вороний, письменники Воло-
димир Самійленко та Микола чернявський. Видав і власноруч 

95 Лагутенко  О. Вплив Станіслава Виспянського на творчість М.  Жука. 
Укр.-польс. культ. відносини ХІХ–ХХ ст. Київ : ІМФЕ НАНУ, 2002. С. 46–60.

96 Соколюк Л. Михайло Жук: шляхом модернізму (перший чернігівський 
період 1905–1916). Вісн. ХДАДМ. 2015. № 9–10. С. 79.

97 Соколюк  Л. Михайло Жук. Мистець-літератор. Харків  : Видав. Олек-
сандр Савчук, 2018. 256 с. : іл.

оформив значну кількість поетичних збірок, поезія яких роз-
криває і доповнює грані його поетичного мислення. 

Саме в чернігівський період М. Жук створює низку гостро 
психологічних портретів своїх сучасників і цим започатковує 
нову лінію портретного живопису. Він значно розширює свої 
художньо-пластичні пошуки, застосовує пастель, вугілля. На 
портретах він змальовує квіти, які підсилюють і символічно 
розкривають характер зображеного. Жук продовжує лінію сво-
го польського вчителя С. Виспянського, зокрема характерний 
його пастельний автопортрет 1902 року на квітковому тлі. Про-
те на противагу Виспянському, який площинно вводить зобра-
ження квітів, посилюючи лише декоративність загальної ком-
позиції, М. Жук наділяє квіти глибоким символічним змістом, 
розкриваючи психологічні риси характеру портретованого. 
Вони у нього в динамічному русі. М. Коцюбинський на портре-
ті 1907 року зображений на тлі типово українських квітів – на-
стурцій, що своїми перебільшеними формами наче наближу-
ють обличчя портретованого, а  рухливо вигнуті лінії стебел, 
розташовані в діагональному напрямку, наповнюють портрет 
відчуттям душевного неспокою і тривоги. Три портрети худож-
ник присвятив адвокату, громадському і культурному діячу, 
одному із засновників чернігівської «Просвіти» Іллі Людвиго-
вичу Шразі. В пастельному портреті 1911 року, що зберігся на 
фотографії, для підсилення вдумливого, розважливого і зосе-
редженого характеру портретованого художник зміщує облич-
чя праворуч, а в лівій частині картини подає куточок квітника 
зі стрункими силуетами садових рослин, які видно через вікно 
кімнати. Все сповнено стабільності й урівноваженості.

Натомість для портрета української письменниці Галини 
Журби (1912) митець знайшов форму триптиху, що було ново-
введенням у портретному живописі того часу. Сам образ пись-
менниці подано в центральній частини, її обличчя привертає 
увагу своїм замріяним поглядом заглибленої в себе людини. 
Саме зображення має символічний підтекст. Душевний неспокій 
жінки підкреслено за допомогою контрасту темно-синього кос-
мічного тла зі спалахом насиченого за кольором світила, а сухі 
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гілки очерету правої частини й тонкі стеблини болотяних рос-
лин лівої створюють відчуття беззахисності й самотності.

У портретній галереї Михайла Жука гідне місце займає пор-
трет поета, перекладача, театрального діяча і близького друга ху-
дожника Миколи Вороного (1916). Його вірші, передусім «Ліричні 
поезії», «В сяйві мрій», сповнені духовного устремління поета до 
світла, осмислення космосу. Саме таким заглибленим у свій вну-
трішній світ на тлі ірреального темно-синього загадкового кос-
мічного простору з умовно поданими зірками і зображено поета.

Відчуття загадковості з символічним підтекстом характерні 
для портрета доньки Михайло Грушевського Катерини (1900). 
Вона зображена ще зовсім дитиною на тлі глибокої умовно вирі-
шеної ущелини, що натякає на Карпати, Криворівню, де любила 
бувати родина Грушевських. А сама ущелина, її глибина і вигляд 
гір, що сходяться до землі, символічно перетворюються в кри-
ла обабіч образу Катерини. Крім того, тривожний синій колорит 
символічно наче прогнозує трагічну долю цієї дівчини.

Цікавий автопортрет М. Жука 1908 року. Як і в портреті Ка-
терини Грушевської художник і в ньому виступає як символіст. 
Це диптих, що складається з двох частин. У нижній в центрі ми-
тець зображений як глибоко зосереджена людина, що пильно 
вдивляється у світ. Динамічними спалахами язиків полум’я, що 
стрімко здіймається вгору, до зірок на тлі темно-синього загад-
кового космосу, митець ніби-то хоче підкреслити і передати той 
нестримний вир, що в його душі, в контрасті зі спокійним, зосе-
редженим виразом обличчя. Л. Соколюк, докладно аналізуючи 
творчість М.  Жука, відзначає спільність рис живописної твор-
чості митця і його поезії, що проявилося вже у першому надру-
кованому поетичному творі «Мені казали: “Ще молодий”!» 98 

Крім декоративно вирішенних квітів, що привносять в образ 
портретованих певний символічний настрій, Жук використову-
вав також орнаментальне тло у вигляді українського народного 

98 Соколюк  Л. Портрети Михайла Жука першого чернігівського періо-
ду (1905–1916). Вісн. ХДАДМ  : зб. наук. пр.  / за ред. В. Я. Данилюка. Харків  : 
ХДАДМ. 2015. № 6. С. 110.

килима, підкреслюючи цим належність портретованих до історії 
культури, народного мистецтва України. Саме так вирішено об-
раз на портреті дівчини (1914), що зберігається в Запорізькому 
художньому музеї.

Значний внесок художника у розвиток такого популярного в 
епоху модерну жанру, як декоративне панно, де головна тема – бо-
жественна краса квіткового світу. Він жив добою, її культурою, її 
духовною аурою, залишаючись романтиком, естетом, прихильни-
ком чистої краси. Він був серед тих, хто переводив декоративне 
мистецтво зі статусу меншовартості на рівень образотворчого і 
ставив до нього такі ж високі вимоги, як і до портретного жанру, 
до станкового живопису 99. Квіткова тема залишалась улюбленою і 
в наступні роки, особливо після переїзду митця до Одеси.

У творах «Хризантеми, «Тюльпани», «Троянди», «Жоржи-
ни» квіти продовжують зберігати свій неймовірно магнетичний 
вплив на чутливу душу мистця-поета. На його декоративних 
панно вони дихають, рухаються, живуть, повертають до глядача 
свої чарівні голівки, бутони. Їхні пелюстки то розкриваються, то 
закручуються, зберігаючи свій природний характер.

Зробивши живописні квіткові панно окремою ділянкою своєї 
творчості, він, спираючись певною мірою на досвід свого кра-
ківського вчителя С. Виспянського в декоративному мистецтві, 
пішов далі, своїм шляхом, орієнтуючись на новітні досягнення в 
тогочасному художньому розвитку. В кольорових панно митець 
продовжує поєднувати різні техніки, в різних варіаціях, чого не 
було у польського генія, щоб досягти особливої виразності, – іта-
лійський олівець, пастель, гуаш, туш, акварель, сангіна, білило, 
інколи і золото, знаходить все нові й нові композиційні ходи, екс-
периментує з форматами, використовуючи то ромбоподібний, то 
еліпсоподібний, але, зрештою, як і С. Виспянський, зупинився на 
форматі, подібному до витягнутого вгору прямокутника 100. 

У чернігівський період творчості Михайло Жук, крім портре-
тів, які насичуються зображеннями квітів і цим у символічних 

99 Соколюк Л. Михайло Жук. Мистець-літератор... С. 39–40.
100 Там само. С. 109–110.
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формах розкривають характер зображуваного, митець створює 
низку декоративних панно, серед яких вирізняється «Біле і чорне» 
(1912–1914). Дуже шкода, що у чернігові митець не мав замовлень 
ні на монументальні роботи в інтер’єрах, ні на виготовлення вітра-
жів, але душа його прагнула монументально-декоративних форм 
вислову. Картина «Біле і чорне» найбільше грандіозне панно, що 
являє собою тетраптих. Його окремі частини на папері обрамлені 
металевим каркасом. Цей твір знаходиться в контексті поетичних 
пошуків художника, зокрема в темі опублікованого одноіменного 
вірша (1908), а також є таємницею стосунків молодого тоді Павла 
Тичини і Поліни Коновал. У центрі твору два ангели – білокрилий 
та чорнокрилий. чорнокрилий ангел має риси молодого Павла 
Тичини, що грає на сопілці, білий образ – його коханої, нерозділе-
не почуття до якої стало трагедією молодого поета. Вони зображе-
ні на тлі казкового світу квітів, за яким здіймаються до неба хвилі 
полум’я. Буяння квітів на тлі людських пристрастей, контраст бі-
лого і чорного – все це символізує нерозділене кохання. 

У цей же період період М. Жук створив один з найкращих сво-
їх творів – «Казка». Свого часу О. Лагутенко звернула увагу на 
спорідненість цього твору з роботою «Під Івана Купала» одного 
з пізніх прирафаелітів Е. Р. Х’юза. Художник наповнив сюжет ре-
алістичними зображеннями жуків, які по колу розташовані на-
вколо образу жінки, пишними зображеннями квітуючих кущів, 
але все це не порушує відчуття втаємниченої казки.

Упродовж чернігівського періоду М. Жук створив низку деко-
ративних панно, в яких риси символізму домінують і доповню-
ють втаємничений світ рослин. На панно «Лілея» (1908) на бла-
китному тлі зі спалахами зірок виростає кущ лілії, обабіч якого 
зображено сріблясті крила. Панно «Гвоздика» (1908) передає ви-
хор, який закрутив квіти гвоздики в їх нестримному русі. Кві-
ти в панно митця живуть своїм особистим напружено-емоцій-
ним життям. Так, «Півники» (1914) сповнені динамічного руху, 
вони наче тягнуться до фантастичних хмар, що клубочаться та 
об’єднуються в кола, в загадкові зображення «павиних очей».

Графічні роботи митця цілком розкривають його як майстра 
романтично-символічної суті, де образний ряд розкривається за 

допомогою рослин, що своїми абрисами, динамічними рухами 
передають своє чиєсь життя, почуття і переживання. Це обкла-
динки до збірки віршів самого митця «Співи землі» (1912), а та-
кож Л. Віхмана «Мудрість Еклезіаста» (1909), О. Олеся «На зеле-
них горах» (1910) та ін.

Одним з цікавих представників модерну в живописі був 
Юхим Михайлів. Його творчість малодосліджена. Його було ре-
пресовано і заслано до Архангельської області Росії, де він і помер 
у 1934  році. Його творчість на довгі роки було вилучено з кон-
тексту українського мистецтва. Уродженець Херсонщини, з дав-
нього козацького роду він навчався у Москві у Строганівсько-
му училищі технічного малювання та в Московському училищі 
живопису, скульптури та архітектури, студіюючи у В. Сєрова й 
К. Коровіна, де він поринув в атмосферу новітніх течій. Особливо 
його захоплювала творчість М. Реріха та елегійна тематика В. Бо-
рисова-Мусатова. У  1918  році художник переїхав до Києва, де 
зближується з музичним світом міста у пошуках спільних шля-
хів відтворення емоційних настроїв музики та живопису 101. 

Перебуваючи в Україні в тяжкі часи розрухи, Михайлів ство-
рює низку своїх робіт, в яких тема невимовного смутку, трагіч-
ного передчуття майбутнього стає символічною основою його 
робіт. Більшість його картин знаходиться в приватних руках у 
США. Так, твір «Мій сон» (1921) – це трагічне передчуття траге-
дії, що невдовзі захопить і самого художника, власне, це зримий 
символ зла. В центрі – хрест, який оповито зеленим змієм на тлі 
похмурого неба та сонця, що затухло і не дає світла й тепла. Сим-
волічний зміст закладено і в триптиху «Місячна соната» (1927). 
Гра світла і тіней, безпомічне немовля, зламана квітка – все свід-
чить про нетривкість життя. Жахом віє від роботи «На грані ві-
чного» (1926). Все поєднано – сцена життя, радість квітів і безпо-
мічність арлекіна, розпластаного на сцені, на якого наступили 
лапи чудовиська. Довершує цей жах на другому плані пожежа 
прекрасного храму.

101 Соколюк  Л. Живопис. Історія українського мистецтва  : у  5  т.  / НАН 
України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2007. Т. 5. Мистецтво ХХ ст. С. 79.
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Юхим Михайлів  – автор епічного полотна «чайка» (1923). 
чайка, що летить над річкою, це символ невпинного руху, життя, 
що продовжується. 

Треба зазначити, що модерн в Україні затримався до другого 
десятиліття ХХ  ст. В  цьому нас переконує, зокрема, діяльність 
Федора Кричевського. На противагу своєму братові Василю, який 
послідовно розробляв основи національного мистецтва, зверта-
ючись до вивчення українського орнаменту, Федір у своїх живо-
рисних роботах, особливо на початку століття, дещо механічно 
наслідував зовнішні схеми віденського сецесіону, намагаючись 
підпорядкувати їх українському етнографічному матеріалу. Це 
стосується передусім триптиха «Життя» (1925–1927). Особливо 
це помітно в лівій частині триптиха «Любов». В основі компози-
ційної схеми лежить твір Густава Клімта. Специфічний, гротес-
кний вигин шиї молодої дівчини, яка є знаковою в усіх роботах 
Клімта, зокрема в картині «Поцілунок», перекладено на типаж 
молодої української дівчини та хлопця. Органічніше ця жива 
звивита лінія малюнка, що формує всю композицію, помітна в 
центральній частині роботи «Сім’я». Схилені голови молодої ма-
тері, її сина і чоловіка органічно закомпоновано в умовний ком-
позиційний трикутник. Яскравими акцентами є червона плахта 
молодої матері та її оздоблена орнаментом свитка. Потяг до етно-
графії, зв’язок з народним мистецтвом проявився вже у диплом-
ній роботі майстра «Наречена», яку він створив у стінах Петер-
бурзької академії мистецтв, а потім був розвинений в ряді інших 
робіт, у тому числі в картині «Автопортрет у білому кожусі». 

У 1904  році в Києві відкрився перший загальнодоступний 
міський Художньо-промисловий та науковий музей імператора 
Миколи Олександровича, який очолив відомий знавець україн-
ського мистецтва Микола Біляшівський.

Аналізуючи стан мистецтва графіки на початку ХХ  ст. на-
самперед у Києві, слід сказати про важливе значення для фор-
мування нових шляхів розвитку художнього життя Міжна-
родної виставки плаката 1900  року. На ній були представлені 
твори широковідомих західноєвропейських митців модерну – 
Жюля Шере, Анрі де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мухи, Франца 

фон Штука. Поряд експонувалися твори митців об’єднання 
«Світ мистецтв». У  місті влаштовуються виставки польських 
художників, які в основному були трансляторами ідей захід-
ного мистецтва, передусім модерну та символізму. Виникають 
численні творчі об’єднання, до яких входять митці різних ху-
дожніх спрямувань – від реалізму й академізму до символізму. 
Так, у  1907  році виникає Київське товариство шанувальників 
літератури і мистецтва. Зусиллями членів товариства у жовтні 
1907 року було організовано творчий вечір «Нового мистецтва» 
за участю запрошених О. Блока, А. Бєлого, С. Кречетова. Було 
виголошено доповідь Андрія Бєлого «Про підсумки розвитку 
нового російського мистецтва» з подальшою її публікацією у 
новоствореному журналі «В мире искусств» 102. 

Цей журнал організовано за ініціативою художників Г. Бур-
данова, С. Яремича, В. Замирайла, а також критиків Г. Павлуць-
кого, О.  Філіпова, Г.  Дяченка та ін.  103. Журнал розробив чітку 
програму, в якій основне місце відводилося поширенню і про-
паганді нового мистецтва. У програмі зазначалося таке завдання 
журналу: «Освітити нове мистецтво, показати його з усіх сторін 
і пояснити його зв’язок з мистецтвом минулого  104. У  часописі 
друкувалися твори митців об’єднання «Світ мистецтв», а також 
роботи художників М. Врубеля, М. Нестерова, С. Виспянського, 
В.  Котарбінського, В.  Замирайла. З  літературних творів друку-
валися праці М. Метерлінка, А. Бальмонта, вірші О. Блока. Важ-
ливими для пропаганди нових течій у мистецтві були оглядові 
статті митецького життя передових центрів того часу  – Відня, 
Лондона, Кракова та ін. 

Друкуючи матеріали про сучасні напрямки у мистецтві, ху-
дожники додавали відповідне художнє оформлення. Дуже від-
повідально ставилися до художнього оформлення, до змісту і 
форми обкладинок та заставок, кінцівок, розробляли єдиний 
принцип художнього оформлення. В  цьому плані сильний 

102 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 47.
103 Там само.
104 Там само.
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вплив на розвиток цілісного художнього оформлення сприяла 
реформаторська діяльність Вільяма Морріса, який у 1891  році 
заснував видавництво при друкарні «Келмскотт-Прес». Важ-
ливого значення Морріс надавав використанню стилізованого 
шрифта й орнаменту, що незабаром перетвориться в основну 
якість української графіки в наступних генераціях митців, а та-
кож паперу, друкарській фарбі, а  головне – ілюстрації. І все це 
він підпорядковував і приводив у стилістичну єдність. Саме такі 
принципи художньої ансамблевості успадковували митці «Світу 
мистецтв», зокрема І. Білібін, О. Бенуа.

Важливими для розвитку мистецтва графіки були публікації 
у часописі «В  мире искусств» про творчість О.  Бьордслі, якого 
Георгій Бурданов називав «королем графіки декадентського мис-
тецтва 105. Він писав: «Бьордслей чудово малює, що добре видно з 
упевненої влучно нанесеній лінії; але реальна форма не входить 
до сфери його безмежної фантазії, а тому вона йому не потрібна. 
Фон його персонажів перетворюється то в строгий, то кокетли-
вий стильний орнамент, навіяний лініями існуючих предметів. 
Лінії біжать по площині, перетворюючись на пунктир, і зника-
ють у контрастних плямах, що визначають задуману форму  106. 
Саме твори Бьордслі, естетика його робіт, що ув’язувалась зі сти-
лістикою модерну, стала зразком для художнього оформлення 
часопису. Саме на його сторінках вміщували свої графічні твори 
Георгій Бурданов («Ніч», «Кузня взимку»), демонструючи вірту-
озне знання митцем особливостей лінії, використовуючи біле 
тло паперу як складову загальної композиції. Так, у роботі «Куз-
ня взимку» біле тло аркуша паперу використано як зображення 
білого снігу і неба, як образ сніжної зими. Лише біла фігура коня 
контрастує в цій царині білого снігу. Журнал «В мире искусств» 
об’єднував художників, яким було притаманне сповідування 
символізму як мистецького напрямку і використання пластич-
них засобів, що приніс із собою стиль модерн 107.

105 Бурданов Г. О. Бердслей. В мире искусства. 1907. № 3. С. 6
106 Там само. С. 5–6.
107 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 49.

Істотну роль у формуванні нових напрямків мистецтва, пе-
редусім модерну, відіграла творчість графіка Г. Золотова, його 
діяльність з оформлення журналів «Искусство і печатное дело» 
(1919–1910). «Искусство: живопись, графика, художественная 
печать» (1911–1912). «Искусство в Южной России» (1913–1914). 
Цей журнал був ініційований Василем Кульженком та Святос-
лавом Яремичем. часопис мав на меті об’єднати кращих худож-
ників, скерувавши їх діяльність на шляху підвищення загаль-
ного рівня графічної та друкарської справи. Навколо журналу 
групувалися як графіки, так і історики, критики мистецтва, які 
орієнтувалися на кращі досягнення тогочасного мистецтва. 
Прикметно, що в журналі була опублікована програмна стаття 
О. Бенуа «Завдання графіки», яка доводила до читачів основні 
творчі позиції насамперед митців «Світу мистецтв» на шляху 
підвищення рівня видавничої справи і роботи щодо цілісного 
оформлення видань. Публікації В. Кульженка відзначалися ви-
соким професійним рівнем, тому не випадково у 1911 році на 
Міжнародній виставці в Турині журнал «Искусство и печатное 
дело» був нагороджений золотою медаллю.

Слід звернути особливу увагу на заставки Г. Золотова до цьо-
го часопису видання 1910 року. Основою їх художнього образу 
є складне переплетіння ліній, що виглядають наче різноманітні 
коштовні намистини – перли. Вони утворюють мереживне орна-
ментальне середовище, в якому закомпоновані фігурки персона-
жів. На виставці плакату, організованій у рамках Всеросійського 
з’їзду художників 1911–1912 років, демонструвалася обкладинка 
журналу, яку створив Г. Золотов, – біла троянда на чорному тлі, 
оповита терновим вінцем, що вважався знаком символістів.

Значний внесок у розвиток вітчизняної графіки доби модерну 
зробив журнал «Сяйво», який виходив у Києві в 1913–1914 роках. 
Видавцем часопису був О. Корольчук. У ньому була чітко розро-
блена лінія спрямування цього видання. «Сяйво» було пристосо-
ване до потреб українського мистецтва. Місячник, маючи на меті 
задовольнити естетичні потреби нашого суспільства, заручився 
згодою на участь у його роботі кращих українських поетів, артис-
тів, малярів, різьб’ярів, музикантів, будівничих та знавців мисте-
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цтва» 108. З цим виданням співпрацював художник Охрім Судомо-
ра, який разом із В. Кричевським, М. Самокишем репрезентували 
лінію модерну в його українському варіанті. Сам О.  Судомора 
закінчив Київське художнє училище, був учнем І.  Їжакевича у 
Лаврській іконописній майстерні, де створив низку оригіналь-
них орнаментальних композицій українського модерну, працю-
ючи над розписами Церкви всіх святих на Економічних воротах 
Києво-Печерської лаври. Праця в журналах «Дзвін» та «Сяйво» 
1913 року були програмними у творчості митця, виявляючи його 
пошуки на шляху творення українського стилю, що ґрунтував-
ся на темі українського народного орнаменту. Інспірації стилю 
модерн у його творчості ґрунтуються на ретельному вивченні та 
стилізації мотивів орнаменту рушників Центральної України, 
що несуть відгомін пишного стилю епохи бароко. 

Звернення до героїчної епохи Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ  ст., 
сюжетів з її історії, етнографічного типажу та елементів орна-
менту було програмним у творчості українських митців і дуже 
імпонувало при створенні українського національного стилю. 
В численних заставках, кінцівках О. Судомори до журналу «Сяй-
во» за 1913  рік знаходимо улюблений мотив вазона, розквітлої 
квітки, грон винограду. Прикметно, що ці стилізовані форми 
несуть графічне вирішення площин окремих мотивів, відштов-
хуючись від характерних технік рушникових швів, різних руш-
никових заповнень. Саме це створювало виразний графічний 
малюнок цих заставок і кінцівок у журналі, наповнювало його 
національним колоритом. Сюжетами були також зображення 
образів козаків улюблених народних картинок. Показовими тут 
можуть бути ілюстрації до комедії «Сторінки минулого», ви-
конані в техніці туш, перо. Графічно, одним чорним кольором 
з виділенням білим силуету О. Судомора досягає виразних гра-
фічних ефектів. Особливо вдала сцена – зображення численного 
війська, де митець протиставляє чорні силуети бійців та білий 
колір неба. Етнографічно наповнені теми зі сценою бандуриста, 
що грає для побожно схилених постатей жінок та друга заставка 

108 Сяйво. 1913. № 1. С. 13.

для журналу «Сяйво» 1913 року – це зображення молодої дівчи-
ни у вишитій сорочці, що плете святковий вінок. Детально, з ве-
ликою любов’ю і знанням справи художник відтворює орнамент 
вишитої сорочки, всю фігуру дівчини.

Програмною в контексті цих пошуків була робота М. Самоки-
ша – обкладинка для журналу «Українська хата» (1910 р., № 5) 109. 
В її композиції подано знакові елементи – біла українська хата, 
в  центрі куманець, макітра, лиштви з різьбленим орнаментом, 
шрифт назви журналу. Взагалі стиль модерн і, як його варіант – 
український стиль, висунув на перший план особливий прин-
цип взаємодії з народним мистецтвом: його стилізація, активне 
стилістичне перетворення і збереження основ його цілісності як 
гармонійного образу світу. Кожен митець в залежності від сво-
го таланту і розуміння основ народного мистецтва по-різному 
інтерпретував народне мистецтво, стилізуючи чи механічно 
переносячи в свої твори окремі його елементи. Скажімо, якщо 
Микола Самокиш був тільки на початковому етапі освоєння і 
стилізації основ народної творчості, то ідеолог і активний про-
пагандист українського стилю Василь Кричевський вже підій-
шов до перетворення зовнішніх едементів та органічного вклю-
чення їх до загальної стилістики своєї творчості. 

Попереду вже йшла мова про внесок В. Кричевського у справу 
формування українського стилю. Це і його участь у будівництві 
полтавського губернського земства із залученням творів народ-
ного мистецтва, його напрацювання в створенні малюнків для 
вибійки тощо. Він проявив свій талант у різних галузях мисте-
цтва  – художній кераміці, килимарстві, оформленні виставок, 
дизайні інтер’єрів тощо. Значною подією стала робота з графічно-
го оформлення «Ілюстрованої історії України», виданої М. Гру-
шевським у 1911  році. В  основі попередньої роботи митця ле-
жало дбайливе вивчення української графіки ХVІІ–ХVІІІІ ст. та 
нова її інтерпретація, в основі подальшої роботи (виготовлення 
обкладинки книги) – реалізація графічних мотивів українських 
стародруків, зокрема орнаменту заставки «Учительного Єванге-

109 Українська хата. 1910. № 5.
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лія» 1619 року з Волині, а також зображення козака з полемічно-
го видання 1625 року 110. До зразків графічного мистецтва звер-
нувся Кричевський і під час підготовки книги М. Грушевського 
«Культурно-національний рух на Україні ХVІ–XVIIІ ст.» (1912).

Неоціненна роль у розвитку української графіки творчої осо-
бистості Георгія Нарбута. Як графік він зростав у колі передових 
митців «Світу мистецтв», перебуваючи в Пітері. На нього гли-
боке враження справила творчість І.  Білібіна, О.  Бенуа, К.  Со-
мова та інших представників тодішнього творчого актуального 
художнього спрямування. У  1918  році Г.  Нарбут взяв активну 
участь в організації Української академії мистецтв, ректором 
якої став Ф.  Кричевський. Він стає в ній професором, очолює 
підготовку майбутніх митців графіки, повністю поринувши у 
створення нового художнього стилю, який дуже відрізнявся від 
попереднього петербурзького.

Усі свої уподобання в цей київський період (1918–19191) він 
віддає глибокому вивченню і силізації мистецтва бароко, на-
родної творчості. Орнаментика барокових килимів, вибійки, 
кераміки, краса народного вбрання XVII–XVIIІ ст., досконалість 
графічного оформлення рукописів  – все це стало предметом 
інспірацій майстра на шляху вироблення ним нового націо-
нального стилю. Цікаві в цьому плані відомості про захоплен-
ня майстра пам’ятками архітектури, а  також опанування ним 
стилістикою не лише мистецтва, а  й  заннями театралізації на-
вколишнього життя. Тут варто навести опис Ю. Михайлівим ма-
нер поведінки та зовнішнього вигляду художника в той час: «Як 
тільки він приїхав до Києва, ледве здобув помешкання, зразу ж 
побіг по антикварах шукати меблів, улюблений empir. «Корел-
ку», замовив собі жовті чоботи і темньо-синього жупана за влас-
ним кроєм, оздобивши його старовинними круглими срібними 
гудзиками. Національне відродження захопило Нарбута вщердь 
і він хтів показати це навіть своїм зовнішнім виглядом» 111.

110 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 56.
111 Михайлів  Ю. Фрагменти спогадів про Нарбута. Бібліолог. вісті. 1926. 

№ 3. С. 47.

Заслуговує на особливу згадку обкладинка до журналу «Наше 
минуле» (1918). Композиція складається з центральної фігури ко-
зака з рушницею на першому плані, групи студентів Києво-Мо-
гилянської академії ліворуч та жіночої фігури праворуч козака. 
Всі зображені мають суто українське вбрання періоду Гетьман-
щини – козак в орнаментальному жупані, жінка в намітці та ба-
гато оздобленому вбранні. Всі фігури зображено на тлі основних 
реліквій України – барокових бань Миколаївського собору. Ба-
рокового фронтону, капітелі, герба Івана Мазепи – будівничого і 
мецената. В основу малюнка обкладинки покладено стилізоване 
зображення окремих елементів оформлення українських старо-
друків, групи спудеїв академії з гравюри І. Щирського «Теза на 
честь Прокопа Колачинського» (1690). Художник підкоряючись 
пишному бароковому стилю оформлення віршів, детально ви-
писує орнаментальне гаптування пишних барокових квітів на 
жупані козака та жіночої фігури. Центральна постать козака по-
єднує в собі, як пише С. Таранушенко, «риси 1. Військової печат-
ки часів Мазепи, 2. герба на прапорі Лубенського полку 1758 р. та 
3. герба на прапорі Домонтівської сотні 1762 р.» 112. 

Звернення художника до пишних орнаментальних форм 
барокового мистецтва і формування на цій основі нової гра-
фічної мови  – блискучий приклад художної інспірації стилю 
бароко у мистецтві того часу. Особливо глибоко проявилися 
знання основ мистецтва ХVІІІ–ХVІІІ ст., майстерність Нарбута 
як рисувальника при оформленні журналу «Мистецтво» (1919). 
Обкладинка вирішена у двох улюблених майстром кольорах – 
чорному та вишневому. Під аркою, яку утворює постать Пега-
са, сидить козак з бандурою. Зліва – умовно вирішена будівля, 
все тло заповнено виразними елементами рослинного орна-
менту, які нагадують панські килими, пишних форм рушники, 
керамічні розписи,  – все просякнуто поетичними формами 
українського фольклору. 

112 Таранушенко  С. Мотиви старого мистецтва в творах Нарбута. 1928. 
15 січ. – Машиноп. ст. ІМФЕ 13-4/ 247. С. 24; цит. за Лагутенко О. Українська 
графіка першої третини ХХ століття...
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Найбільш вдалою є заставка до розділу «Поезія». Художній 
настрій цієї роботи зумовлений образом дівчини в народному 
вбранні з тюльпаном у руці. Всі малюнки рослинних орнамен-
тальних галузок, вигнутого й умовно вирішеного стовбура де-
рева, керамічного глечика підпорядковані співучій вибагливій 
лінії малюнка, все це передає повнокровний дух українського 
бароко, інтерпретованого в стилістиці модерну. Так само ви-
разно вирішено і композицію до розділу «Красне письменство». 
Під деревом з вибагливими вигинами кетягів винограду, со-
няшників у національному вбранні лежить жінка з дитиною. 
Все загадкове і сповнене якоїсь символічної недомовленості. 
«Теорія пролетарської творчості» також побудована на плав-
них вигинах лінії, яка формує фігуру робітника, перегукується 
з малюнком орнаментальних форм. 

У 1918 році Г. Нарбут створює обкладинку до журналу «Зорі». 
Вона побудована за принципом народного килиму Центральної 
України, в  основі якого чергування окремих рослинних еле-
ментів. Так, на чорному тлі чергуються в суворій послідовності 
два рослинних стилізованих квіткових букетів – один з квітки 
тюльпану, другий  – стилізована квітка, що нагадує улюблений 
мотив мистецтва бароко – гранат. Усього використано дві фар-
би – улюблена вишнева та охриста, і ці мотиви орнаменту чітко 
і ясно проглядаються на чорному тлі обкладинки, створюючи 
враження барвистого українського килима. 

Секрет його успіху П.  Білецький вбачає в тому, що худож-
ник не копіював конкретні зразки, не використовував стару 
технологію і матеріали, а створював свою графіку за законами і 
матеріалами сучасного книжкового мистецтва 113. Саме роботи 
Нарбута є яскравим прикладом формування українського на-
ціонального стилю, про який дебатували на початку ХХ  ст. в 
колах передової інтелігенції. 

Аналізуючи набутки митців на шляху створення національ-
ного стилю, варто виділити творчість М. Самокиша, який ор-

113 Белецкий  П. Георгий Иванович Нарбут. Ленинград  : Искусство, 1985. 
С. 188.

ганічно вводив мотиви народного мистецтва у свої твори, але 
робив це дещо механічно. О.  Судомора подолав цей недолік і 
пішов шляхом інтерпретації мотивів вишивки, принципів її 
формотворення і підготовки на цій основі сучасних робіт, лише 
забарвлених національним колоритом. Принципово іншою 
видається творчість Г.  Нарбута. Він був блискучим рисуваль-
ником, глибоко проник у суть мистецтва бароко, його основи 
художньо-пластичного рішення і на цій базі створив новий 
блискучий стиль українського модерну, що цілком відповідав 
завданням епохи. Набутки давніх епох пропущені Г. Нарбутом 
«через досвід сучасності, вони видозмінені, в  них є елемент 
стилізації, гри, акцентування, перебільшення, іронії». «Він на-
стільки досконало володіє матеріалом, що мимоволі привно-
сить відчуття гедоністичної насолоди формою, естетизування 
легкої гри абрисами, начерками рухом руки майстра, красою 
лаконічної плями». Нарбут є «бароковим» через цю природну 
схильність до гри, театралізації, іронічного перевтілення і ціл-
ком серйозного проживання у певних стилях і традиціях» 114.

Декоративне мистецтво

Стиль модерн і формування національної моделі україн-
ського вбрання. Модерн як стиль мистецтва прагнув до повно-
го оновлення як художнього середовища, так і способу життя. 
Він був не лише яскравим художнім явищем, але й соціальним, 
оскільки регулював матеріальні й духовні потреби суспільства. 
Після Всесвітньої виставки 1900 року в Парижі, яка продемон-
струвала нові досягнення стилю в різних галузях мистецтва, 
вся суспільна і художня громада в Україні активно почала ціка-
витися і переймати новинки нового напрямку. Цьому сприяли 
насамперед художньо-мистецькі виставки, альманахи, газети, 
які активно пропагували нове. Стиль модерн, який проісну-
вав кілька десятиліть, був широко розлекламований і знайшов 

114 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 105–106.
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широке застосування в побуті. Проблемами одягу як цілісного 
явища цікавився Анрі ван де Вельде, модним стає французький 
кравець-модельєр Жак Дусе. Вбрання останнього носили відо-
мі актриси, його послідовниками були Мадлен Віонне, яка від-
крила світу сукні, викроєні за косою ниткою, від чого вони мали 
хвилястий характер. В цей час популярним був відомий рефор-
матор моди Поль Пуаре, який звернув увагу художниці Євгенії 
Прибильської на використання вишивок народних майстринь 
у сучасному одязі. Саме він звільнив жіночий одяг від корсету. 
В 1913 році він створив колекцію одягу суконь-тунік з природ-
ним жіночим силуєтом. Його моделі в яскравих декоративних 
кольорах, в орнаментації він використовував античні, східні, ро-
сійські мотиви. В кінці ХІХ ст. в світі моди панують салони си-
нів чарльза Ворта – Жана Філіпа і Гастона-Люсьєна, англійської 
фірми «Редферн», Жака Дусе, сестер Калло, які спеціалізували-
ся на мереживах і срібних тканинах для вечірніх туалетів, та ін. 
Основні ідеї одягу періоду модерну формує французький мо-
дельєр Жанна Пакен. Її будинок моделей відкрився у 1891 році. 
Вона активно пропагувала одяг, використовуючи характерний 
S-видний силует. На початку 1890-х років силуєту намагаються 
надати риси павича, метелика, квітки. На Всесвітній виставці у 
Парижі в 1900 році було остаточно закріплено нову моду в жіно-
чому одязі. В  основі естетики модерну був ідеал жінки-квітки, 
жінка як уособлення краси. Зразками для наслідування був одяг 
і в цілому поетичний образ таких відомих актрис, як Сара Бер-
нар, Елеонора Дусе, балерина Айседора Дункан та ін.

Тканини для одягу використовують пастельних тонів  – бе-
жового, сірого, опалового. Для збереження форми сукні вико-
ристовують багатошарові нижні спідниці, іноді на основну тка-
нину накладають зверху прозорий шифон, мережива. В  кінці 
1910 року силует сукні змінюється, стає більш зручним, з м’яким 
верхом, завищеною талією, спідниця стає більш стрункою, пря-
мою. Обов’язковою окрасою всіх суконь було пишне оздоблен-
ня вишивкою, мереживом, аплікацією, стеклярусом, бісером, 
розписом. Це переважно стилізовані екзотичні рослинні, ви-
багливих форм орнаментальні мотиви, в основному болотяних 

рослин, мушлів, лілій, латаття і листя. Лілія, хризантема, орхі-
дея – найбільш популярні та улюблені квіти модерну. Костюм до-
повнювали капелюшки великих розмірів. 

Ювелірні прикраси епохи модерну стають дедалі вибагли-
вішими і формують певний образ жінки. Так, відомими були 
прикраси Рене Лаліка, екзотичним був браслет Сари Бернар у 
вигляді змії. 

Поступово мода стає явищем комерційним. На Всесвітній 
виставці у Парижі 1900  року було представлено продукцію 
20 модних будинків моделей. Рубіж ХІХ–ХХ ст. – це новий спо-
сіб життя та активної участі жінок у громадському і суспільно-
му житті. Жінки все більше домагалися своїх прав у світлі рухів 
емансипації, активним заняттям спортом, зокрема велосипедом. 
чоловічий одяг складався з сюртука, брюк, піджака, доповнених 
сорочкою, жилетом, краваткою, циліндром. У живописних ро-
ботах Л. Бакста, А. Мухи, О. Мурашко В. Сєрова відтворено одяг 
цього періоду. У зв’язку з розширенням прав і свобод жінок та 
залученням їх у різні сфери діяльності відповідним мав бути і ді-
ловий стиль костюма. Поширеними стають довгі темні спідниці 
та блузи. Цей одяг з блузи і спідниці отримав в Америці назву 
«Gibson Girl» – дівчина Гібсона – це через популярність створе-
них образів художником чарльзом Даною Гібсоном. Ці моделі 
були репрезентовані в ілюстрованій колекції «Дівчина Гібсона 
та її Америка: кращі роботи чарльза Дана Гібсона». Костюм скла-
дався з англійської блузи з простої бавовняної тканини та довгої 
спідниці з вільними складками, зібраної ззаду в турнюр 115. 

Важливим кроком в емансипації жінок була діяльність амери-
канської письменниці Амелії Блумерс. Елемент одягу, пов’язаний 
з її іменем, має назву «блумерси» (укорочені брюки – шаровари). 
Саме в них зручно було їздити на велосипеді, займатися різними 
видами спорту, яким захопилися жінки. Раціональний, стрима-
ний костюм, що розвивався під впливом елементів чоловічого 

115 Кротова  Т.  Ф. Класичний костюм в європейській моді ХІХ  – початку 
ХХ століття: еволюція форм і художньо-стильові особливості. Автореф. докт. 
дис. Львів, 2015. С. 15, 23.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



117

Стиль модерн у декоративному мистецтві

116

Тетяна Кара-Васильєва

одягу, знайшов своє відображення в гардеробах прогресивних 
представниць українства – Лесі Українки, Софії Крушельницької, 
Христини Алчевської, Марії Заньковецької, Ольги Кобилянської, 
хоч і мав свої відтінки у використанні елементів народного строю.

Газети Львова так відзначали явище поширення нового сти-
лю: «Від дамського вбрання, капелюхів і краваток до меблів і 
килимів  – всюди, на виставках і в крамницях зустрічаємось із 
сецесійною модою  116. Мода, особливо жіноча, була найбільш 
динамічною і прийнятною для впровадження нових тенденцій. 
Жінки Києва, Харкова, Львова намагалися не відставати від 
модних напрямків в одязі. 

У кожному місті, художньому середовищі були активні про-
пагандисти нових тенденцій, які власним прикладом утвер-
джували життєвість ідей модерну. Це були передусім актриси, 
співачки, великосвітські дами. Так, у Києві пропагандистом но-
вих ідей у моді були Марія Заньковецька, Олександра Родзян-
ко. У  будинку-модерні Родзянко збиралися письменники, му-
зиканти, актори; їхній одяг, манера поведінки були реальним 
втіленням нових сучасних тенденцій моди. У Львові активним 
пропагандистом сецесійної моди були знані жінки міста – всес-
вітньо відома співачка Софія Крушельницька, актриса Ірена 
Сольська. Ірену у Львові вважали втіленням сецесії. В її будин-
ку, обставленому меблями, розмальованими ірисами та кашта-
нами, вазами збирався цвіт прогресивної артистичної богеми. 
Саме її одяг, манера поведінки сильно впливали на людське се-
редовище, спонукали до наслідування. 

Активним пропагандистом сецесійної моди у Львові була 
письменниця Габріеля Запольська. Її одяг, капелюшки, мод-
ні прикраси французького ювеліра Р.  Лаліка викликали щире 
захоплення і цим сприяли поширенню моди. Свої ідеї вона 
активно реалізовувала для облаштування своїх помешкань, 
зокрема вілли «Скіз», а  також у своїх літературних творах  – 
в  повістях та п’єсах. Широку популярність мали її театраль-
ні вистави «Життя жартома» (1901), повісті й оповідання про 

116 Бірюльов Ю. Львівські сецесії. Львів : Центр Європи, 2005. С. 18.

життя львів’янки Анелі Дульської  117. Модні сукні львів’янок 
органічно гармонізували з дизайному по-новому оформлених 
інтер’єрів кафе, ресторанів, готелів. Найвідоміш артистичним 
середовищем був готель «Жорж», який розробили за проектом 
І.  Левинського та Ю.  Цибульського у 1900  році. Модним міс-
цем для спілкування стали кав’ярні «Театральна», «Монополь», 
«Віденська», «Штука» та ін. У європейській індустрії моди пер-
шість відводилась Парижу, а за ним у розробці стилістики моди 
стояли Відень і Мюнхен. Найбільш активні світові фірми мали 
в них своїх представників, через яких замовники-покупці за 
каталогами могли замовити вбрання за зразками. 

На Галичині загалом творцями моди були митці різних на-
прямів мистецтва – від архітекторів до художників. Популяри-
зації та поширенню модного вбрання сприяли кравці й шевці 
Львова, такі як Баум, Сілвер, Мюллер, Сегета, Матерновський, 
Томашевський, які були добре обізнані з новими тенденціями 
західноєвропейської моди 118. Фото жінок тих часів, а також чис-
ленні живописні портрети В.  Сєрова, А.  Тулуз-Лотрека, укра-
їнських художників М.  Пимоненка, О.  Мурашка, Ф.  Кричев-
ського, О. Кульчицької, І. Труша, О. Новаківського, М. Сосенка, 
польських митців, пов’язаних із Галичиною, – К. Сіхульського, 
С. Дембицького дають уявлення про одяг епохи модерну. Силу-
ет сукні мав форму латинської літери «S», заправлений в корсет, 
верх якого трохи нахилений уперед (так звана «голубина груд-
ка»), дещо відставлена назад нижня частина тіла з плавно роз-
кльошеною донизу спідницею. На головах величезні капелюхи. 
Все це уподібнювало жінку до рівня витвору мистецтва, вона 
мала вигляд неземного екзотичного створіння. 

Графічні малюнки художника Фредеріка Паутча передають 
вишуканість жіночого силуету того часу. Саме завдяки доско-
налому володінню вишуканою лінією, майстерному опануван-
ню техніки туші художник досягав ефекту тонких переливів 

117 Там само. С. 19–20.
118 Кодлубай І., Нога О. Нариси з історії моди кінця ХІІ – початку ХХ сто-

літь. Історико-мистецтвознавчий аспект. Львів, 1999. С. 77, 99.
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оксамитової тканини, динамічними штрихами він підкреслю-
вав глибокі рельєфні складки та зборки довгої сукні. Свої ма-
люнки – вільні, вишукані, граціозні Ф. Паутч розміщує по діа-
гоналі аркуша паперу, чим досягається враження динамічного 
руху, широкої ходи портретованої жінки. Його малюнки «Жінка 
з парасолькою» та «Жінка в капелюсі» (обидві –1903) були уосо-
бленням жіночої моди, своєрідним символом львівської сецесії. 
Як відомо, художник був членом творчого об’єднання «Штука», 
упродовж 1904–1912 років працював у Львові 119.

З 1890 року в моду входять гіпероб’ємні рувава – буфи. Епоха 
модерну характерна поширенням рукавів жиго  – дуже пишні, 
призібрані на плечах, вони поступово звужуються біля зап’ястя. 
Поступово їх пишність дещо знизилась, вони стали більш зруч-
ними. Художній образ костюма формувався різними тканина-
ми  – тонкою бавовною, тафтою, мусліном, шифоном. Широко 
застосовувалось пишне декоративне оздоблення вишивкою 
шовком, бісером, аплікацією, мереживом  120. Великий вплив на 
розвиток моди мав інтерес до східного орнаменту, чому спри-
яли також блиск Дягілєвських театральних сезонів у Парижі, 
розробки театральних костюмів Бакстом, Головіним та іншими 
представниками «Світу мистецтв».

Серед митців слід відзначити діяльність Олени та Ольги Куль-
чицьких зі Львова, які розглядали національну течію в тогочас-
ній моді як пропаганду українського мистецтва. Вони ретельно 
вивчали особливості народного крою, декоративного оформлен-
ня із застосуванням вишивки, орнаментів, вибійки, писанки. 
Художниці пропагували свої дизайнерські проекти на сторінках 
часопису «Нова хата». Аж до 1930-х років у кожному його номері 
вміщувались моделі одягу, прикрашені вишивкою. Серед твор-
чого доробку сестер Кульчицьких є проекти буденного і святко-
вого вбрання для дорослих і дітей, літургійний одяг з викорис-
танням народних традицій вишивки, декоративні пояси, хустки, 

119 Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття... С. 38–39.
120 Тканко З. Моделювання костюма і мода. Іст. декорат. мист. України : у 5 т. 

Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 2016. Т. 5. Мистецтво ХХ – початку ХХІ ст. С. 91.

жіночі прикраси. Олена Кульчицька проектувала тканини за 
мотивами народної вибійки, писанки, у моделях широко засто-
совувала біле домоткане полотно. 

Художниці органічно втілювали в стилістику модерну пе-
реосмислені орнаменти й елементи крою народного вбрання. 
Цікаві зразки риз створили сестри в кооперативі «Українське 
народне мистецтво», який розробляв орнаменти за мотивами 
народної вишивки для одягу священнослужителів. Основою для 
цих мотивів були вишивки не тільки Галичини, а й Полтавщи-
ни та інших регіонів Східної України. Сестри були активними 
пропагандистами нової моди. «Вони виділялися з-поміж усіх 
своєю ношею, в  якій завжди було щось народне, оригінальне, 
гарне, власної роботи» 121. Це знайшло своє відображення в жи-
вописних полотнах «За фортепіано» (1908), «На кораблі» (1911), 
«Портрет сестри в білому» (1908–1912) «За вишиванням» (1928), 
«Автопортрет» (1926). Треба відзначити активну діяльність Куль-
чицьких і в питанні творення нових моделей з трикотажу, що ак-
тивно завойовував своє місце в середовищі галицької моди. Крім 
зручностей у використанні трикотажних, в’язаних речей, моделі 
Олени Кульчицької відбивали місцеві особливості, оскільки в 
них широко застосовувались в’язані орнаменти 122.

У трикотажній галузі переважали дві тенденції – декоратив-
на у виробах святкових та утилітарна, функціональна у відпо-
чивально-спортивних виробах  123. Популярність і поширеність 
спорту сприяла появі нової кількості виробів. Це насамперед 
практичні і зручні спідниці, брюки, в’язані шарфи, шапки, ру-
кавиці, а також різноманітні одягові вироби – светри, полувери, 
джемпери, гольфи, реглани. Саме ці форми трикотажного одягу 
надійно увійшли до гардеробу і з певними видозмінами збері-
гаються там до сьогодні. Набули популярності плащі та жакети 
для прогулянок і ковзанярського спорту. В одязі для щоденного 
вжитку під впливом світової моди увійшли до вживання різно-

121 Цит. за : Тканко З. Моделювання костюма і мода... С. 93.
122 Козакевич О. Художнє в’язання. Іст. декор. мист. України : у 5 т. : ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського, 2016. Т. 5. Мистецтво ХХ – початку ХХІ ст. С. 114, іл. 11.
123 Там само. С. 105.
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манітні ажурні оздоблення, виконані гачком (так зване «ірланд-
ське мереживо»). Популярність даного виду мережива спричи-
нила організацію спеціальних курсів, утворення майстерень, 
шкіл на території Східної Галичини. Цьому сприяла діяльність 
Ліги промислової допомоги. Це були невеликі речі  – комірці, 
жабо, манжети. Вони були світлих, біло-молочних відтінків, їх 
орнаментальні мотиви – стилізовані хризантеми, орхідеї, галуз-
ки, пелюстки будь-яких розмірів та конфігурацій 124. В напрям-
ку пропаганди української моди в трикотажній справі активно 
працювали сестри Кульчицькі, а  також Е.  Олесинська, Я.  Му-
зика, І.  Гургула. Свої вироби вони виставляли на різних етно-
графічних та промислових виставках. На провідні центри на-
ціонального в’язання перетворилися Коломия, Львів, Станіслав 
(нині Івано-Франківськ), Косів, чернівці 125.

Кооперація «Труд» діяла в період 1900–1913  років. Вона за-
ймалася питаннями керівництва і художнього рівня кравецьких 
майстерень. В різні часи нею керували Марія Грен, яка спочат-
ку навчалась кравецької майстерності у Відні, а потім відкрила 
власну майстерню. Популяризатором моди і народного мисте-
цтва Галичини були також Герміна Шухевич, майстер ручного 
розпису на тканині Елеонора Олесницька, керівник майстерні 
капелюшків Марія Драгомирецька. До програми навчання вхо-
дили такі дисципліни: шиття, конструювання жіночого одягу, 
народна вишивка, малюнок 126.

Одним із перших митців, хто звернувся до пропаганди орна-
ментів народного мистецтва й використання його в одязі, був 
Станіслав Дембіцький. Уже 1901  року він проектує зразки жі-
ночого одягу із застосуванням гуцульської орнаментики. На-
вколо його гасла «Творімо українське мистецтво!» згуртувалися 
також М. Стефанович-Ольшанська, М. Охрімович, В. Вальцева. 
Особливо цікаві зразки сучасного одягу з використанням лем-
ківської, поліської, бучачцької та навіть полтавської вишивки 

124 Козакевич О. Художнє в’язання... С. 106.
125 Там само. С. 106–107.
126 Тканко З. Моделювання костюма і мода... С. 94.

створила Софія Вальницька, проекти якої поширювались у часо-
писі «Нова хата». Важливу роль у розвитку української моди ві-
діграв Микола Ольшевський. Він доклав багато зусиль до справи 
проектування одягу, розроблення орнаменту, заклав підвалини 
дизайну для масового індустріального виготовлення одягу, був 
засновником об’єднання «Зеспул» у Львові (1910–1914), пильну 
увагу звертав на популяризацію і реалізацію проектів одягу. 

Серед творців львівської моди початку ХХ  ст. переважали 
архітектори, художники декоративного мистецтва, поети, філо-
софи, музиканти. Передусім слід назвати архітекторів В.  Сад-
ловського, К.  Дембицького, мистецтвознавця В.  Вітвицького, 
театральних художників С.  Яновського, Ф.  Вигжевальського, 
Ю. Водинського. Митці, що формували моду сецесії, не оминули 
увагою також аксесуари одягу – капелюшки, парасольки, жіно-
чі сумочки, біжутерію. Вони, сприймаючи західноєвропейську 
моду, намагалися створити свої власні проекти одягу, адаптова-
ні до місцевих смаків. 

Львівські модельєри постійно звертались до української ви-
шивки в розробленні моделей для спорту, вони відкрили навіть 
окремий напрямок  – національна специфіка спортивної моди. 
Орнаментами української вишивки прикрашали моделі одягу 
для тенісу, лиж, ковзанів, для спортивного відпочинку 127.

Над розробленням нових форм декоративного мистецтва 
працював Микола Бутович. Високий рівень кравецького мисте-
цтва на Галичині забезпечила поява мережі навчальних закладів 
художньо-промислового профілю, яких на початку ХХ ст. нара-
ховувалося понад 60  128. Створена у 1876 році у Львові перша в 
Україні художньо-промислова школа сприяла поширенню на-
ціональних традицій, в  опанованні світових мистецьких тен-
денцій. У 1887 році в цій школі було відкрито відділ гаптуван-
ня та мережива, випускники якого, зокрема сестри Кульчицькі, 
З. Курчинський, Я. Рейхерт, З. Вальк, В. Блоцький, Я. Гриньков-

127 Нога О. Світ львівського спорту 1900–1939 рр. Спортдосягнення, това-
риства, архітектура, вбрання, мистецтво. Львів : НВФ «Українські технології», 
2004. 783 с.

128 Тканко З. Моделювання костюма і мода... С. 92. 
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ський, Я. Новотнова 129 працювали в галузі проектування одягу, 
поєднуючи місцеві традиції з набутками європейської моди. 

Навички рукоділля на Сході України поширювала школа Ра-
євської-Іванової у Харкові. Це був один з перших навчальних 
закладів художньо-промислового типу. Як вважала сама засно-
вниця школи, джерела самобутності національного стилю в мис-
тецтві слід шукати в традиціях народного мистецтва, у мотивах 
рідної природи. Навчання у школі розпочиналося з малюван-
ня народних орнаментів, вивчення рослинного світу, особливо 
природи місцевого краю  130. У  своєму навчальному посібнику 
«Прописи елементів орнаменту» Раєвська-Іванова заклала осно-
ви теоретичного вивчення і композиційної побудови орнаменту. 
Вона активно пропагувала орнаменти модерну, їх варіанти і спо-
соби застосування в різних сферах мистецтва.

Всезростаючий інтерес до народного мистецтва, зацікавлен-
ня його самобутністю, намагання врятувати промисли від заги-
белі та поглинання їх промисловістю привели актив фахівців до 
думки про пошук шляхів співпраці професійних художників і 
народних майстрів, створення розгалуженої мережі майстерень, 
в яких би генерувались і реально втілювались новітні ідеї.

Особливо слід відзначити роботи, виконані за ескізами Василя 
Кричевського, який у 1912–1915 роках очолював Оленівський осе-
редок на Слобожанщині, заснований родиною Ханенків, де виго-
товляли килими, декоративні тканини, вибійку, різноманітні види 
узорного полотна. Вони мали широкий попит і реалізовувалися че-
рез спеціалізований магазин у Лондоні. За ескізами В. Кричевсько-
го були створені килими й декоративні тканини, вишивки, що мали 
великий успіх за кордоном і отримали золоту медаль на Другій Все-
російській кустарній виставці в Санкт-Петербурзі (1913). Вишиті 
роботи В. Кричевського дають уявлення про творче спрямування 
митця на шляху опанування стилістикою модерну 131.

129 Тканко З. Моделювання костюма і мода... С. 93. 
130 Раевская-Иванова М. Д. Двадцатипятилетие Харьковской школы рисо-

вания М. Д. Раевской-Ивановой... С. 22.
131 Кара-Васильева Т., Коваленко Г. Живопись иглой. Художники авангар-

да и искусство вышивки. Київ : Новий друк, 2018. С. 7.

Княгиня Наталія Яшвіль у своєму маєтку в с.  Сунки Смі-
лянського повіту Київської губернії організувала майстерню, 
яка спеціалізувалась на створенні виробів із художньої вишив-
ки та килимарства. Тут було облаштовано школу, майстерню 
вишивки. Майстерня брала активну участь у виставках: у Па-
рижі 1900 року (мала золота медаль), у Києві 1906 та 1909 року 
(велика срібна медаль), у чернігові 1912 року. В маєтку працю-
вали художники М. Нестеров, О. Мурашко, Я. Станіславський. 
Керувати художньою справою розвитку промислів сюди було 
запрошено Миколу Прахова. Княгиня Яшвіль та її сестра Фі-
ліпсон виготовляли вишиті вироби, оздоблювали одяг. Орна-
менти виконувались кольоровим шовком, декоративними 
швами гладі. Орнамент формувався в національному стилі, ін-
терпретувався стилі бароко.

На згадуваній вище Всеросійській виставці 1913 року україн-
ські художні осередки продемонстрували не лише свою продук-
цію з вишивки, але й моделі міського вбрання, оздоблені вишив-
кою, аплікацією. Було представлено жіночий одяг, виготовлений у 
майстернях А. Семиградової та Є. Прибильської в с. Скопці Пол-
тавської губернії. Вишиті вони були шовковими нитками, гладдю, 
орнамент їх – це стилізовані рослинні орнаментальні мотиви і за 
характером стилістики належать творчості Г. Собачко, яку саме в 
цей час активно залучали до творення новітніх орнаментів.

Значну увагу розвиткові моди приділяли художники аван-
гарду, що працювали у творчій співдружності з народними май-
страми в маєтку Н. Давидової в с. Вербівка (нині Кам’янський р-н 
черкаської обл.). Крім декоративних панно, за ескізами худож-
ників-супрематистів створювалися різноманітні аксесуари 
одягу  – шарфи, сумочки, розроблені спеціально для вишивки. 
Вперше результати своїх експериментів у царині вишивки ху-
дожники-супрематисти продемонстрували на виставці декора-
тивного мистецтва (предмети вишивки і килими за ескізами ху-
дожників), що відбулася 1915 року в галереї Лемерсьє у Москві. 
У  виставці брали участь художники Н.  Генке, К.  Богуславська, 
Н. Давидова, К. Малевич (ескізи для шарфа, подушка), Л. Попова 
(скатертина, сукня, подушка), І.  Пуні (стрічка, подушка, ескізи 
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для вишивок), Г.  Якулов (шарф, панно, скатертина, подушка). 
На виставці було представлено чимало яскравих декоративних 
творів для прикрашання інтер’єру та одягу  – всього 280  робіт. 
Серед них виділялись «золотисто-зелені шарфи Н.  Давидової 
та роботи О. Екстер – два чорно-білих шарфа і чорно-срібний з 
полум’яним тлом» 132.

Цікавий сам перелік вишитих робіт Олександри Екстер, який 
свідчить про органічне поєднання вишивки і нової моди. Це 
шарф, пояс, сумка, парасолька, халат. Журнал «Женское дело» по-
дає за 1915 рік фото вишитої парасольки за ескізом О. Екстер Ця 
робота, а також невелика театральна сумочка, яка збереглася до 
нашого часу, свідчать про те, що художниця була невтомним екс-
периментатором на шляху пошуків нових форм, кольорів і ритму, 
митцем, що прокладав нові шляхи у декоративному мистецтві 133.

Свої пошуки в напрямі творення нових форм одягу О. Екстер 
продемонструвала і на Виставці художньої індустрії в 1915 році. 
Ескізи суконь на ній представили також І. Пуні, К. Богуславська. 
Художники-супрематисти свої експерименти в галузі творення 
нових форм орнаменту в одязі продемонстрували на Другій ви-
ставці декоративного мистецтва «Вербівка» (Москва, 1917 р., салон 
Михайлової). На ній було експоновано понад 400 зразків виши-
вок, створених майстринями за ескізами майже всіх художників-
супрематистів. У виставці взяли участь І. Пуні, Г. Якулов, В. Пес-
тель, Л.  Попова, К.  Богуславська. Презентувались також роботи 
вишивки білим по білому Н.  Давидової, О.  Екстер. Свої роботи 
виставили Н. Удальцова та О. Розанова. Це були декоративні ком-
позиції для панно, ескізи жіночих суконь і теат ральних сумочок.

Усе перелічене вище свідчить про експериментальні пошуки 
у творенні композицій, в яких предметна форма конструювалась 
з різноманітних циліндричних, конусоподібних об’ємів, побудо-
ваних на поєднанні контрастних кольорів. Створюючи імпуль-
сивно стихійні або раціонально змодельовані композиції, митці 
вдавалися до експерименту. Кожна площина різної геометричної 

132 Кара-Васильева Т., Коваленко Г. Живопись иглой... С. 16. 
133 Там само. С. 87.

форми наче «залита» одним певним відкритим кольором, і між со-
бою вони поєднані за принципом контрастного протиставлення. 

Упродовж 1915–1917 років у Вербівці Наталя Давидова спіль-
но з Казиміром Малевичем розробляють нові принципи моде-
лювання одягу, що було невід’ємною частиною завдань, які сто-
яли перед мистецтвом нової епохи. У 1920-х роках важливу роль 
у цій справі зіграв журнал «Ательє». Основи розробки нових 
принців були закладені художницями Н.  Ламановою, Є.  При-
бильською (з 1922 р. вона жила у Москві), О. Екстер, в Україні – 
В.  Болсуновою, Г.  Цибульовою, Г.  Собачко, які продовжували 
працювати на Полтавщині.

Відомий модельєр Н.  Ламанова першою звернулась до тра-
дицій народного вбрання, розробила систему взаємодії призна-
чення одягу та його форми: силуету, об’єму, декору. Вона уважно 
вивчала український костюм, зокрема Київщини, і вважала, що, 
поклавши в його основу принципи крою народного вбрання і 
декоративність, необхідно створити сучасний одяг в рамках 
міжнародної моди. Є.  Прибильська, вивчаючи вишивку в ан-
самблі народного одягу, виявила її емоційність і образний зміст. 
Саме її підхід покладено в основу сукні, вишитої Г. Собачко у 
1928  році, в  якій органічно поєднані експресивний малюнок 
вишивки з тогочасною модою 134. Моделі, створені Є. Прибиль-
ською, Н. Ламановою, В. Мухіною за мотивами народного одягу 
з широким використанням аплікації, вишивки, експонувались 
на Всесвітній виставці в Парижі в 1925 році й отримали на ній 
«Diplom d’honneurе» і, як зазначала зарубіжна преса, багато в 
чому вплинули на розвиток міжнародної моди 135. Золотою ме-
далю також були відзначені вишиті роботи майстринь Полтав-
щини, одяг за малюнками В. Болсунової. Імпульс, наданий ху-
дожницями, був настільки сильним, що і в 1937 році на виставці 
в Парижі роботи В.  Болсунової, яка розвивала цю традицію, 
отримали Золоту медаль. 

134 Кара-Васильєва  Т. Полтавська народна вишивка. Київ  : Наук. думка, 
1983. С. 98, 101.

135 Там само. С. 98, 105.
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Художня кераміка. В основі творчого методу художників, 
які працювали на підприємстві Л. Левинського, було творче ви-
користання й переосмислення надбань народного мистецтва. 
Левинський та його колеги-однодумці О. Лушпинський, Т. Об-
мінський, прагнули надати виробам національного колориту. 
В художньому образі декоративно-ужиткової кераміки відчува-
ється інтерпретація пластичного вирішення, кольорового деко-
ру і технології виконання гуцульської кераміки. Важливою була 
діяльність О. Білоскурського. В основу композицій керамічних 
фризів та панно він поклав елементи українських орнаментів – 
ромби, хрести, стилізоване колосся пшениці, соняшнику, моти-
ви узорів гуцульської вишивки. Фабрична облицювальна плитка 
за народними зразками О. Білоскурського широко впроваджу-
валась у будівництві по всій Галичині.

Одним із перших, хто використав національний колорит в 
орнаментиці кераміки, був Ю.  Лебіщак. Він відкрив у Галичі 
керамічну майстерню з виготовлення тематичної та орнамен-
тальної плитки, в основу яких було покладено традиції укра-
їнського народного розпису. У  цьому ж напрямі працював і 
О. Лушпинський. За його малюнками було створено керамічні 
оздоби для будинку «Дядьківська бурса» в 1903 році. Це були 
підвіконні керамічні вставки й надвіконні «рушнички», в яких 
соковитий колорит і виразний малюнок стали основною окра-
сою композиції будівлі 136.

На початку ХХ ст. починає відроджуватись народне кахляр-
ство на промисловому рівні завдяки зусиллям С.  Дзбанського, 
який узяв за основу сюжетно-тематичне вирішення й техноло-
гічні прийоми виготовлення гуцульських кахлів, передусім до-
робок відомого народного майстра О. Бахматюка. 

Новим мотивом у створенні кахлів стала їх орнаментація, 
запозичена переважно з техніки нанесення узорів у народній 
вишивці. Елементи народної орнаментики на рельєфних ках-
ляних плитках використовувались у Галичині та на фабриках 

136 Нога  О. Проект пам’ятника Івану Левинському. Львів  : Укр. технол., 
1997. С. 123.

Глинська, Коломиї, Галича, Львова. Керамічна фабрика у Львові 
масово випускала декоративно-ужиткову кераміку. Асортимент 
був різноманітний: декоративні блюда й тарілки, свічники, суве-
нірні вироби, великі вази та кашпо на підлогу. Для її оздоблення 
художники шукали нових форм орнаменту, дещо абстрагованої 
від конкретного виду. Саме тому в орнаментах поширені моти-
ви вишивки, ткацтва, прикраси з бісеру, різьблення по дереву чи 
гравірування на металі, орнаменти писанок. Трапляються ціка-
ві елементи імпровізації в поєднанні форми й розпису. В цьому 
простежується певна закономірність: орнамент зазвичай кон-
центрується в місцях найбільшого пластичного напруження  – 
на опуклих стінках посудин, біля країв горловини, а також роз-
гортається в динамічному концентричному русі на площинах 
тарелей. За ескізами Ю. Захаревича в кінці ХІХ ст. виготовляли-
ся вази, кахлі, облицювальні плитки.

Показовою в цьому плані є діяльність художників-керамістів 
О. Білоскурського та М. Лукіяновича, О. Лушпинського, М. Га-
лібей. Вони розробили орнаментальні варіанти композицій, що 
базувалися на мистецькій стилізації гончарства Гуцульщини, 
Бойківщини, мистецтві народних осередків Львівщини, Терно-
пільщини, найкращих зразках кераміки Полтавщини, зокрема 
Опішні. Майстри зверталися до орнаментики вишивки, різь-
блення по дереву, трансформуючи їх у сюжети для тиражованої 
кераміки в стилі львівської сецесії. Характерною особливістю 
виробів цього періоду є виготовлення декоративних ваз, в яких 
основним акцентом був широкий орнаментальний фриз з поста-
тями підкреслено силуетними, що підпорядковувалось чіткому 
орнаментальному ритму. Це вази І. Лукіяновича «Похід гуцулів» 
(1908) та Е. Дубрави «Ринок у Східній Галичині» (1906). На фаб-
риці І. Левинського на початку століття стилістика керамічних 
виробів формувалась діяльністю М. Лукіяновича. Він був учнем 
гончарної школи в с.  Товсте, як стипендіат вивчав гончарство 
в чехії  137. На фабриці був широкий асортимент декоративно-
ужиткової кераміки, пристосованої до смаків міських жителів. 

137 Нога О. Проект пам’ятника Івану Левинському... С. 35.
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Це вази, тарелі, чайні та кавові сервізи, чашки, бокали, свічники, 
сувеніри та сакральні вироби. 

Загалом для кераміки Львова характерний рослинний орна-
мент, поширеними були традиційні мотиви  – галузки, квіти, 
ромби, зигзаги, які поєднувалися з характерними для модерну 
візерунками. Улюбленими формами виробів були переважно 
кулясті, з  м’якими обрисами. Вони зосереджувалися на опу-
клих стінках посудин, біля країв горловини. Разом з тим, час 
декор ставав густішим, набував вигадливості та рафінованості, 
відбувалося органічне поєднання традиційних і нових елемен-
тів, що проявлялося як у колориті, так і в орнаментації. Розпис 
виконувався на білому або коричневому тлі, що було типовим 
для народної гуцульської кераміки. Основний його колорит 
становили зелені, жовті та коричневі барви, але іноді він зба-
гачувався нетрадиційними синіми, фіолетовими, золотистими 
відтінками. На фабриці активно розроблялися нові технології 
застосування хімічних сполук у поливах та введення муфель-
ного випалу, що значно урізноманітнювало художньо пластич-
ні можливості кераміки. 

На фабриці Левинського особливого поширення набула са-
кральна кераміка  – церковні ліхтарі, підсвічники, підноси та 
інші речі, призначені для церковного вжитку  138. Вони широко 
використовувалися в українських церквах і несли яскраво ви-
ражений національний характер. Широкої популярності набуло 
виготовлення керамічних хрестів, щедро оздоблених декора-
тивним орнаментом, запозиченим з різьблення Гущульщини та 
Бойківщини, а також виробництво керамічних писанок. Їх орна-
ментацію визначав характер професійної творчості художників, 
що осмислювали та інтерпретували по своєму традиційні народ-
ні мотиви. Ці писанки мали великий попит, розповсюджувалися 
на ярмарках у Львові, Коломиї, Тернополі, Стрию, Дрогобичі та 
інших містах Галичини й Польщі.

На цій же фабриці набуло поширення створення керамічних 
ікон, кіотів з майоліковими вставками. Так, кіот з поєднанням 

138 Нога О. Проект пам’ятника Івану Левинському... С. 302.

дерева, майоліки, виконаний за проектом І. Левинського, був екс-
понований на Виставці релігійних речей у Львові в 1909 році 139.

Активно на цьому поприщі працювали також художники 
Т. Романчук, Ю. Макаревич, С. Дембицький, О. Білоскурський, 
М.  Галібей, які спеціально розробляли фігурні композиції для 
керамічних виробів, зокрема для творів самого І. Левинського. 
У 1904–1906 роках на фабриці була розроблена й успішно впро-
ваджена у виробництво серія теракотових статуеток, що являла 
собою народні типажі Східної Галичини. Їх виготовляли і влас-
норуч розписували Теофіл Джулинський та його донька худож-
ниця Олександра. У Львові також з успіхом працювала майстер-
ня братів Олександра та Якова Левицьких, керівником якої був 
Е.  Кшен. У  ній виготовляли «львівську майоліку», розписану 
власноруч стилізованими в дусі сецесії народними орнамента-
ми, запроектованими Е. Ковач, С. Дембіцьким 140.

На багатьох виставках в Галичині, Австрії, Німеччині, Ро-
сії були широко представлені статуетки львівських скульпто-
рів Т.  Блотницького, Л.  Дрекслер, К.  Клакович, Й.  Левицького, 
Р.  Людвіга, А.  Слугоцького, Ю.  Хмелінського, І.  Хмелінського, 
виготовлені на фабриці с.Пациків, що біля Станіслава (тепер 
с. Підлісся Івано-Франківської обл.). 141 Це були вироби з фаянсу 
високої мистецької і технічної якості, їх сюжети, художньо-сти-
лістичне виконання, колористична гама свідчили про засвоєн-
ня митцями стилістики модерну. Слід, зокрема, згадати роботи 
Л. Дрекслер «Відпочинок» (1907) та «Жінка в чорних панчохах» 
(1911–1913), а також твори С. чапека: статуетки «Жінки в танці», 
«Канкан», «Жінка з павичем» (1912–1913)  142. Всі вони відзнача-
ються динамічністю, насиченістю кольору та лінійною стиліза-
цією загального силуету. 

Становлення українського стилю на Полтавщині безпосеред-
ньо пов’язано з митцями Галичини і має двосторонній вплив. 
Цьому сприяли як активні творчі контакти, демонстрування 

139 Там само. С. 299.
140 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 118.
141 Там само. С. 118.
142 Там само.
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виставок, так і безпосередній обмін технологічним і мистець-
ким досвідом. чимало професіональних керамістів Галичини 
працювали в провідних керамічних осередках Східної України 
і навпаки. У мистецтві це вилилось у розширення виражальних 
можливостей кераміки на основі синтезу традиційних форм, 
колориту чи елементів орнаментики різних регіонів України в 
єдину стильову цілісність українського стилю; при цьому збері-
гався художній образ кожного керамічного осередку. 

Свідомий синтез традиційних рис і стильових напрямів різ-
них етнічних осередків був програмним у формуванні єдиного 
українського стилю і розглядався як духовне єднання народу. 
Так, О. Сластіон, який дуже багато зробив для відродження ху-
дожніх промислів та утвердження національної самобутності 
українського орнаменту, вважав, що використання в оздобленні 
буковинської кераміки елементів опішнянської кераміки сприя-
ло її значному успіху на Віденській виставці. Він радив гончарам 
Опішні використовувати у виробах орнаменти, типові для вишив-
ки ХVІІІ ст. Саме Опішня як важливий осередок Лівобережжя, її 
гончарні майстерні, талановиті гончарі втілювали настанови ді-
ячів земства в питанні впровадження нового стилю, що базувався 
передусім на використанні орнаментики бароко. У 1902–1903 ро-
ках у Полтавському земському музеї відбулися два з’їзди з про-
блем формування національного стилю. Великий розголос мав 
реферат О. Сластіона «Про південно-руський історичний і сучас-
ний орнамент, його утворення, розквіт і занепад». Художник-ке-
раміст Ю. Лебіщак також широко використовував мотиви шитва, 
переносячи їх на гончарні вироби 143.

Миргородська художньо-промислова школа (нині – коледж) 
ім. М. В. Гоголя спрямовувала свою діяльність на створення орна-
менту керамічних виробів, який мав би прямі аналогії з гаптами 
ХVІІІ ст. Саме тут сформувався цікавий симбіоз і сталося перео-
смислення стилістики бароко на шляху формування і своєрідної 
інтерпретації стилю модерн. Орнаментика бароко, переосмисле-

143 Клименко О. Народна кераміка Опішні на зламі ХІХ–ХХ ст. Укр. мист. і 
архіт. кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Київ : Наук. думка, 2000. С. 155.

на в ході вивчення настанов модерну, була схвально сприйнята 
майстрами опішнянської кераміки і сформувала власну стиліс-
тику декору, який у середині ХХ ст. став канонічним. 

О.  Клименко детально проаналізувала новаційні перетво-
рення опішнянського декору і зазначає, що найтиповішими еле-
ментами орнаментації є: 1) квітка, утворена овалом з подвійним 
(іноді зубцеподібним) хвилястим контуром, у який закомпоно-
вуються крапки або плями, а вгорі розміщуються три відрост-
ки – так зване «гранатове яблуко», 2) тюльпаноподібні та віяло-
подібні квіти різних варіантів, 3) круглі квіти кількох варіантів, 
4) листя, пуп’янки, виноград, завитки. 

Барокова орнаментика, сприйнята через гапти і вишивки ХVІІ–
ХVІІІ ст., витіснила більш ранні традиційні мотиви, незначна час-
тина яких органічно увійшла в нову систему декору. Це лінії, кри-
вульки, накапування типу «курячі лапки», що в декорі відіграють 
допоміжну роль, підкреслюючи конструктивні особливості форми, 
облямовуючи композицію, доповнюючи головні мотиви 144. 

Декоративні мотиви виконуються в техніці контурного роз-
пису (ріжкування), кольорова гама тримається на поєднанні 
білого, темно-вохристого, зеленого й темно-коричневого тонів, 
тобто великої кількісті різних тонів, що створює враження ба-
гатоколірності. В основі композиції декору лежить хвилеподібна 
вигнута галузка, що оперізує тулуб посудини, обрамлює береги 
тарілки, лицьові боки куманців. Іноді зустрічаються центричні 
й вертикальні композиції. Основу узору складають гілка з вели-
кою квіткою або виноградом, маленькими квіточками, ягідками, 
завитками, листям 145. Розвивали новаційний напрямок у мисте-
цтві опішнянської кераміки Федір чирвенко та його син Сидір, 
а ще Іван Гладиревський, Юхим Різник, Василь Поросний, Федір 
Кариков, Іван Бережний 146. 

Протягом 1901–1914  років названі митці торували новий 
шлях у мистецтві кераміки, що спирався на поєднання традицій 

144 Там само. С. 162–163.
145 Там само. С. 163.
146 Там само.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



133

Стиль модерн у декоративному мистецтві

132

Тетяна Кара-Васильєва

модерну та української народної творчості. На початку ХХ ст. на-
вчальний процес у Миргородській школі скеровували такі мит-
ці, як Опанас Сластіон, ВасильКричевський, Іван Падалка, Іван 
Українець, Федір Балавенський, Станіслав Патковський, Микола 
Касперович, Фотій Красицький, Петро Ваулін та ін. 147

На Східному Поділлі визнаним був гончарний осередок у 
м. Бар. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. тут працював відо-
мий майстер Павло Самолович, що навчався в гончарній школі в 
Коломиї. В декорі його виробів, де поєднувались гравірування та 
ріжкування, відчуваються впливи гуцульської кераміки. Коло-
рит його робіт яскравий завдяки застосуванню ангобів зелено-
го, жовтого, червоного та коричневого кольорів. Крім орнамен-
тальних мотивів, що прикрашали його миски і полумиски, часто 
зустрічаються сюжетні побутові одно-, двофігурні композиції. 
Це сцени в корчмі, персонажі, які танцюють, вершники. Харак-
терною особливістю зображень майстра є своєрідно вироблений 
прийом зображення персонажів. Тулуб він малює фронтально, 
ноги – з повернутими в бік носками, голову – у профіль, а руки 
завжди зігнуті в ліктях. часто зустрічаються зображення верш-
ників. Коней відтворено з вигнутою шиєю та відставленою пе-
редньою ногою. Такий спосіб зображення позбавляє персонажі 
статичності, надає їм відчуття руху 148.

У 1900  році було створено Навчально-показову гончарну 
майстерню в Глинську (нині – Сумська обл.), реорганізовану в 
1908 році в інструкторську навчальну школу, яка готувала ін-
структорів гончарного виробництва  149. Вироби її були позна-
чені впливом стилю модерн у його німецькому варіанті. Дирек-
тором був Альберт Гофман. У  цій школі викладав випускник 
Коломийської школи О.  Білоскурський, який запровадив тех-
ніку гравірування по біленому черепку, працюючи в руслі сма-
ків того часу.

147 Лупій С., Істоміна Г. Художня кераміка. Іст. декорат. мист. України : 
у 5 т. Київ : ІМФЕ НАНУ, 2016. Т. 5. С. 119.

148 Там само. С. 120.
149 Шмагало  Р. Гончарний промисел та керамічні школи України. Вісн. 

ЛДІНДМ. Львів, 1992. Вип. 3. С. 124.

Художній метал. Важливе значення для розвитку львівської 
сецесії мала діяльність Михайла Стефанівського. На його фа-
бриці був створений і втілений в життя цілий напрям в роботі 
з металом у Львові, пов’язаний з українськими національними 
традиціями 150. За пропозицією митрополита Шептицького, над 
створенням проектів церков у національному стилі працюва-
ло ряд архітекторів, зокрема О.  Лушпинський, Л.  Левинський, 
Т.  Обмінський, які використовували архітектурну спадщину 
церковного будівництва України, але по-новаторськи її пере-
осмислюючи. У будівництві церковних споруд вони широко ви-
користовували металеві декоративні елементи для оформлення 
екстер’єрів та інтер’єрів, а  також виготовляли хрести, огорожі, 
сходи, віконні грати, завершення будівель, творчо переосмислю-
ючи традиції гуцульських виробів з металу 151.

Помітну роль у розвитку ювелірної справи в Україні відіграла 
діяльність однієї з перших виробничих організацій  – фабрика 
срібних виробів І.  Заходера у Бердичеві, утворена в 1851  році, 
а також фабрика Й. Маршака (м. Київ). Діяльність цих підпри-
ємств, асортимент їхньої продукції, художньо-стилістичну 
спрямованість виробів добре описано в дисертаційному дослі-
дженні Л. Пасічник «Ювелірне мистецтво України ХХ – початку 
ХХІ століть (Історія, стилістика, персоналії)» 152. Автор докладно 
подає історію утворення підприємства Ізраеля Заходера, виник-
нення утворення її варшавського та московського відділень у 
1900–1905 роках 153. Особливого розвитку фабрика набула у кінці 
ХІХ ст. Її вироби з успіхом демонструються на різних виставках. 
Так, у 1901 році підприємство було нагороджене золотою медал-
лю на сільськогосподарській виставці в м. Києві, кращі зразки 

150 Нога  О. Михайло Адальбертович Стефанівський. Історія життя та 
творчої діяльності (1878–1952): Історико-мистецтвознавче дослідження. 
Львів : Укр. технол., 2004. С. 89.

151 Нога  О. Михайло Адальбертович Стефанівський. Історія життя та 
творчої діяльності... С. 91–99.

152 Пасічник Л. Ювелірне мистецтво України ХХ – початку ХХІ століть. (Іс-
торія, стилістика, персоналії). Київ : Наук. думка, 2016. 302 с. : іл.

153 Там само. С. 4.
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виробів відзначені на Першій Міжнародній виставці металу та 
каменю в Санкт-Петербурзі. Золоту медаль воно одержало і на 
Ніжинській сільськогосподарській виставці 154. 

У 1878 році в Києві створюється потужне підприємство Йоси-
па Маршака, спочатку як приватна ювілірна майстерня, згодом 
фабрика, яка стала центром ювелірної торгівлі того часу. Після 
відвідин у 1890 році Всесвітньої виставки у Парижі та ознайом-
лення з виробами великих на той час підприємств Німеччини 
Йосип Маршак, значно розширює підприємство, модернізує 
його, вдосконалює технологічні процеси, розширює асортимент.

Вироби фабрики Маршака успішно реалізувалися в магази-
нах Москви, Варшави, Санкт-Петербурга. На той час вироби фа-
брики успішно конкурували з аналогами таких видатних ювелі-
рів, як Фаберже, Хлєбніков, Овчинніков, а також варшавською 
фабрикою срібних та мельхіорових виробів «Йосиф Фраже». Сві-
тове визнання вироби київської фабрики набули після отриман-
ня почесних нагород і медалей на міжнародних виставках у чи-
каго (1893), Антверпені (1897), Парижі (1900), Льєжі (1905), Києві 
(1897) та Санкт-Петербурзі (1902) 155. З відомих майстрів фабрики 
слід назвати М. Беркуцького, Є. Закса, І. Ліфшиця, В. Цивкіна. 

Як свідчить «Каталог-прейскурант» виробів, фабрика Й. Мар-
шака виробляла як ювелірні прикраси (сережки, медальйони, 
підвіски, брошки, ланцюжки, кольє, браслети, персні, запонки, 
шпильки для краваток та ін.), такі предмети ужиткового призна-
чення (вази, столові сервізи, кубки, келихи, канцелярське при-
ладдя, портсигари тощо). Окрім того, на фабриці виготовляли 
унікальні вироби на індивідуальне замовлення до ювілейних та 
пам’ятних дат. За малюнками художників розроблялися ескізи, 
що потім втілювалися у матеріалі. Серед таких виробів можна 
назвати срібні декоративні блюда, папки, модель Педагогічного 
музею, що були подаровані у 1911 році імператору Миколі І з на-
годи його відвідання Києва.

154 Пасічник Л. Ювелірне мистецтво України ХХ – початку ХХІ століть... 
С. 5. 

155 Там само. С. 6.

Л.  Пасічник, аналізуючи вироби фабрики початку століття, 
дає розгорнутий аналіз художньо-стилістичних особливостей 
виробів, які можна об’єднати в декілька груп. 1. Найчисленніша 
група декоративних прикрас  – це в основному брошки, кольє, 
медальйони, браслети, персні – сформована на основі рослинних 
мотивів (найрізноманітніші варіації гілок, листя, квітів, буке-
тів). 2. Всі види прикрас, оздоблених мотивами вигнутих ліній, 
їх складного переплетіння. 3. Вироби з найбільш популярними 
мотивами стилю модерн – банти, картуші, щити тощо. 4. Вироби 
з використанням атрибутів музичного та образотворчого мис-
тецтва, спорту  – арфи, ліри, палітри, пензлі тощо. 5.  Вироби із 
зображенням змії, дракона, жіночої постаті. 

Художньо-стилістичний напрям у мистецтві початку ХХ ст. 
і вплив на нього стилю модерн зумовлював створення робіт, 
об’єднаних у каталозі як вироби «Модерну». В основі цих робіт 
вигнуті, хвилясті лінії, складні переплетіння смуг.

Особливо цікаві вироби Олени Кульчицької, зроблені мистки-
нею в стилі модерн. Це різноманітні жіночі прикраси, шка тулки 156. 

Художня обробка дерева і виготовлення меблів. Діяль-
ність фірми І.  Левинського на поприщі створення українсько-
го національного стилю була різноманітна й багатопланова. 
У 1896 році почала роботу столярна майстерня, яка з 1911-го вже 
стала фабрикою столярних виробів і художньої обробки дерева. 
У цій галузі працювали такі провідні митці, як Т. Обмінський, 
О.  Лушпинський, Е.  Ковач, К.  Мокловський, О.  Кульчицька. 
Вони проектували меблі, іконостаси, різьблені рами тощо. Ви-
готовлення меблів також орієнтувалось на багатовікові традиції 
народних майстрів. Особливо цікаві зразки шаф із гуцульською 
стилізованою різьбленою орнаментикою розробляли О.  Луш-
пинський та О. Кульчицька.

Митці глибоко цікавилися гуцульським народним мисте-
цтвом, розробляючи принципи розвитку стилю «гуцульської» 
сецесії на зразок сецесії «закопанської», так поширеної на те-

156 Шмагало Р. Художній метал. Іст. декорат. мист. України : у 5 т. Київ : 
ІМФЕ НАНУ, 2016. Т. 5. Мистецтво ХХ – початку ХХІ ст. С. 207, іл. 46–48. 
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риторії Польщі. Крім Олени Кульчицької, яка цілеспрямовано 
і плідно працювала над розробленням сучасних проектів меб-
лів у Косові, цікаві проекти гарнітурів розробляв Теодор Про-
копович у Коломиї. Архівні фото дають певне уявлення про 
стильові пошуки цього митця у використанні орнаменталь-
них рослинних мотивів на шафі й тумбочках спального гарні-
туру методом різьб лення. Загальний вигляд меблів набував у 
проектах Т.  Прокоповича плавних обрисів, він заокруглював 
кути  157. На Загальній крайовій виставці 1894  року у Львові в 
павільйоні, спроектованому Ю.  Захаревичем, були виставле-
ні меблі, в  яких використано традиції гуцульського різьблен-
ня. Це роботи М. Гнатовського, В. Гостинської, М. Павлишака,  
Т. Прокоповича.

На теренах Східної і Західної України національний стиль, 
започаткований в архітектурі, охоплює і оформлення міського 
інтер’єру – як оригінальні речі українського селянського побуту, 
так і спеціально спроектовані елементи оздоблення, що допо-
внювали цілісність ансамблю. До проектування меблів та ужит-
кових речей у національному стилі, розроблення орнаментів 
зверталося багато українських митців того часу: В. Кричевський, 
Г. Нарбут, В. черченко, М. Жук, М. Самокиш, С. Васильківський, 
О. Сластіон та ін.

Однією з цікавих сторінок у проектуванні інтер’єрів, зокрема 
меблів, у  національному стилі була творчість Амвросія Ждахи. 
Великий знавець народного мистецтва, він разом із О. Сластіо-
ном брав участь в упорядкуванні серії альбомів «Українська на-
родна творчість», що їх видавав Полтавський кустарний склад з 
1912 року. Митець замальовував орнаменти писанок, вишивок, 
одягу, що було предметом інспірацій у його роботі з проекту-
вання інтер’єрів і меблевого устаткування. Він розробив альбом 
малюнків «Меблі в українському стилі» (1919), в якому представ-
лено як цілісний інтер’єр вітальні, так і різні меблі для їдальні, 
спальні, кабінету, вітальні. В  інтер’єрі митець проектує стелі зі 

157 Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії... С. 29; Przemysl drzewny w 
Kolomyi. Tygodnik Ilustrowanyю 1902. № 23. S. 454–455.

сволоком, розписні стіни, різьблені двері та вікна, кахляні печі. 
Тут є всі види меблів, що побутували на той час: стільці, фотелі, 
дивани, ліжка, лави, шафи, скрині, полички та етажерки, різно-
манітні за призначенням столи. За зразок А. Ждаха брав як суто 
народні, сільські за типом меблі (лави, столи, скрині, мисники), 
так і тогочасні міські. 

Основний принцип умеблювання полягав у багатому деко-
руванні різьбленням та розписом, що надавало меблям мальов-
ничого, ошатного вигляду. Крім того, митець широко вводив в 
орнаментування мотиви узорів із вишивки, писанкарства, ке-
раміки. Свої художні пошуки Ждаха зосередив на формуванні 
стилю модерн в українському варіанті. часто в його орнамен-
тації трапляються рослинні мотиви «вазону», «гілки», різнома-
нітні розетки. Улюбленим був мотив соняшника; він не лише 
прикрашав ним меблі, а й розписував фриз у вітальні, ввів мо-
тив козака Мамая, козака-вершника, для оздоблення помеш-
кань застосовував значну кількість узорних тканин і килимів. 
Розпис у нього відігравав значну роль в оформленні ширм. Сю-
жетами були українські краєвиди, сцени з народного життя, 
мотиви та образи, символічні для української історії, митець 
вводить в орнаментування образи історичних осіб, видатних 
діячів української культури 158.

Пошуки національного стилю, заснованого на вивченні на-
родного мистецтва, були програмними у майстерні внутріш-
нього оформлення інтер’єрів Академії мистецтв України, якою 
керував Василь Кричевський. Саме тут розроблялися проекти 
інтер’єрів для оселей різних верств населення, утверджував-
ся новий стиль помешкання, який би мав яскраву національну 
означеність у поєднанні гармонії, краси та утилітарної зручності.

Значний інтерес становить серія ескізів 1920-х років Олек-
сандра Саєнка. У  своїх розробках внутрішнього інтер’єру ху-
дожник враховував активну взаємодію різних видів мистецтва. 
Він глибоко вивчав народне мистецтво, основи його орнамен-

158 Вільшанська Оксана. Меблі Амвросія Ждахи. Нар. мист. 2001. № 3–4. 
С. 56–58.
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тики. За порадою В.  Кричевського та М.  Бойчука мандрував 
селами рідної чернігівщини, робив замальовки хат, внутріш-
нього опорядження житла. Результатом його пошуків стали 
розробки «Внутрішній інтер’єр сучасної хати» (1927), «Кімната 
робітника» (1933). 

У 1928 році В. Кричевський запросив О. Саєнка взяти участь 
у монументально-декоративному оформленні історичної сек-
ції ВУАН, яку на той час очолював М. Грушевський. Тут упер-
ше митець застосував монументально-декоративне оздоблення 
інтер’єрів, з розробкою меблів, килимів, з використанням техніки 
мозаїчного набору соломою як різновиду монументального мис-
тецтва. Основними панно стали «Невільники», «Козак Мамай». 
В них О. Саєнко яскраво виявив органічне відчуття ансамблю,  
синтез національних культурних традицій із здобутками світо-
вого професійного мистецтва 159.

Різьблення, створення меблів було дуже розвиненим на 
Полтавщині, яка й дотепер славиться художньою обробкою 
дерева. Усі предмети з дерева (одвірки, сволоки, віконця, мис-
ники, лави, ложки та інші предмети побуту) оздоблювалися 
різьбленими візерунками. Найбільшого розвитку різьбярство 
набуло на початку ХХ  ст. і пов’язано це з іменами видатних 
майстрів Федота і Прокопа Юхименків із Великих Будищ. 
В. Кричевський під час будівництва Полтавського земства за-
просив Прокопа Юхименка до співпраці. Він оздобив за ес-
кізом художника вхідні двері. Це монументалізований мотив 
«дерева життя», в якому глибоко врізані лінії потужно окрес-
люють пагінці з квітами-розетками. Різьбленням було оздо-
блено двері залів, сволоки, стільці. За ескізом О.  Сластіона 
П.  Юхименко зробив композицію «Козак-бандурист» (1902). 
У  своїй майстерні він виконував замовлення князів Кочубе-
їв із сусідньої Диканьки, княгині Тенішевої, працював над 
круглою скульптурою «Дівчина біля колодязя», «Самсон» та 

159 Майданець  О. Творчо-педагогічні принципи В.  Кричевського у твор-
чості Олександра Саєнка. Укр. акад. мист.»  : дослідн. та наук.-дослідн. пр. 
Київ, 2004. Вип. 11. С. 111–120.

ін. У майстерні також працювало чимало його учнів: Василь 
Гарбуз, Іван Дроб’язко, Платон Кримпоха 160.

Саме в той час у Полтаві, Зінькові, Кобеляках, Кременчузі 
створювались майстерні з виготовлення дерев’яних виробів і 
меблів. Батько й син Юхименки вивчали народний орнамент і 
використовували його в оздобленні дерев’яних столів, мисників, 
лав. У 1910 році у Полтаві починає працювати столярно-різьбяр-
ська майстерня, куди приходить працювати багато талановитих 
майстрів. Діяльність її спрямовувалася на виготовлення меблів 
в українському стилі. Вироби цієї майстерні з успіхом експону-
валися в Італії (1911), де були відзначені золотою медаллю. Най-
вищу нагороду вони здобули й на Всеросійській кустарній ви-
ставці в Санкт-Петербурзі (1913).

Інспірації стилю модерн особливо виразно відчуваються у 
творчості майстра художнього різьблення Якова Халабудного з 
с. Жуки на Полтавщині. Його композиції скульптур, засновані 
на відтворенні казкових і фольклорних сюжетів, побудовані на 
контрастних протиставленнях об’ємів, ускладненому малюнку 
загального силуету, насиченого експресивним ритмом і вибагли-
вою динамікою руху.

Килимарство. У процесі пошуків національного стилю 
відбувалося активне залучення художників до відродження 
промислу килимарства. Так, у  Косові в 1922  році створюєть-
ся художньо-промислова спілка «Гуцульське мистецтво». Її за-
сновником був художник із чернігівщини Михайло Куриленко, 
і саме завдяки йому килимарство набуло тут значного розвитку. 
Він замовляв проекти килимів у відомих на той час професійних 
митців: С. Гординського, М. Бутовича, П. Ковжуна, Ф. Лісовсько-
го, П.  Холодного-молодшого, сестер Кульчицьких. Основне за-
вдання митців було скероване на вивчення традицій місцевого 
килимарства та нову їх інтерпретацію.

На Тернопільщині Володислав Федорович засновує промис-
лову килимарську школу в с. Вікно. Її вироби від часів велико-
го успіху на Виставці домашнього промислу у Відні (1890) здо-

160 Ханко В. Різьб’яри з Великих Будищ. Нар. мист. 2001. № 1–2. С. 58.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



141

Стиль модерн у декоративному мистецтві

140

Тетяна Кара-Васильєва

були широке визнання як у Галичині, так і за її межами, мали 
великий попит у Західній Європі  161. За основу виробництва 
її митці взяли зразки народних килимів Збаражчини. На по-
чатку ХХ ст. тут працювали такі видатні килимарі: Михайло 
Кирик із с. Мединь, Іван Шлищ із с. Кошляки, Іван Івахів із 
с. Кобиле та ін. За прикладом майстерні у Вікні були організо-
вані такі самі підприємства у Збаражі, Бучачі, Коломиї, Глиня-
нах та інших містечках.

У Вікні працював художником К.  Устиянович, який доклав 
багато зусиль для відродження народного килимарства. Килими 
експонувались у Кракові (1904), на Першій українській хлібороб-
ській виставці у Стрию (1909), Коломийській виставці домашньо-
го промислу (1912). Особливо важливою була виставка килимів 
цього села у Львові 1913  року. Глибокі знання В.  Федоровичем 
історії подільського традиційного килимарства, особливостей 
його орнаментики й технології сприяли успішному відроджен-
ню промислу суто традиційними способами виробництва.

У Глинянах успішно працювала промислово-ткацька шко-
ла, а при ній цех «Килим глинянський», вироби якого орієнту-
валися на подільські та гуцульські зразки. Проекти килимів 
для цеху розробляли відомі митці М. Левицький, Д. Бутович, 
П. Холодний. 

У другій половині XIX  ст. розвиток капіталістичних від-
носин в українських селах призвів до ліквідації поміщицьких 
майстерень, заснованих на праці кріпаків. У  великих містах 
створюються килимові фабрики, з  дешевою продукцією яких 
не могли конкурувати виробники килимів ручної роботи. За-
мість килимів стали виробляти прості, ткані з конопляної пряжі 
рядна та верети. Наприкінці XIX  століття килимарський про-
мисел занепадає. Становище, яке склалося в народному мисте-
цтві наприкінці XIX – на початку XX ст., непокоїло прогресивні 
кола художньої інтелігенції. Видатні представники української 

161 Шмагало Р. Федорович і культурний розвиток Галичини в кінці ХІХ – 
на початку ХХ  століття. Наук. читання пам’яті Святослава Гординського. 
Львів, 1995. С. 50.

культури  – художники В.  Кричевський, С.  Васильківський, 
М. Самокиш, О. Кульчицька та багато інших виступають на за-
хист творчості народу, наголошуючи на їх високій мистецькій 
цінності. Щоб зберегти кращі твори українського декоративно-
го мистецтва, зокрема килими, організовуються етнографічні 
експедиції, які збирають, замальовують кращі зразки. Створю-
ються спеціальні музеї, влаштовуються виставки, що мають на 
меті ознайомити широке коло глядачів з предметами виробни-
цтва народних майстрів. Завдяки ентузіазму окремих художни-
ків, меценатів, представників губернських земств на території 
Украї ни відкриваються ткацькі школи, де молоді дівчата стали 
навчатись килимарської справи.

Школи були створені у багатьох визначних осередках кили-
марства, зокрема в таких селах, як Дихтярі на чернігівщині, Ре-
шетилівка на Полтавщині, Скопці та Оленівка на Київщині, та 
згадане вище с. Вікно. У цих школах працювали досвідчені ху-
дожники, кращі народні майстри. Так, у  с.  Оленівка працював 
видатний український художник В. Кричевський, у селах Скопці 
та Решетилівка – художниці Є. Прибильська і В. Болсунова, на-
родні майстрині Г. Собачко-Шостак і П. Власенко, у с. Вікно – ху-
дожник К. Устиянович. 

В. Кричевський працював в Оленівці на запрошення Варва-
ри Ханенко з 1912 року. Два роки він працював безпосередньо 
в майстерні, розробляючи ескізи для килимів та вибійок, і  ще 
5 років виконував особисті замовлення В. Ханенко. На жаль, ки-
лимів, створених ним під час роботи в Оленівці, не збереглося. 
Деяке уявлення про них дає фото того часу – це групова фото-
графія видатних діячів Академії мистецтв на тлі одного з кили-
мів 162, а також портрети М. Жука, який усіх зображував на тлі 
орнаментальних килимів, вільних живописних композицій. 

Збереглися відомості про те, що вибійки та килими, створені 
за ескізами В.  Кричевського, мали великий успіх на Всеросій-
ській кустарній виставці у Санкт-Петербурзі 1913 року. Килими 
були придбані для установ цього міста, а також Москви, Берліна, 

162 Соколюк Л. Михайло Жук. Мистець-літератор... іл. 32.
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Парижу, міст Америки 163. Одним з найкращих був килим «Ілля 
Муромець і Соловей-Розбійник», стилізований під козацькі часи. 
Його придбав музей Соляного містечка у Санкт-Петербурзі, де і 
проходила ця виставка. 

Ескізи для декоративних панно створювали у Скопцях Па-
раска Власенко та Ганна Собачко-Шостак. Це живописні компо-
зиції квіткових елементів, розкиданих по полю. Власенко згодом 
уславилася як видатна килимарниця і цей її талант проявився 
вже в ранніх роботах, створених для декоративних панно. Збе-
реглися архівні фото Г.  Собачко-Шостак, а  також її та Євгенії 
Спаської на тлі незавершеного ескізу килима. Ескіз являє собою 
вільну композицію типових квіткових мотивів Ганни Собачко. 
Квіти вільно розміщені по всьому полю, що обрамлене каймою 
галузок фантастичних чи то квітів, чи то пуп’янків 164.

У важливий регіональний промисел перетворилося у ХХ ст. 
і килимарство на Станіславщині, зокрема в нинішніх Косів-
ському, Снятинському та Коломийському районах. Динамічно-
му розвою давніх традицій художнього ткацтва в краї сприяло 
виникнення спеціалізованих майстерень, найвідоміша з яких – 
«Гуцульське мистецтво». З нею співпрацював відомий етнограф 
Володимир Гнатюк. Серед основних своїх завдань вчений вва-
жав такі: розвивати, поширювати і збирати гуцульські мистецькі 
твори, організовувати і підтримувати майстрів, давати їм робо-
ту, забезпечувати сировиною, відбирати кращі твори для учас-
ті у виставках, збирати найцікавіші роботи, які у майбутньому 
стали б експонатами музею гуцульського мистецтва і свідчили б 
про його високий художній рівень.

Основною метою новорганізованої спілки «Гуцульське мис-
тецтво» стало відродження і розвиток національного килимар-
ства. Для цього її засновник М. Куриленко вивчав давні експона-
ти музеїв, збирав в експедиціях по селах Галичини старі килими. 
Він перевів килимарське виробництво на місцеву прядену вруч-

163 Рубан-Кравченко В. Кричевські і українська художня культура ХХ сто-
ліття. Київ : Криниця, 2004. С. 171.

164 Кара-Васильєва Т. Коваленко Г. Відроджені шедеври. Київ : Новий друк, 
2009. С. 21.

ну вовну, фарбовану рослинними барвниками. До розробки ав-
торських композицій він залучив народних майстрів Ганну Гера-
симович, Володимира Гуза і вже відомих на той час професійних 
митців декоративного мистецтва Василя Кричевського, Василя 
Крижанівського, Роберта Лісовського. З урахуванням традицій 
народного килимарства нові проекти для спілки розробляли 
Олена Кульчицька, Святослав Гординський, Павло Ковжун, Ми-
кола Бутович, Петро Холодний-молодший, Михайло Осінчук, 
Василь Дядинюк, Ярослава Музика. 

У своїй творчості художники широко використовували 
надбання орнаментального мистецтва інших видів народної 
творчості. При розробці проектів килимів за основу вони бра-
ли мотиви орнаментів з гуцульських вишивок, тканин, кахлів, 
різьблень по дереву, виробів з бісеру. Широко митці застосову-
вали також надбання килимарства провідних осередків Поді-
лля, Полтавщини, Київщини.

Творчу роботу по відродженню килимарства розпочали 
у Львові сестри Кульчицькі. Відомо, що Олена проектувала, 
а  Ольга виконувала задумане сестрою в матеріалі, глибоко 
вивчивши і засвоївши для цього техніку ткання. Виконали 
вони близько 90 килимів. Їхня творчість була спрямована в 
двох основних напрямках  – вони робили копії старих кили-
мів, а  також на основі народних традицій створювали власні 
композиції з орієнтацією на новий стиль модерн. Широко ви-
користовуючи мотиви орнаментів 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». 

На початку ХХ  ст. Олена Кульчицька починає активно пра-
цювати над розробленням художніх панно в стилі сецесії. Варто 
відзначити її панно з аплікації «Каштани», гобелен «Богоматір з 
ангелами» (1909–1910). Гобелен побудовано на чіткій графічній 
лінії малюнку ангелів, що ритмічно рухаються мов тихі ритмічні 
акорди музики. Ця лінія знаходить своє мажорне монументаль-
не завершення в образі Богоматері з Дитям. Загальний колорит 
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побудовано на зіставленні темно-червоних, вохристих тонів ма-
люнку, що чітко контрастують із сірим тлом гобелену. Гобелен 
«Захід сонця» (1910–1911) наповнений сумним ліричним настро-
єм осіннього пейзажу, коли відлітають птахи, сумними силуета-
ми видніються дерева на тлі неба. Художниця йде шляхом напо-
внення гобелену глибоким емоційно-символічним звучанням, 
підкреслюючи його духовну наснаженість.

Як і Ф. Кричевський, О. Саєнко, Олена Кульчицька плідно пра-
цює над розробленням малюнків для шпалер та декоративних тка-
нин. Її малюнки сповнені динамізму, невпинного стрімкого руху. 
Збереглося кілька ескізів для декоративних шпалер 1903–1908 ро-
ків. Це вибагливих обрисів рослинні, квіткові мотиви з невпинним 
рухом угору 165, яскраво червоних кольорів, або чітко геометризо-
вані орнаменти в стриманих синьо-коричневих кольорах.

Значний внесок у розвиток килимарства зробив художник 
Р.  Лісовський. Спираючись на традиції східноукраїнського ки-
лимарства, він створив низку проектів, які користувались ве-
ликою популярністю. Особливо вирізнявся килим «Гетьманські 
птахи». Темно-синє тло килима чітко і яскраво підкреслює за-
гальний малюнок. Основою його художнього образу є мотив 
«дерева життя», на гілках якого сидять стилізовані птахи. У ро-
ботах П. Холодного-молодшого відчутне прагнення до стиліза-
ції орнаментальних мотивів, укладених у раппортному порядку. 
чимало килимів було виготовлено за проектами С. Гординсько-
го. Вони були з вовни натурального кольору, де використано весь 
її тональний діапазон – від чорного до білого, через тонку града-
цію сірого кольору. Особливо популярними були килими С. Гор-
динського з серії «Шахівниця», а також килим «Коники», який 
експортувався до Швеції.

До створення килимів за своїми проетами М. Куриленко за-
просив до спілки «Гуцульське мистецтво» талановитих народ-
них майстрів. Так, із нею творчо співпрацювали випускник про-
мислової школи у Львові Володимир Гуз (розробив композицію 

165 Див.  : Кара-Васильєва Т., чегусова З. Декоративне мистецтво України 
ХХ століття. У пошуках «великого» стилю. Київ : Либідь, 2005. Іл. 28–32.

килима з ритмічно укладеними галузками), а також Ганна Гера-
симович, що в подальшому уславилась як видатна вишивальни-
ця Гуцульщини. У 1920–1930-х роках за її проектами було ство-
рено понад тридцять так званих «гуцульських» килимів, у яких 
яскраво проявилась тенденція переосмислення орнаментальних 
композицій з вишивки, ткацтва, писанкарства і створення на 
цій основі нових рішень. Це килими «Інтарсія», «Вишивковий», 
«Крайка», «Низинний», «Скриньковий», «Пацьорковий», «Вікон-
ця», «Баранчики», «Гердановий». 

Килимарство було найбільш поширеним видом народного 
мистецтва і 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.

На початок ХХ  ст. припадає відродження золототкацтва у 
Східній Галичині. Його пов’язують з діяльністю шовкоткаль-
ні, яку заснували наприкінці ХІХ ст. в Бучачі на Тернопільщині 
брати Потоцькі, а золототкані вироби продукували місцеві ткачі 
Нагорянські 166. Особливо цікаві зразки макат у стилістиці «укра-
їнського модерну». Процес виробництва в Бучацькій ткальні був 
налагоджений з урахуванням досвіду золототкацтва Галичини 
ХVІІІ ст. із залученням до співпраці гуцульських ткачів. Вироби 
цього періоду здобули славу як в Україні, так і за її межами, що 
сприяло підвищенню попиту на золототкані предмети та зумови-
ло їх популярність серед заможних верств населення. Їхня сти-
лістика свідчить про впливи золототкацтва доби бароко ХVІІІ ст., 
а також традиційного гуцульського мистецтва і стилю модерн. 

Особливістю формування модерну в Україні є спорідненість 
національного стилю і принципів модерну, оскільки його фор-
мування відбувалося на основі осмислення як мистецтва бароко 
XVII–XVIIІ ст., так і гуцульського народного мистецтва. Відбува-
лося своєрідне зближення професійного і народного мистецтв.

166 Цимбала Лада. Золототкацтво Галичини ХVІІІ – першої третини ХХ ст. 
(історія, типологія, художньо-стилістичні особливості : автореф. дис. ... канд. 
мистецтвозн. Львів, 2003. С. 13.
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Ткацтво, вибійка. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. про-
гресивно налаштовані поміщики, земські діячі, художники від-
чули необхідність у відродженні вибійки як складової націо-
нального відродження народного мистецтва загалом. Майстерні, 
в яких виробляли вибійку, були організовані в маєтках відомих 
меценаток Юлії Гудим-Левкович у с. Зозів Липовецького повіту 
(нині Липовецького  р-ну Вінницької  обл.) та у маєтку Варвари 
Ханенко в Оленівці (нині село Фастівського р-ну Київської обл.). 
Саме В.  Ханенко запросила у 1912  році для художнього керів-
ництв своєю майстерністю а В. Кричевського. До справи відро-
дження вибійки взялися національно налаштовані художники 
з професійною освітою, серед яких були Віра Болсунова, Євмен 
Повстяний, Михайло Головнін.

Відродженню вибійчаного промислу активно сприяли зем-
ства, саме вони організовували артілі, об’єднуючи розпороше-
них майстрів, налагоджували виробничий процес, залучали 
професійних художників, технологів. У 1911 році було відкри-
то вибійчану майстерню при Дегтярівській школі. Тут певний 
час працювала вищивальницею Гликерія Цибульова. Майстер-
ня виробляла метражні тканини, шарфи, купони на сукні та 
блузки 167. Така само майстерня була організована у 1912 році в 
Решетилівці. Художнім керівником у ній був В. черченко. Май-
стерня теж випускала метражні тканини для пошиття одягу і 
портьєр, оббивки меблів тощо 168. Загалом вироби митців Пол-
тавського земства мали великий попит і неабиякий успіх на 
Всеросійській виставці в Санкт-Петербурзі 1913 року, де отри-
мали Почесний диплом. 

Попереду вже йшлося про те, що школа М. Раєвської-Іванової 
у Харкові давала ґрунтовну художню освіту і знання про орна-
ментальне мистецтво. У своєму навчальному посібнику «Пропи-
си елементів орнаменту»  169, вона заклала основи теоретичного 

167 Романова Т. Вибійка. Іст. декорат. мист. України : у 5 т. Київ  : ІМФЕ 
НАНУ, 2016. Т. 5. Мистецтво ХХ – початку ХХІ ст. С. 67.

168 Там само. С. 67.
169 Раевская-Иванова М. Д. Прописи элементов орнамента для техничес-

ких школ... 

вивчення і композиційної побудови орнаменту. Переглядаючи 
20  таблиць цього видання, переконуєшся у чіткій послідовній 
програмі опанування орнаментальними формами. Перші за-
вдання (аркуші 1, 2, 3) подають прописи звичайних геометрич-
них ліній на чітко розлінованому на клітини папері. Це меандр, 
зигзаги, гострокінечні трикутні форми тощо. Поступово вони 
переходять в округлі, звивисті лінії. Це таблиці 5, 6, 7. Опану-
вавши і натренувавши руку, учні мали переходити до більш 
складних завдань  – малюнку стилізованих форм листя, квітки 
(табл.  11, 12, 13), а  потім їх укладання в орнаментальні гірлян-
ди і, нарешті – вирішення цілої орнаментальної розетки. Саме 
така фахова підготовка давала можливість вихованцям вільно 
і водночас чітко тримати лінію малюнку. Саме висока художня 
освіта й опанування орнаментальним мистецтвом відзначали 
творчість харківських архітекторів доби модерну. Цим позначе-
ні розписи будинків, зокрема плафонів, соковиті форми архітек-
турної пластики фасадів у творчості найталановитіших зодчих 
харківської школи – О. Гінзбурга, О. Корнієнка, Ю. Цауне, М. Ди-
канського, О. Бекетова, С. Тимошенка та ін. 

Глибоке опанування орнаментального мистецтва стало кре-
дом творчості Василя Кричевського, який навчався у Харкові, 
а  згодом і його учня Олександра Саєнка, який навчався вже у 
Миргорородському художньо-промисловому інституті, де рек-
торував Василь Кричевський.

Закоханість в орнамент, тонке відчуття ритму, опанування 
звивистою пружною лінією як основи композиції, невпинний 
динамізм проявилися у творчості Кричевського в період його 
роботи в художній майстерні Варвари Ханенко в с.  Оленівка. 
Тут, у майстерні, В. Кричевський присвятив себе створенню ес-
кізів для килимів та вибійки. На жаль, ці вироби не збереглися, 
є лише ілюстрація килима «Коло», який експонувався на Все-
російській кустарній виставці в Санкт-Петербурзі 1913  року. 
Виразним на малюнку є зображення ворони. Її силует, листя – 
все підпорядковано динамічному руху в колі. Яскраво і вираз-
но подано птаха, ще є одним з найулюбленіших мотивів твор-
чості В. Кричевського. 
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Цікаві орнаментальні композиції В.  Кричевського 1922–
1923 років, виконані аквареллю. Ескіз 1922-го відзначається над-
звичайною легкістю і пружністю ритмів ліній, спрямованих у 
різних напрямках, що створює враження динамічного руху. На 
вохристому тлі енергійні лінії закінчуються стилізованими зо-
браженнями рибок, а у вигинах – мають трикутні квіточки. До 
речі, що майже всі орнаментальні композиції мають діагональну 
побудову окремих орнаментальних елементів, що чітко органі-
зуються в орнаментальні смуги. 

Після того, як В. Кричевський полишив Україну, всі його за-
мальовки орнаментів 1945–1951 років, які сьогодні знаходяться 
в різних музеях України, наче репліки попередніх робіт. Вони 
так само побудовані на діагональному розміщенні стилізованих 
квітів, з тією лише різницею, що рапорт узору ритмічно повто-
рюється (ПКМ) або ж квіти повернуті в різні боки (ХХМ). Орна-
ментальні мотиви є своєрідною інтерпретацією мотивів бароко-
вого часу, сприйнятого митцем крізьпризму стилю модерн.

Збереглися чорно-білі фотографії із зображеннями декоратив-
ної вибійки в інтер’єрі, якою було оформлено стіни історичної сек-
ції М. Грушевського в 1928–1929 роках. Композицію побудовано на 
діагональному розміщенні хвилеподібної стеблини, з якої ритміч-
но донизу спускаються трикутні гірлянди із гострокінечним лис-
тям. Для урівноваженості зображеного поряд нанесено заповнені 
суцільним кольором невеликі трикутники, зорієнтовані догори 170.

Напрацювання В.  Кричевського зі створення малюнків ста-
ли йому в нагоді при оформленні театральних вистав, зокрема 
ескізів костюмів до вистави «Богдан Хмельницький» за п’єсою 
М. Садовського 171. Жупани, кунтуші гетьмана, його дружини та 
полковника щедро орнаментовані рослинним узором, що добре 
передає багатство узорнотканих строїв. Їх стилістика нагадує 
орнаментальні композиції вибійки попередніх часів.

Низку малюнків для вибійки створив учень В. Кричевського 
Олександр Саєнко. частково про художньо-стилістичний ха-

170 Романова Т. Вибійка... С. 69, іл. 11.
171 Там само. С. 67–69, іл. 6–7.

рактер його вибійки дають уявлення його живописні твори. Це, 
зокрема, «Портрет Мотрони Саєнко» (1922). Картина написана 
олійними фарбами на полотні. Трактування орнаменту керсет-
ки вирішеню як вибійчані узори.

Збереглося чимало ескізів для вибійки за 1922–1923  роки. 
Саєнко власноруч робив дошки для вибійки, які збереглися 
донині. Саме вони дають змогу стверджувати, що автор ро-
бив вибійку традиційним способом олійними фарбами, що 
було здавна поширено в Україні 172. Ескізи дають певне уявлен-
ня про характер побудови орнаменту. Це строго вертикальні 
композиції з хвилястими вигинами елементів 173. Основа ескі-
зу – звивиста пружна гілка з безперервним рухом угору. Побу-
дова орнаментальних композицій дещо нагадує рушники Цен-
тральної України з їх пружним хвилястим рухом гілок, квітів 
у композиції «дерева життя». Саме такі композиції виникли в 
Україні у XVIIІ ст. під впливом поширеного сюжету барокового 
церковного шитва «Дерево Ієсеєве».

Улюбленими мотивом 1920-х  років у творчості О.  Саєнка 
був мотив грона винограду, вирішеного у вигляді трикутника, 
або ж птаха на гілці  174. Його репліки, варіативні рішення були 
впродовж усього творчого життя художника. Він став основою 
для малюнку на тканині 1933 року «Лісова пісня»  175. У першо-
му випадку це динамічна, вертикально орієнтована композиція, 
колорит якої побудовано на контрастному протиставленні ви-
разних силуетів червоного кольору пташок та зеленого лисття з 
гострими кутами, звернутими донизу. В другому варіанті – тем-
но-охристий загальний колір тканини, контрастує з діагонально 
розміщеними гілками, на вертикальних пагінцях яких сидять 
птахи. Ці роботи є відгомоном тих пошуків модерну, що розро-
бляв майстер у 1920-х роках, працюючи разом з В. Кричевським. 
Це були часи відродження української культури, коли форму-

172 Романова Т. Вибійка... С. 73.
173 Див. : Олександр Саєнко. Мистецька спадщина і сучасність / авт. тексту 

та упорядн. Н. Саєнко. Київ : Комп. «ЛІК», 2009. С. 5, 6, 19, 29, 88,
174 Олександр Саєнко. Мистецька спадщина і сучасність... С. 25, іл.
175 Романова Т. Вибійка... Іл. 32. 
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вався національний стиль, діяла плеяда видатних митців-педа-
гогів  – В.  Кричевський, Г.  Нарбут, М.  Бойчук. Саєнко не лише 
вчився у них, а й зумів творчо осягнути глибинну спадщину на-
ціональної культури, здобутки світового мистецтва і переосмис-
лити це під власним кутом зору в своїх творах.

Інтерпретація стилю модерн у творах вишивки. Художня 
вишивка як галузь декоративного мистецтва є найбільш чут-
ливою і динамічною стосовно нових тенденцій часу. Ця галузь 
мистецтва найтісніше пов’язана з життям суспільства, його еко-
номікою, смаками та вподобаннями, світоглядними настроями. 

У ХХ ст. професійні художники звернули увагу на вишивку 
як на найбільш виразний вид декоративного мистецтва. Їх по-
шуки в цій царині стимулювали її розвиток, зміну художньо-
виражальних засобів, сферу застосування, а головне – вони по-
збавили вишивку відчуття чогось утилітарного, ужиткового, 
сприяли тому, що значно розширилася сфера її застосування, 
змінився її пластичний і виразний діапазон. Вишивка завдяки 
увазі професійних митців на початку ХХ ст. перетворюється в 
абсолютно іншу галузь мистецтва, вона переконує суспільство 
в своїй самодостатності. У  цей час виникає як самостійний 
жанр вишите декоративне панно, яке є абстрактною картиною, 
набуває ознак станковізму, перетворюється в кольорове зобра-
ження, що наноситься на двомірну площину тканини і в цілому 
підпорядковується законам живопису.

Художники намагалися передусім чергу не імітувати живо-
пис, механічно переносячи ескізи у вишивку, а  навпаки  – роз-
кривати специфічний художній потенціал самої вишивки, вияв-
ляти складну фактуру матеріалу, зокрема блиск і світлоносність 
шовкових ниток, їх здатність в залежності від нахилу стібків по-
різному поглинати і випромінювати світло, утворювати складну 
рельєфність поверхні. У роботах митців фізична якість матеріа-
лів вишивки естетизується, набуває матеріальної достовірності. 
Професійні художники підійшли до вишивки як виду мисте-
цтва, що вирішує суто живописні проблеми  – співвідношення 
кольору, фактури, певних об’ємів, підкреслення чіткого контуру 
і кольорової площини, вони стали радикально оновлювати фор-

му. Саме тому набуває такої популярності вишивка художньою 
гладдю, яка є власне «живописом голкою».

Вишивка початку ХХ ст. довела, що вона є самодостатнім ви-
дом мистецтва, в  якому органічно поєднано принципи живо-
пису та прояви його матеріальності в цілому, вона являє собою 
синтез декоративного мистецтва та живопису.

Усвідомлення того, що декоративне мистецтво є особливою 
галуззю художньої діяльності, яка функціонує за своїми зако-
нами творення, має особливі засоби художньо-образної вираз-
ності та емоційного впливу, свої закономірності розвитку, певні 
засоби відтворення картини навколишнього середовища при-
йшло до суспільства лише в другій половині ХІХ ст. В цей час 
відбувається перегляд стереотипу мислення про специфіку де-
коративного мистецтва, долається архаїчне ставлення до нього 
як до чогось другорядного на відміну від сприйняття живопису, 
графіки, скульптури. З’являються професійні художники в цій 
сфері, чітко формується естетична думка, критерії оцінювання 
ролі та значення як народного, так і професійного декоративно-
го мистецтва в загальному культурному процесі.

Схожі процеси творення нового стилю у вишивці відбува-
лися і в Україні. Йшли вони в кількох напрямках. З  одного 
боку – це відродження традиційних осередків шитва, з іншо-
го – формування новітніх стилів, які б відбивали риси модер-
ну, згодом супрематизму. В  осередках народного мистецтва 
створювалися художні майстерні, в яких митці вивчали тра-
диції ремесла, відроджували його, підносили на вищий рівень 
розвитку. Тривали пошуки національної моделі українського 
мистецтва.

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 його номері вміщува-
лись моделі одягу, прикрашені вишивкою. Цікаво, що львівські 
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митці впритул підійшли до створення спортивного одягу, який 
так само прикрашали вишивкою. 

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

Над стилізацією народних орнаментів працювали й інші мит-
ці. Так, на Загальній крайовій виставці 1894 року у Львові були 
продемонстровані роботи художниці Марії Кнее, в яких вона ви-
користовувала орнаменти народної вишивки Гуцульщини.

Одним із перших митців, хто звернувся до пропаганди орна-
ментів народного мистецтва й використання його в сучасному 
одязі, був С.  Дембіцький. Уже в 1901  році він проектує зразки 
жіночого одягу із застосуванням гуцульської орнаментики. На-
вколо гасла «Творімо українське мистецтво!» згуртувалися та-
кож М.  Степанович-Ольшанська, М.  Охрімович, В.  Вальцева. 
Особливо цікаві зразки сучасного одягу з використанням лем-
ківської, поліської, бучацької та навіть полтавської вишивки 
створила С. Вальницька, проекти якої поширювались у часописі 
«Нова хата». Важливу роль у розвитку української моди відіграв 
М. Ольшевський. Він доклав багато зусиль у галузі проектуван-
ня одягу, розробки орнаменту, заклав підвалини сучасного ди-
зайну для масового індустріального виробництва одягу. 

Початок століття в Україні ознаменувався значним зростан-
ням національної свідомості, увагою до стародавніх пам’яток, 
захопленням етнографією та народною творчістю як важливими 
джерелами розвитку професійного мистецтва. 

На початку ХХ ст. в Україні проходять процеси формування 
різноманітних художніх напрямів у мистецтві, активної співп-
раці провідних художників-авангардистів з народними май-
страми та їх звернення до символічної мови народної творчості. 

Ці взаємовпливи привели до глибоких структурних видозмін, 
пов’язаних із зародженням нового напряму мистецтва  – укра-
їнського модерну, авангарду. Зусиллями творчої інтелігенції та 
меценатів створюється розгалужена мережа майстерень, в яких 
генеруються і реально втілюються новітні ідеї.

Всезростаючий інтерес до народного мистецтва, зацікавлен-
ня його самобутністю, намагання врятувати народні промисли 
вишивки від загибелі і поглинання їх промисловістю приве-
ли до пошуків співпраці професійних художників і народних 
майстрів. Митці, що перейшли у вишивальні промисли і цим 
сприяли їх відродженню, не тільки поступово утвердили себе 
як творчі особистості, а й переосмислили роль самого мистецтва 
вишивки, її художньої спрямованості.

Спроби відродити народні промисли і спрямувати їх у новому 
стильовому руслі незабаром дали результати. Особливо слід від-
значити роботи, виконані за ескізами В. Кричевського в Оленів-
ському осередку, де виготовляли килими, декоративні тканини, 
вибійку, різноманітні види узорного полотна. Вони мали широкий 
попит і реалізовувалися через спеціалізований магазин у Лондо-
ні. За його ескізами були створені килими й декоративні тканини, 
вишивки, що мали великий успіх за кордоном і отримали золоту 
медаль на Всеросійській кустарній виставці в Петрограді (1913). 
Збереглося три вишиті роботи В. Кричевського, які дають певне 
уявлення про стилістичне спрямування його творчого методу на 
шляху формування стилю модерн. Особливо цікава в цьому плані 
декоративна доріжка, яка свого часу була подарована художником 
композитору Миколі Лисенку. Це вільна живописна композиція в 
яскравих відкритих кольорах із зображенням птаха на квітковій 
гілці, виконана художньою гладдю 176.

Княгиня Наталія Яшвіль відкрила в своєму маєтку майстер-
ню в с. Сунки Смілянського повіту Київської губернії, яка спеці-
алізувалась на створенні виробів із художньої вишивки та кили-
марства. Тут було організовано школу, де діти навчалися не лише 

176 Див. : Кара-Васильєва Т. Вишивка. Іст. декорат. мист. України : у 5 т. 
Київ : ІМФЕ НАНУ, 2016. Т. 5. Мистецтво ХХ – початку ХХ ст. С. 41, іл. 8.
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грамоті, а  й майстерності вишивки. Майстерня брала активну 
участь у виставках у Парижі 1900  року (мала золота медаль), 
у  Києві 1906 та 1909  років (велика срібна медаль), у  чернігові 
1912 року. У маєтку працювали художники Михайло Нестеров, 
Олександр Мурашко, Ян Станіславський. Керувати художньою 
справою розвитку промислів було запрошено Миколу Прахова. 
Родина Яшвіль підтримувала дружні контакти з родиною відо-
мого філософа Євгена Трубецького, син якого залишив чудові 
спогади «Княгиня Н. Г. Яшвиль наиболее богато и разнообразно 
одаренная женщина, какую мне пришлось знать»  177. У  Петро-
граді (кол. і нині  – Санкт-Петербург) 1913  року відбулася Дру-
га всеросійська кустарна виставка, де серед експонатів почесне 
місце займали вироби сунківських вишивальниць Це передусім 
вишиті гладдю яскравих кольорів панно, накидки на стільці, за-
віси, рушники з рослинними малюнками, художньо інтерпрето-
ваними з українського барокового шитва XVII–XVIIІ ст. Серед 
експонатів демонструвався килим-панно «Рай». На жаль, серед 
вишитих панно, що виготовлялися в Сунках, збереглася лише 
єдина ілюстрація цього килима (1912), виконана самою Н. Яш-
віль. Це зображення саду як раю життя, з квітучими деревами, 
квітами, тваринами, білим лебедем та навіть із змієм, що споку-
шає Єву. В малюнку – панно відчувається вправна рука худож-
ника, що попередньо створив ескіз для вишивальниць. Це не ви-
падково, адже сама Н.  Яшвіль була талановитою художницею, 
десять її живописних полотен були передані у 1947 році з київ-
ського Музею російського мистецтва, де знаходився портрет і са-
мої Яшвіль та її доньки Тетяни. Робота «Рай», виконана шовком, 
сріблом та золотом у техніці гладі, на виставці 1913 року в Петро-
граді була нагороджена срібною медаллю. Свідоцтво про нагоро-
дження зберігається у фондах черкаського обласного краєзнав-
чого музею (чОКМ)  178. З вишивальниць на виставці 1913 року 

177 Трубецкой С. Е. Минувшее. Москва : ДЭМ, 1991. С. 114.
178 Нестеренко В. Постать Н. Яшвіль в контексті кустарних промислів чер-

кащини та України. Нар. худ. промисли України: історія, сьогодення, перспек-
тиви : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 20 листопада 2015 року. Київ : 
ДП «НВЦ “Пріорітети”», 2016. С. 57.

були відзначені нагородами майстрині Параска Максименко та 
Доменіка Салганова 179. 

У майстерні в Сунках вишивали різні речі. Є  інформація 
журналу «Рідний край» за 1910 рік, в якій детально аналізуєть-
ся покривало для покриття труни св. Єфросинії під час урочис-
того перепоховання її мощей. У цьому повідомленні детально 
описується «розкішне покривало», виконане з великим ху-
дожнім хистом, голубого кольору, суцільно вишите шовкови-
ми, срібними та золотими нитками; підкреслено, що орнамент 
складається з орнаментальних рослинних мотивів, типових 
для українського церковного шитва 180.

Сама княгиня, як зазначалося вище, була здібною художни-
цею. Вона вчилася у Павла чистякова, про що згадує Михайло 
Нестеров: «У Сунках була побудована прекрасна школа, де се-
лянські діти навчалися різним ремеслам, занедбаному, а тепер 
квітучому, Наталія Григорівна влаштувала майстерню для кус-
тарних вишивок, зразками служили музейні речі ХVІІ–ХVІІІ ст. 
До заміжжя вчилась у чистякова, була і тут обдарованою, як 
усюди, чого б не торкалися її розум і золоті руки. Вона добре, 
строго по-чистяковськи малювала аквареллю портрети, квіти. 
Постійним і вірним другом і помічником була її сестра Софія 
Григорівна Філіпсон – натура гаряча, любляча» 181. Зберігся чу-
довий портрет С. Філіпсон роботи М. Нестерова. Сестра в усьо-
му допомагала Н. Яшвіль, вона сама гарно вишивала, сприяла 
організації виставок, так само як і її дочка Тетяна, яка услави-
лась «як майстерна вишивальниця», була прототипом одного з 
поводирів на картині М. Нестерова «Свята Русь». Вишиті нею 
ікони досі зберігаються в кількох православних храмах Амери-
ки, а великий емалевий хрест прикрашає вівтар собору св. Віта 
в Празі  182. Трагічно закінчилося життя самої Н. Яшвіль. Як і 

179 Там само. С. 54.
180 Українське слово і мистецтво. Рідний край. 1910. чис. 43. 9 трав. С. 12.
181 Нестеров М. В. Воспоминания. Москва : Сов. худ., 1989. С. 275.
182 Васильев Н., Брагина Т. Хозяева и гости дворянських имений Крыма: 

забытые имена (краткий исторический путеводитель). Москва  : GLOBUS, 
2002. C. 58.
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скрізь в Україні під час революції 1917  року було зруйновано 
її маєток, художні майстерні, загинула у вогні колекція виши-
вак. Останні дні Наталія Яшвіль перебувала у Празі, активно 
співпрацюючи у Візантійському інституті з Никодимом Конда-
ковим. Біля православної церкви, поруч з Олександром Олесем 
у Празі вона і похована. 

Олена Прахова була митцем широкого творчого діапазону. 
Крім величних, грандіозних творів на релігійні теми, вона охо-
че вишивала картини за проектом художника В. Котарбінсько-
го, у якого брала уроки малювання. Робота «Замріяна» (1900) – 
це яскравий вияв стилю модерн у вишивці 183. Її жіночі образи, 
які були характерними елементами орнаментальних компози-
цій доби модерну в контексті стилістики образотворчого мис-
тецтва, літератури. 

О. Прахова вишивала також за малюнками свого брата – Ми-
коли Прахова. На виставці В. Котарбінського, яка була організо-
вана в залах київського Музею російського мистецтва у 2010 році 
вперше були представлені малюнки художника, які мають прямі 
паралелі з вишивками О. Прахової. Три панно для ширми дають 
певне уявлення про характер цих вишивок 184. Це ліричні пейза-
жі, для яких характерна гармонія ритмічних і тональних спів-
відношень. Такий інтерес художниці до образів живої природи 
був цілком закономірним і відповідав естетичним настановам 
нового стилю. В її роботах яскраво проявилась його характерні 
прикмети – посилений інтерес до окремого об’єкта живої при-
роди, любовне, реалістично достовірне відтворення метелика, 
ластівки, її гнізда, залюбування окремою квіткою, листям, тра-
винкою, очеретом. Відчувається знання Праховою будови кож-
ної рослини, куща, дерева, які передані з ботанічною точністю, 
правдоподібністю і переконливістю. 

Основне в цих роботах – прагнення передачі загального че-
рез конкретне. Це єдність людини і природи, вміння передати її 
красу і насолодитись її спогляданням, виявити живий інтерес до 

183 Кара-Васильєва Т., Коваленко Г. Відроджені шедеври... С. 12.
184 Там само. С. 13.

кожного конкретного орнаментального мотиву – квітів, листоч-
ків, трав. Це посилюється глибокою любов’ю до змальованого 
пейзажу, в якому безпомилково впізнаються краєвиди України з 
білими хатками, мальвами перед будинками. Кожна з трьох час-
тин панно для ширми має певний закінчений пейзажний сюжет. 
Незважаючи на те, що на картинах передана глибина простору 
першого плану, О.  Прахова досягає двомірних формул для пе-
редачі тривимірного простору краєвиду, що було характерною 
ознакою японського мистецтва, яке справило значний вплив на 
мистецтво модерну. Свою композицію вона будує на зіставлен-
ні кольорових плям, поєднанні зображень різного масштабу. 
Інтерес до рослинних форм був закономірним явищем, тому не 
випадково стиль модерн дослідники називають стилем декора-
тивним, в якому декоративність виступає як основна естетична 
категорія, що є мірою краси.

Важливе значення для розвитку мистецтва вишивки має 
харківський мистецький осередок. Саме тут і досі народжу-
ються твори, які є органічним продовженням художньо-об-
разних засад і уподобань живопису, що були закладені місце-
вою рисувальною школою М.  Раєвської-Іванової. Митці, які 
розпочинали тут професійну освіту, або ж викладали у цій 
школі, відзначилися своїми високими досягненнями в пей-
зажному жанрі (С.  Васильківський, М.  Ткаченко, П.  Левчен-
ко). Характерно, що ці уподобання позначались і на «живописі 
голкою», поширеному в харківському культурному осередку, 
де особливе місце зайняло вишивання краєвидів. Яскравою 
постаттю в цій царині був Стефан Яроцький (1887–1976). Він 
народився в містечку Макове Подільської губернії, куди його 
предки були переселені з-під Кракова під час третього поді-
лу Польщі. Українська вишиванка стала предметом щирого 
захоплення в родині. У  1913  році він переїхав до Харкова і 
повністю присвятив себе вишивці. Його краєвиди позначені 
глибокою ліричністю, тонким відчуттям кольору і повністю 
відбивають рівень живописної харківської школи.

Розвиток вишивки в стилістиці модерну проходив в Україні 
трьома напрямками. Перший  – у руслі загальної тенденції «Ар 
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Нуво», яскравим представником якої були О. Прахова та В. Котар-
бінський; друга – опанування флорально-орнаментальної лінії із 
зверненням до мистецтва українського бароко ХVІІ–ХVІІІ ст., що 
є характерним для вишиваних робіт Г. Собачко, Є. Прибильської 
і в цілому для всього напрямку роботи майстерні в Скопцях; тре-
тя  – тенденція лінійно-геометричного орнаменту, як наслідок 
звернення до народного мистецтва Гуцульщини в контексті твор-
чих пошуків художників віденської сецесії, англійської школи, 
скандинавських країн. Цей напрямок характерний для львівської 
сецесії, передовсім для кола митців, об’єднаних навколо І. Левин-
ського, для творчості сестер Кульчицьких. 

Знання традицій українського мистецтва давало змогу ху-
дожникам розвиватися, відроджувати стиль українського баро-
ко, в якому вони вбачали яскраве втілення національної само-
бутності. Показовими в цьому плані є експонати Всеросійської 
кустарної виставки в Петрограді (1913). У передмові до альбому, 
що вийшов наступного року, було чітко сформульовано осно-
вні напрями розвитку кустарних промислів, серед яких на-
звано «малоросійський», котрий використовує простонародні 
узори й художні мотиви ХVІІІ ст., що збереглися у вишивці та 
килимах  185. Предмети вишивки були представлені Київським 
кустарним складом, Решетилівським показовим пунктом Пол-
тавського губернського земства, майстернями А. Семиградової 
з с. Скопці Переяславського повіту Полтавської губернії, Н. Да-
видової з с. Вербівка Кам’янського повіту Київської губернії та 
княгині Яшвіль з с. Сунки Смілянського повіту тієї ж губернії. 

Значний внесок у розвиток художньої вишивки зробила ху-
дожниця В.  Болсунова. Вона досконало виконувала роботи з 
вишивки кольоровими шовками, золотом і сріблом по атласу, 
в  яких творчо переосмислювала традиції українського шитва 
ХVІІІ ст. За успішне керівництво вишивальною справою її було 
нагороджено малою срібною медаллю на цій виставці, але вона 
мала відзнаки й інших виставок.

185 Русское народное искусство на Второй всероссийской кустарной выстав-
ке в Петрограде в 1913 г. Петроград : Гл. упр. землеустр. и землед., 1914. С. 49.

Представлені на виставці вишиті вироби – різноманітні по-
душки, доріжки, серветки, панно, модний одяг давали уявлен-
ня про те, як художники пристосовують і переосмислюють до 
нових вимог художню систему шитва ХVІІІ  ст. Вони свідомо 
вилучають з цієї цілісної системи окремі мотиви (різні зобра-
ження квіткових букетів у кошиках, вази, окремі галузки і кві-
ти) й переносять їх у вишивку подушок, панно. У результаті ці 
мотиви набувають застиглих форм із відтінком манірності й 
статичності.

Виробники кустарних майстерень початку століття відходять 
від своїх старих звичок використання прототипів. І хоча у їхній 
продукції ще чітко простежується їх першооснова, вони вже по-
збавлені підвищеної емоційності й чутливості до тонкої передачі 
кольору, притаманної шитву ХVІІІ  ст. З  плином часу вишивка 
шовком втратила звучання первісних яскравих кольорів. Саме 
цю «бляклість» художники кустарних промислів сприймали як 
естетичний еталон, імітуючи його в своїх виробах. Широко за-
стосовується кольорове тло, яке до того не було характерним для 
народної вишивки, оскільки виконувалась вона тільки на білому 
крупнозернистому полотні.

Інтерес до шитва ХVІІІ ст. відроджує також декоративно-жи-
вописну техніку гладі кольоровим шовком. Це сприяє підвище-
ному інтересу до яскравих барвистих поєднань з різноманітним 
кольоровим тлом, підсилює звучання загальної кольорової гами 
вишивок. Особлива увага до підкреслення кольору, його симво-
лічної ролі, виявлення у вишивці живописного начала були тим 
імпульсом, що згодом сприяв формуванню творчої спрямованос-
ті таких яскравих індивідуальностей, як Ганна Собачко, Параска 
Власенко, Євмен Пшеченко, Василь Довгошия, Гликерія Цибульо-
ва, які уславили своїми роботами українське мистецтво вишивки 
на багатьох міжнародних виставках першої половини ХХ ст.

Майстерні в селах Скопці та Вербівка були тими центрами, 
де співпрацювали художники та народні майстри, викристалі-
зовувались ідеї синтетичного мистецтва, мистецтва модерну, 
а  згодом – супрематизму. Як вже йшлося, найбільш сприйнят-
ливою до нових тенденцій тогочасної моди була вишивка. Вона 
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швидко реагувала на появу нових малюнків, технік шитва. Ру-
котворність вишивки, використання її в тогочасному костюмі 
або інтер’єрі і стали складовою творення художніх виробів у 
майстерні в Скопцях. Орієнтація одягу на європейську моду з 
оздобленням декоративною вишивкою – такий основний прин-
цип міського костюма, що був дуже популярним на початку сто-
ліття в середовищі інтелігенції, яка сповідувала ідеї національ-
ного відродження.

Митці звертаються до мистецтва бароко. Саме цей яскраво 
виражений національний стиль стає об’єктом стилізації та ес-
тетичних рефлексій. Разом з тим, формування стилю з ретро-
спективною орієнтацією на героїчне минуле надала йому не 
лише змістову паралель, ставши своєрідним історіософським 
двійником, парафразом, але й посилила ідеологічну спрямова-
ність, спрацювала на формування «української ідеї», співпала з 
соціально-політичними і культурними процесами відродження 
і становлення національної культури.

Яскравою постаттю в розвитку цього стилю була художниця 
Євгенія Прибильська. Росіянка за походженням, вона все своє 
життя присвятила українській вишивці. Її життя – це приклад 
невтомного служіння справі організації кустарних промислів та 
виставок. Художні вироби «кустарного пункту Семиградової та 
Прибильської» мали велику популярність. Вони експонувалися 
на багатьох виставках сучасного мистецтва.

Доробок Є. Прибильської за 1913–1916 роки добре розкриває 
тенденції до створення нового стилю у вишивці і його слід роз-
глядати на широкому тлі розвитку мистецтва початку ХХ  ст. 
Сама Прибильська згадувала, що протягом 1908–1910  років 
вона посилено вивчала старовинне українське мистецтво, ро-
била замальовки з тканин і вишивок ХVІІІ ст. із ризниць Со-
фійського собору та Успенського собору в Києво-Печерській 
лаврі, а також досліджувала рушники, писанки «дзвінкого ве-
селого забарвлення» 186. На запрошення власниці маєтку А. Се-

186 Прибильська Є. Закохавшись у народне мистецтво. Життєпис // У кн. : 
Шудря Є. Оранта нашої світлиці. Київ : [б. в.]. 2011. С. 429.

миградової Є. Прибильська очолила у 1910 році колективи на-
вчально-показової килимарської майстерні та вишивального 
пункту в с. Скопці Переяславського повіту Полтавської губер-
нії (нині с. Веселинівка Баришівського р-ну Київської обл.), де 
вона пропрацювала до 1916 року. 

Художниця на той час була вже добре обізнана з українським 
мистецтвом ХVІІІ ст. і здобутками митців народної творчості. Ці 
два напрямки й були покладені в основу діяльності майстерні. 
Тут виготовляли шарфи, декоративні подушки, панно, покрива-
ла з «характерним для всіх панських майстерень наслідуванням 
збляклого старого шиття, і на відміну від нього введено було ба-
гато свіжого, рухливого орнаменту в веселій та яскравій розко-
льоровці за малюнками місцевих кустарок» 187. 

Якісний аналіз діяльності майстерні було зроблено у перед-
мові до «Каталога виставки сучасного декоративного мистецтва. 
Вишивки і килими за ескізами художників». Виставка відбулася у 
1915 році в московській галереї Лемерсьє. «Первісним завданням 
цієї справи було відродження в тканинах та вишивках місцевого 
орнаменту на підставі замальовок по церквах, ризницях та музеях 
старовинних килимів, вишивок, начиння та писанок. Роботи пер-
шого періоду ґрунтуються на примітивній композиції, але вже ви-
діляється прагнення відійти від первісної застиглої форми орна-
менту до кольорової побудови композиції, зберігаючи, однак, при 
цьому деякі примітивні форми народної творчості» 188. 

Для роботи в майстерні було запрошено народних майстринь 
Ганну Собачко та Параску Власенко. У своїх виробах вони пере-
йняли від Є. Прибильської «декоративні задуми, гостроту і ви-
шуканість мотивів, сміливість кольорових сполучень, в  яких 
вражають, поруч з наївними відгуками сільського малювання 
на скринях та писанках, якась виняткова смілива екзотичність 
та буйність» 189. 

187 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 48-3. Од. зб. 69. Арк. 11.
188 Каталог Выставки современного декоративного искусства. Вышивки и 

ковры по эскизам художников. Москва : Тип. журн. «Автомобилист», 1915. С. 3.
189 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 48-3. Од. зб. 49. Арк. 6.
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Майстрині виконували малюнки, за якими потім виготов-
ляли килими, вишиті декоративні панно, подушки. П. Власенко 
уславилась як видатна килимарниця. У  Скопцях її вишиті ви-
роби наповнюються яскравими кольорами, певним рухом. За її 
ескізами у вишивальних артілях інші майстрині ще довгий час, 
аж до 1940-х років, повторювали ці зразки.

Для робіт Гликерії Цибульової цього періоду так само харак-
терні вільні, невимушені орнаментальні композиції яскравих 
кольорових поєднань, в яких вона творчо інтерпретує барокове 
шитво ХVІІІ ст.

З багатої спадщини художниці Є. Прибильської, на жаль, за-
лишилась невелика кількість робіт, що лише частково можуть 
дати уявлення про її творчі пошуки і художні знахідки  190. На 
Виставці сучасного декоративного мистецтва (1915  р., Москва, 
галерея Лемерсьє) вона представила твори, окремо за роками 
створення: 1910  – килими та зразки українського орнаменту, 
1913 – килим-панно, халат, а також багато робіт 1914–1915 років. 
Це вишивки на різноманітних предметах: скатертях, панно, по-
душках, шарфах, комірцях, халатах. Окремо було виставлено 
ескізи вишивок для майбутніх панно, подушок, скатертей, для 
вибійки. Збереглося дві фотографії з виставки, що дають чітке 
уявлення про характер її творчості, яку слід розглядати на фоні 
історико-культурного процесу розвитку мистецтва початку 
ХХ  ст. тих животворних витоків народного мистецтва, що за-
вжди були в колі інтересів Прибильської 191.

Перше десятиліття ХХ  ст. позначене зародженням та енер-
гійним поширенням в усіх видах мистецтва стилю модерн, який 
відповідав вимогам і естетичним запитам суспільства. А одним 
із художньо-виражальних засобів модерну є орнамент. Саме 
орнаментальне начало об’єднує всі види мистецтв, домінує як в 
архітектурному вирішенні будівель, так і в декоративному оздо-
бленні інтер’єрів і предметів побуту. Орнамент виконував стиле-
формівну роль у декоративному мистецтві того часу, він взяв на 

190 Кара-Васильєва Т., Коваленко Г. Відроджені шедеври... С. 69–71.
191 Там само. С. 19.

Плескунець з 
портретом гуцула. 
Коломийська 
гончарна школа. 
Початок ХХ ст.

Кицюк І.  Ваза. 
Коломийська 

гончарна школа. 
Початок ХХ ст.

Ждаха Амвросій. Стільці. 1919 р.

Ждаха Амвросій. Шафи. 1919 р.
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Кульчицькі  
Ольга та Олена.  

Килим  
«За мотивами кераміки». 

Перемишль.  
Початок ХХ ст.

Кульчицькі  
Ольга та Олена.   

Килим  
«Павині очі».  

Початок ХХ ст.

Кульчицькі  
Ольга та Олена.   
 Килим  
«Подільський».  
Початок ХХ ст.

Кульчицькі  
Ольга та Олена.   
 Килим  
«Геометричний синій».  
Початок ХХ ст.

Кульчицькі  
Ольга та Олена.   

 Килим  
«Сорок клинців».  

Початок ХХ ст.

Килим  «Сірий».  
1920–1930-і рр.  

м. Косів. Спілка 
«Гуцульське мистецтво»

Килими «Шахівниця». 
За проектом 
С. Гординського.  
1920–1930-і рр. 
с. Глиняни

Килим «Жар-птиця».  
За проектом П. Ковжуна.  
1920–1930-і рр.  
с. Глиняни

Кричевський Василь.  
Килим «Коло».  

1912 р. с. ОленівкаIM
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Собачко Ганна. Наволочка.  
Ескіз 1920-х рр. с. Скопці

Собачко Ганна. Наволочка.  
Ескіз 1920-х рр. с. Скопці

Семиградова Анастасія,  
Прибильська Євгенія.  

Наволочки.  
1912 р.

себе функцію зближення різних видів мистецтва на шляху ство-
рення стилю «Art Grande»  – «Великого синтетичного стилю», 
став об’єднуючим художнім засобом, що приводив світ предме-
тів до єдиного візуального модулю. 

Характерною особливістю стилю модерн є втрата творами 
живопису, скульптури, прикладного мистецтва своєї само-
достатності й включення їх у загальний єдиний ансамбль як 
цілісну художню систему, де твори набувають підвищеної де-
коративності і підкресленої експресивності. У  зв’язку з цим, 
у художній організації інтер’єру особливого поширення набу-
ли вишиті панно, подушки, оздоби для меблів, вишиті ширми. 
В синтезі просторових мистецтв особливу роль відіграло де-
коративне панно, його повна підпорядкованість площині сті-
ни, її«диктатурі». Саме цим пояснюється така мода на вишиті 
панно, які посіли значне місце у творчості Є. Прибильської і 
Г. Собачко. 

В епоху модерну орнамент витримував формотвірне і зміс-
товне навантаження, став основним компонентом у створенні 
предметного світу, навколишнього середовища. Саме тому від-
булася інтерперетація мотивів флори і фауни як окремого кон-
кретного елементу, так і насичення внутрішнім символічним 
змістом всього орнаменту в цілому. В основу орнаменту модерну 
було покладено мотиви стилізованих квітів і рослин, з підкрес-
ленням і проявленням вибагливості їх ліній, живописності пе-
реплетінь, плинності, динаміки форм і силуетів. Орнамент на-
сичується експресивним ритмом, внутрішнім рухом, глибоким 
духовно-символічним змістом.

Є. Прибильська, засвоївши художнью 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  підкреслювала їх площинність, виявляючи декоративні осо-
бливості речей. Саме тому в роботах Прибильської (і  Собачко 
теж) на перший план виступає не реалістичність мотивів, а  їх 
фантастичнісь, небуденність, посилення міфологізації образів.
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Якщо порівняти художньо-виражальні засоби шитва 
XVIIІ ст. і вишивки мисткині 1910–1920-х років, то в них з усією 
очевидністю постають різні засади творчого методу і новий під-
хід до пошуку естетичних ідеалів.

У 1914  році Є.  Прибильська здійснила подорож до Парижа 
з виставкою робіт народних майстринь. Саме тут, в ательє на 
бульварі Кліші, заснованому відомим модельєром Полем Пуа-
ре, народилася мода на тканини з квітковим орнаментом. Його 
пошуки розвивались у контексті надбань У. Морріса з характер-
ним для нього особливим інтересом до мотивів флори і фауни. 
В 1911 році в ательє почав працювати живописець і графік Ра-
уль Дюфі, в якому Поль Пуаре відчув «природженого декорато-
ра» 192. Митець повністю поринає в стихію кольору й орнаменту. 
Він багато експериментує, працює над декоративними панно, 
створює малюнки для тканин, домагаючись особливої краси і 
чистоти кольору, чіткості й ритмічності орнаментальної побудо-
ви. Дюфі прагне до підвищеної декоративності й експресії форм 
та образів, живописного і вільного вирішення орнаменту. Ори-
гінальність Дюфі-декоратора проявилась у відмові від мюнхен-
ських принципів орнаментації, тобто від безперервного повтору 
якогось мотиву. Повстаючи проти цієї, як він вважав, штучної 
концепції, художник доводив, що у декорацію треба вводити дух 
живопису. Він звертається до набутків XVIIІ ст. – епохи бароко, 
часу найвищого розвитку виробництва тканин у Франції, вивчає 
примітивістів, лубок, створює малюнки, які відповідають есте-
тичним уявленням напруженого за ритмом ХХ ст.

Цілком природно, що ця атмосфера активних новаторських 
пошуків кольору, нових принципів орнаментації, яка панувала 
в Парижі, полонила Є.  Прибильську. Після знайомства і бесід 
з Раулем Дюфі вона писала, що той був у захваті від її колекції 
«сільських малюнків» і сказав «що я правильно роблю, збира-
ючи цей свіжий матеріал, який ще заявить про себе»  193. Після 
повернення з Парижу вона відходить від наслідування шитва 

192 Костеневич А. Рауль Дюфи : Альбом. Ленинград : Искусство, 1977. С. 54.
193 Прибильська Є. Закохавшись у народне мистецтво... С. 431.

ХVІІІ ст.: «не зхотіла вже робити вишивки виключно під впли-
вом старовини, що дає бляклість, нажиту від часу. У нових своїх 
композиціях я вирішила базуватися більше на сучасному селян-
ському матеріалі, рушнику, писанці, а не на 18-му сторіччі, і, крім 
того, залучати до справи компонування самих вишивальниць... 
Свіжий селянський малюнок і писанка штовхали до яскравості 
і руху» 194. Саме ці дві складові – яскравість і рух будуть визна-
чальними в художньому методі її наступних вишивок.

Роботи, створені художницею Є. Прибильською після Пари-
жу, свідчать про творчі пошуки й неординарність підходів. Її 
композиції побудовані за принципом контрастного протистав-
лення об’ємів, вони пройняті енергійним ритмом, симетрія в 
них замінюється динамічною рівновагою, що підсилюється ко-
льоровим тлом. Оскільки орнамент модерну став самодостатнім 
видом, природним стало виникнення таких видів вишивки, як 
декоративне панно, диванні подушки, в яких орнаментальне де-
коративне начало виступало на передній план. Так, композиції 
панно  195 митець будує на асиметричному розташуванні при-
мхливих гнучких ліній дивовижних фантастичних квітів і рос-
лин дуже складної конфігурації. Кожен із внутрішніх орнамен-
тальних мотивів формується на поєднанні кольорових площин, 
тонко нюансованої монохромії. Колірну гаму утворюють контр-
астні яскраві зелені, бузкові, фіолетові, сині та жовті кольори, що 
підсилюються кольоровим тлом. Малюнки цих панно пройняті 
надзвичайною динамікою руху. Химерно надломлені лінії лис-
тя, гострі завершення бутонів, експресивна гра кольору  – все 
свідчить про свіжий енергійний пошук і яскравий талант. Ці-
кава також подушка, вишита сестрами А. і Є. Семиградовими за 
ескізами Є. Прибильської. Основою художнього образу в ній є 
звивиста гілка з фантастичними квітами, органічно вписаними 
в овал  196. У  колірній гамі цієї роботи відчувається неабиякий 
інтерес до багатоаранжованої шкали рожево-бузкових тонів.

194 Там само.
195 ДМУНДМ-4323, 4325.
196 В-4326.
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Глибоке вивчення шитва ХVІІІ ст. дало можливість художни-
ці збагнути красу вишивки гладдю і впровадити її в усі виро-
би майстерні у Скопцях, передусім у своїх роботах і в творчості 
Г. Собачко. Ця техніка дає змогу сповна використати декоратив-
ні якості шовку. Його блиск, мінливість барвистості залежно від 
напрямку покладених стібків створюють надзвичайно емоційну 
гру кольорів. Водночас застосування гладі й шовку підкреслює 
різнофактурність матеріалу: глибину й матовість шовкового 
тла, блиск вишитих шовковими нитками суцільних локальних 
плям відкритого кольору, покладених, як у живописі, широкими 
мазками. Експресивна насиченість кольорів досягається проти-
ставленням холодних і гарячих барв, які на чорному або темно-
зеленому тлі створюють враження підвищеної емоційності, а на 
рожево-бузковому неначе «розчиняють» зображення і створю-
ють ефект світіння перламутрових барв. Загалом вишивка При-
бильської зазнає впливу живопису, точніше – у них схоже фор-
мотворення художньо-образної структури.

Отже, вишивка зазнає впливу живопису, тобто їх формот-
ворення образно-пластичної структури уподібнюється. Якщо 
порівняти художньо-виражальні засоби шитва XVIIІ  ст., що 
були джерелом інспірацій, і вишивки Є. Прибильської та Г. Со-
бачко в період 1910–1920 років, то з усією очевидністю видно 
різні засади творчого методу і новий підхід до пошуку есте-
тичних ідеалів. Так, для підкреслення площинності зображень 
обидві майстрині вводять умовний колір. Стібки шовку роз-
міщують у рамках кожної кольорової плями, підкреслюючи 
відокремлення однієї від іншої. Один з головних принципів 
формування художнього образу стилю модерн полягає у зна-
ченні кольору, особливому ставленні до нього. У  вишивках 
Прибильської і Собачко це сумісність кольорових поєднань, 
ритм розміщення кольорових плям, різна ступінь сили його 
емоційного звучання кольорів.

Шлях Є.  Прибильської у мистецтві  – це не стилізаторство, 
а сміливий творчий пошук, новаторський підхід до розроблен-
ня орнаментальних форм і вибору кольору. Кольорова основа її 
вишивок – не просто гарний, ошатний фон, на який наносяться 

пишні рослинні форми: тло вишивок Прибильської  – це ірре-
альний світ, підкреслення його небуденності й фантастичності. 
Саме в пропорційності тла і зображень криється суть методу ху-
дожниці, її засіб передачі певного емоційного настрою. У мето-
ді модерну в різних видах мистецтва – в живописі, архітектурі, 
скульптурі – проблема рівноцінної взаємодії форми і середови-
ща, маси і простору, зображення і фону одна з центральних.

Енергійні пошуки Євгенією Прибильською нових шляхів, 
нових форм у мистецтві вишивки були нерозривно пов’язані 
з уважним ставленням і підвищеним інтересом до народно-
го мистецтва. Саме це джерело було тим підґрунтям, що жи-
вило і наповнювало енергією і особливим відчуттям кольору 
творчу наснагу художниці. Постійно вивчаючи народне мис-
тецтво, глибоко розуміючи специфіку його образотворчості, 
Прибильська не була простою споглядальницею, а  розумною 
перетворювачкою. 

Вона довела, що у художника-професіонала і народного май-
стра різні шляхи у мистецтві. Саме завдяки її інтелігентній 
мудрості була виплекана творчість Параски Власенко, Ганни 
Собачко, пишнобарв’ям розквітнув їхній небуденний талант. 
Життєва і творча доля Г. Собачко нерозривно пов’язана з Є. При-
бильською. За її малюнками у майстерні створювались вишиті 
панно, декоративні подушки, що експонувались на численних 
виставках, привертаючи увагу своєю самобутністю.

Однією з особливостей художнього напряму майстерні у 
Скопцях була «міфологізація», переосмислення сюжетів, втор-
гнення у світ фантазії, що виходила за межі буденності. Це спо-
стерігається у вишитих роботах Г. Собачко. Її роботи вписува-
лись у контекст розвитку орнаментальних засад стилю модерн. 

Ганна Собачко виступає як сміливий новатор, творець ново-
го змісту і форми творів. Її композиції «Тривога» (1916), «чер-
воний травень» (1917), «У червоному полі» (1918), «Український 
вінок» (1918) просякнуті стрімкою ритмікою, насиченістю ко-
льором завдяки контрастам синього, брунатного, червоного. 
Збереглися її малюнки, виконані на папері, та кілька фотогра-
фій вишитих робіт. Це окрайок скатертини і панно (1917), які 
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експонувалися на виставці «Сучасна творчість українського 
села» (1919), та фото з виставки 1920-х років у Києві 197, а також 
малюнки, призначені безпосередньо для їх подальшого вико-
нання у вишивці, 198 і незначна кількість вишитих подушок, ви-
конаних за її ескізами, які продовжували ще довгий час виши-
вати в артілях Полтавщини. Вони переконують, що у творчості 
Г. Собачко на зміну традиційним схемам народного розпису з 
їх статикою, симетрією, рівновагою приходять композиції, спо-
внені експресії та динаміки форм, напруженого кольору. Порів-
няння її робіт 1914–1918 років з попередніми, а також з розписа-
ми останнього періоду життя свідчить про те, що спілкування 
з такою яскравою творчою натурою, як Є. Прибильська, спра-
вило на майстриню значний вплив. Про навчання у майстерні, 
співпрацю з Прибильською, вплив на її творчість красномовно 
свідчить у спогадах і сама Г. Собачко» 199.

Майстриня полюбляла вишивати диванні подушки різних 
форм, найчастіше  – круглої. В  її композиціях завжди був ніби 
центр, від якого починав вихор кольору та орнаментальних фі-
гур. Рух створювався Ганною по колу, чим підкреслювалась без-
перервність, особлива сила пружини, що несе заряд космічної 
енергії. Майстриня вигадувала різні казкові створіння, серед 
яких були зображення небачених квітів, птахів, химерних риб. 
Художниця мала «свою» флору і фауну. Ця фантазійність у неї 
підкреслюється застосуванням умовного кольору, «фосфоресци-
рувальних» барв шовку, введенням золотої та срібної ниток. Все 
сплетено в єдиний згусток почуттів  – то тривожних, стрімких 
і впевнених, то спокійних і врівноважених. Навіть коли форма 
виробу квадратна, то і тоді майстриня будує композицію по діа-
гоналі: у вигляді звивистої гілки з вигнутими казковими квітами 
або зігнутої по колу, в центрі якого розміщує зображення вели-
кого птаха. Орнаментальні мотиви у вишивках Собачко – гілки, 
пелюстки, фантастичні квіти набувають особливого обрису, тож 

197 Кара-Васильєва Т., Коваленко Г. Відроджені шедеври... С. 22–23.
198 Ганна Собачко-Шостак. Мистецький альбом. Київ : Нар. джерела, 2008. 

Іл. 61–66.
199 Лист Собачко до Новицької. АНФРФ ІМФЕ. Ф. 48-2. Оп. 12.

складається враження, що їхній рух, примхливі вигини найбіль-
ше цікавлять майстриню. Орнаменти її подушок розвиваються 
стихійно, листя і квіти набувають небачених форм, одна деталь 
наче чіпляється за іншу, органічно виростаючи з неї. Квіти в її 
роботах непомітно й органічно трансформуються в зображен-
ня птахів, риб, якихось фантастичних істот, незвичайних комах. 
Орнамент набуває самодостатності й розвивається, виходячи із 
своїх власних особливостей. 

Однією з характерних рис стилю модерн є процес міфологі-
зації, перевтілення як у виборі сюжетів, так і в їх розв’язанні. 
Згадаймо казкові персонажі представників українського мо-
дерну – П. Холодного, Ю. Михайліва, К. Стефановича, М. Мак-
симовича, М. Жука, а також фантастичні флоральні форми ваз 
Е. Галле, скульптурно-пластичні пошуки А. Гауді, фантастичні 
образи М. Врубеля та ін. Саме цим пояснюється такий сплеск 
у вишивці початку століття фантазії, що далеко виходить за 
межі буденності. У роботах Г. Собачко, Є. Прибильської реаль-
не і фантастичне зміщені, життєво конкретне перетворюється 
в іншу іпостась – вигадку. Навіть такі мотиви, як зображення 
риб, птахів, які майстрині органічно вплітають у коло орна-
менту, набувають фантастичних казкових форм. Серед цього 
різноманіття орнаментальних мотивів Собачко вплітає зобра-
ження павиного пір’я, адже зображення пав було характерним 
для стилістики модерну. 

Ганна Собачко малює свої ескізи темпераментно, «від руки». 
Вона мислить насамперед категорією кольору, його поєднан-
нями, і в це вкладає певний емоційний зміст. Декоративні пан-
но «Квітка-редька» (1912), «Коники» (1919), «Птиці-чарівниці» 
(1921)  – це небачені фантастичні квіти, композиція яких три-
мається на своєрідній пластичній рівновазі інтенсивних кольо-
рових мас. Всі роботи художниці виконані в техніці художньої 
гладі. Інтенсивні барви шовкових ниток, стібки, покладені в різ-
них напрямках, якнайкраще відтворюють у вишивці малюнок і 
передають свободу та експресію загального задуму. Г.  Собачко 
взагалі проявила себе в мистецтві як майстер широкого діапазо-
ну. Крім орнаментальних композицій для різноманітних панно, 
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вона плідно працює над оздобленням предметів побуту, широко 
виступає у співавторстві з модельєрами у створенні моделей жі-
ночого одягу. Збереглося два фото її жіночих суконь 200. Одна з 
моделей 1928 року являє собою крій, відповідний моді того часу 
і декорований трьома вертикальними лініями рослинного орна-
менту. Він добре закомпонований і складається з гілки дивовиж-
них персоніфікованих рослин, з чітко означеним вертикальним 
рухом, починається з великого фантастичного листя, який наче 
оживає завдяки розміщенню в центрі великого ока.

Після Є.  Прибильської, художне керівництво в Скопцях з 
1913 по 1915 роки здійснює Ніна Генке-Меллер. За її абстрактни-
ми композиціями майстрині Скопців, а пізніше Вербівки виши-
вали декоративні панно. 

Під керівництвом Наталії Давидової у 1910 році було ство-
рено майстерню в її 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. Говорячи про роль і значення діяльності 
Н. Давидової у справі розвитку вишивки, слід підкреслити, що 
все своє життя вона присвятила справі відродження і розвитку 
кустарних промислів. Її мати – Юлія Гудим-Левкович була за-
сновницею кустарного пункту в с. Зозова. У майстерні Давидо-
вої працювало 30 вишивальниць. Вона була невтомним органі-
затором і першим головою Київського кустарного товариства, 
яке сприяло організації в Київській, Полтавській, Подільській, 
чернігівській та Волинській губерніях спеціальних шкіл, май-
стерень, музеїв, кустарних складів, виставок народних май-
стрів. Роботи вербівських майстринь були продемонстровані 
на Першій (Київ, 1906) та Другій (Київ, 1909) південно-руській 
виставках кустарних виробів, де Н. Давидова була відзначена за 
організацію та експонування виробів. 

У 1913 році в Петрограді на Другій Всеросійській кустарній 
виставці експонувалися роботи вишивальниць з Вербівки, ви-
конані за ескізами художників.

200 Кара-Васильєва Т. Полтавська народна вишивка... С. 98, 101.

У 1910–1920-х  роках відбувався активний процес взаємовп-
ливу вишивки та народного розпису, що кардинально вплинуло 
і змінило художньо-стилістичні риси шитва, спричинило появу 
виробів суто декоративного напрямку. Вплив розпису проявив-
ся в характері хивописно-декоративного трактування квітково-
рослинних елементів, розширення палітри кольору, а  також у 
зміні технічних засобів шитва, які у вишивці є одним з основних 
компонентів художньої виразності. 

Серед народних майстрів, які були випестовані Наталією Да-
видовою і Олександрою Екстер, були народні майстри розпису – 
В. Довгошия та Є. Пшеченко. 

Євмен Пшеченко вперше взяв участь у виставці сучасного де-
коративного мистецтва в галереї Лемерсьє в 1915 році. Він при-
вернув увагу як «художник-примітивіст з прекрасним ніжним 
поетичним світосприйняттям», як зазначила О. Екстер у перед-
мові до каталогу виставки. Пшеченко взяв участь і в наступній 
виставці 1917 року в салоні Михайлової. Він активно працював 
і після 1917 року і був учасником виставки «Мистецтво народів 
СРСР» у Москві в 1927  році, де його роботи, особливо ескізи 
рушників, були відзначені. 

З 1914 року Є. Пшеченко працював у майстерні Н. Давидової, 
допомагаючи дружині у створенні малюнків для вишивок, пе-
реважно рушників. Поступово він переходить до самостійної 
роботи, створюючи декоративні композиції. Це були ескізи для 
вишивок, малюнки на папері, які в подальшому втілювались ви-
шивальницями в матеріалі. Декоративні панно Є. Пшеченка ви-
різняються широкою палітрою барв. Вони характерні викорис-
танням 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 як народне свято, ярмарок, що сягають традиції 
народних видовищ, виступів скоморохів, ряжених. Це роботи 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



177

Стиль модерн у декоративному мистецтві

176

Тетяна Кара-Васильєва

«Блазень», «Велетень», «Акробат», «Жонглер». Ці ескізи, викона-
ні темперою на папері, призначалися для подальшого виконання 
у вишивці. Вони приваблюють щирістю, наївністю образів, спо-
внених сили і спритності міцних циркових акторів. Загальна ат-
мосфера свята передається майстром через яскраві, декоративні 
поєднання кольорів, їх вирізняє висока культура кольору, уза-
гальненість форми зображення з чітко промальованим конту-
ром лінії всього силуету. Всі роботи Є. Пшеченка щирі, наївні і 
безпосередні, в них органічно поєднується реальність зображе-
них деталей з наївним символізмом та умовністю. На виставці в 
галереї Лемерсьє 1915 року експонувалися три його вишиті по-
душки і 32  ескізи для вишивок, а  на наступній виставці (1917) 
кількість робіт майстра значно зросла.

Активно працював у майстерні Н. Давидової Василь Довго-
шия, який вперше представив свої роботи на виставці в салоні 
Михайлової у Москві у 1917 році. Збереглися ескізи його де-
коративних панно «Заєць», «Рожевий лебідь», «Півень», «Каз-
ковий птах» (ДМУНДМ). Вони виявляють автора як тонкого 
майстра кольору, який створює свої умовні, узагальнені обра-
зи з допомогою яскравих кольорових плям, а головне – вірту-
озної лінії, що окреслює і тримає зображення. Його компози-
ції побудовані як укрупнені стилізовані зображення тварин, 
звірів, рослин, забарвлених якимось одним суцільним кольо-
ром. Народний майстер полюбляє екзотичних птахів, яких 
наділяє яскравими, дуже умовними, але завжди вишуканими 
поєднаннями кольорів («Папуга», «Птах»). У творчій майстер-
ні митця відбувався складний процес взаємозбагачення на-
родного і професійного мистецтва. В. Довгошия довгий час з 
успіхом представляв українську народну творчість на вистав-
ках і після 1917 року: на міжнародних виставках «Селянське 
мистецтво СРСР» у Берліні, Дрездені, Мюнхені (1922, 1924, 
1925) та ін.

Залучення народних майстрів до формування засад нового 
мистецтва, їхня творча співпраця з художниками авангарду 
були програмними у діяльності Є.  Прибильської, О.  Екстер 
та Н.  Давидової. Фольклорний архетип народного мислення 

вони підняли на рівень планетарного значення. За ескізами 
Г. Собачко та Є. Пшеченка було підготовлено немало творів, 
які представляли мистецтво України на всесоюзних та між-
народних виставках. Так, твори Собачко тріумфально про-
йшли по виставках у  Києві (1918, 1919), Москві (1927, 1936), 
Берліні (1922), Дрездені (1924), Мюнхені (1925), Парижі (1937), 
Нью-Йорку (1939). Ще довгий час у вишивальних артілях Ки-
ївщини і Полтавщини інші талановиті майстрині вишивали 
за ескізами, розробленими Г. Собачко, і берегли те «відлуння 
модерну», що так яскраво проявилося в її роботах, коли вона 
працювала у Скопцях. 
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ТеКСТИЛЬНІ ІМІТаЦІЇ 
в УКраЇНСЬКИХ ХаТНІХ роЗПИСаХ:  

ХУдоЖНЬо-СТИЛЬовІ  
оСоБЛИвоСТІ

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в українському сіль-
ському інтер’єрі набули значного поширення мальовані зо-
браження, що наслідували навісні або кріплені до поверхонь 
стін, вікон, мисників та полиць текстильні вироби, зокрема 
килими, рушники, фіранки тощо. У цих зразках, як і в тек-
стильних прототипах, відтворено традиційну місцеву орна-
ментику, а  також своєрідно переосмислено, інтерпретовано 
та адаптовано окремі риси європейських художніх стилів  – 
бароко, рококо, класицизму (ампіру). Особливо це характерно 
для хатніх розписів поліетнічного середовища – території вза-
ємодії різних культур. 

Про імітаційні мальовані зображення (килими та рушники) 
згадували в своїх працях Костянтин Широцький 1, Аркадій За-
рембський 2, Костянтин Мощенко 3, Костянтин Кржемінський 4, 

1 Шероцкий  К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. 
Киев  : Типографія «С.  В.  Кульженко», 1914. Т.  І  : Художественное убранство 
украинского дома в прошлом и настоящем. С. 117. 

2 Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев. Ленинград : 
Изд-во государственного Русского музея, 1928. С. 22–23.

3 Мощенко К. Досліди селянського будівництва на Кам’янеччині. Коротке 
звідомлення за 1926 р. (з каталогом з відомої виставки). Всеукраїнський Архео-
логічний Комітет. Київ, 1927. С. 186.

4 Кржемінський  К. Стінні розписи на Уманщині. Мотиви орнаменту. 
Кам’я нець-Подільський : Вид. КПХППШ, 1927. С. 13.

Олена Пчілка 5, Євгенія Спаська 6, В. Федоренко-Коляда 7, Всево-
лод Бушен 8, Опанас Бежкович 9 та інші дослідники. Особливості 
текстильних імітацій в окремих осередках Катеринославщини 
охарактеризувала Євгенія Берченко  10. Певні аспекти побуту-
вання цих явищ розкрили в своїх розвідках Тамара Косміна  11, 
Олександр Найден 12, В’ячеслав Кушнір 13, Юлія Смолій 14, Наталя 

5 Олена Пчілка. Українське селянське малювання на стінах. Записки істо-
рико-філологічного відділу. 1929. Кн. ХХІІІ. С. 185.

6 Спаська  Є. Подорожі по чернігівщині, уривки з щоденників, 1921–
1926 рр. Рукопис. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 48-3. Од. зб. 22. Арк. 353–354; Спась-
ка  Є. Кролевець  – опорний пункт ткацтва на Україні. Машинопис. АНФРФ 
ІМФЕ НАНУ. Ф. 48-3. Од. зб. 14. Арк. 75.

7 Федоренко-Коляда  В.  Ю. Стінні розписи в Миколаївському та Херсон-
ському районах. Архітектура Радянської України. 1938. № 4–5. С. 53.

8 Бушен В. Настенная роспись в народной архитектуре Украины [Текст] ; 
зарисовки по настенной росписи. Киев, 1952. С. 15–16. 

9 Бежкович  О.  С. Фото зразків українського настінного розпису. 1924  р. 
АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 51-8. Од. зб. 80. Арк. 7, 10, 35; Бежкович А. С. Виды 
и орнаменты настенной росписи украинской хаты (ХІХ  – первая половина 
ХХ вв.). Машинопис. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 51-3. Од. зб. 27. Арк. 30–31.

10 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 
будівель при них. Зошит 1. Дніпропетровщина. Харків ; Київ : Державне ви-
давництво України, 1930. С. 19–25; Берченко Є. В. Про настінні розписи укра-
їнських хат на Катеринославщині. Науковий збірник Харківської науково-до-
слідчої кафедри історії української культури. ч.  7. Етнологічно-краєзнавча 
секція. Київ : Державне видавництво України, 1927. Вип. 1. С. 76–79.

11 Косміна  Т. Мальовані та ткані килими України (імітаційність та своє-
рідність). Український килим: ґенеза, іконографія, стилістика. Міжнародна науко-
во-практична конференція. Тези і резюме доповідей. Київ : ДМУНДМ, 1998. С. 37.

12 Найден О. «Базарні килимки». Народне мистецтво. 2001. № 1–2. С. 36–37.
13 Кушнір В. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Захід-

ної України: навчально-наочний посібник для студентів історичного факуль-
тету. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. 
ч. 1 : Настінний розпис. С. 24.

14 Смолій Ю. Мальовані килими України. Український килим: ґенеза, іко-
нографія, стилістика. Тези і резюме доповідей. Київ  : ДМУНДМ, 1998. С. 72; 
Смолій Ю. Українські мальовані рушники першої третини ХХ століття: про-
блема імітації в народному мистецтві. МІСТ. Мистецтво, історія, сучасність, 
теорія : зб. наук. пр. з мистецтвознавства і культурології / Інститут проблем 
сучасного мистецтва  ; Академія мистецтв України. Київ  : ВХ [студіо], 2005. 
Кн. 2. С. 248–255. 
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Мета дослідження – виявити регіональні особливості побуту-
вання текстильних імітаційних зображень ХХ – початку ХХІ ст., 
проаналізувати найпоширеніші композиції, мотиви, а  також 
стильові інтерпретації. 

У  синкретичному просторі української етнічної культури 
суттєве значення мала давня традиція настінного розпису хати, 
яка до початку ХХ ст. була тісно взаємопов’язана з календарною 
обрядовістю. «Квітчали» оселю зазвичай до великих християн-
ських свят: Пасхи, Покрови та особливо до Трійці (П’яти десят-
ниці, «Зелених свят»), а також в окремих осередках «на Миколу», 
«на Дмитра», «на Михайла». Стінописи оновлювали і до значних 
родинних подій (весілля).

Для селянського християнського світогляду, що тяжів до 
міфологічного осмислення світу, було характерне цілісне трак-
тування сакрального простору житла. Це проявилося в симво-
лічному сприйнятті його структури, окремих складових, відборі 
відповідних орнаментальних зображень. Стінопис, як колектив-
но-індивідуальна художня практика, був підпорядкований цій 
системі, у численних варіаціях відображав духовні цінності, ес-
тетичні вподобання, зумовлені історичними, політичними та со-
ціальними процесами  : у багатогранному мистецтві орнаменту 
знайшли відбиток глибинні часові зв’язки, поєдналися найдав-
ніші елементи й новітні нашарування.

Упродовж ХХ ст. традиція настінного розпису зазнала суттєвих 
змін. На початку століття певні новації у селянському середовищі 
були пов’язані з впливом міської культури, зокрема з використан-
ням купованих шпалер, оздоблених тиражованими орнаменталь-
ними зображеннями, а також пейзажними, жанровими композиці-
ями 17. К. Широцький зауважував, що набагато краще й органічніше 
виглядають розмальовані селянами під шпалери газети 18.

Мали місце нетрадиційні для цього виду народної творчості 
малюнки, якими майстрині довільно заповнювали хатній про-

17 Шероцкий  К. Очерки по истории декоративного искусства Украины... 
С. 124. 

18 Там само. С. 124. 

Студенець 15 та Зінаїда Косицька 16. Утім, цілісного аналізу регі-
ональних і художньо-стильових особливостей мальованих тек-
стильних імітацій здійснено не було.

Джерелознавчою базою дослідження стали маловідомі зразки 
розписів з фондів Національного музею українського народно-
го декоративного мистецтва (далі – НМУНДМ), Національного 
музею народної архітектури і побуту України (далі – НМНАПУ), 
Національного історико-етнографічного заповідника «Переяс-
лав» (далі  – НІЕЗ «Переяслав»), Харківського історичного му-
зею ім. М. Ф. Сумцова (далі – ХІМ), Дніпропетровського націо-
нального історичного музею ім. Д. Яворницького (далі – ДНІМ), 
Музею етнографії та художнього промислу Інституту народо-
знавства НАН України (далі – МЕХП ІН НАНУ), Російського ет-
нографічного музею (далі – РЕМ), матеріали Архівних наукових 
фондів рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної 
академії наук України (далі – АНФРФ ІМФЕ НАНУ), Наукового 
архіву Інституту археології Національної академії наук України 
(далі – НА ІА НАНУ), Інституту рукопису Національної бібліоте-
ки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ), Державної на-
укової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного 
(далі – ДНАББ). Важливими джерелами є також ілюстровані ви-
дання із зафіксованими у техніці літографії творами настінного 
розпису – альмоби Кам’янець-Подільської художньо-промисло-
вої профшколи ім. Г. Сковороди (далі – КПХППШ) та Одеського 
політехнікуму образотворчих мистецтв (нині – художнього ко-
леджу імені М. Б. Грекова).

15 Студенець Н. Мальовані килими в етнокультурному просторі Східно-
го Поділля. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного уні-
верситету імені Володимира Гнатюка. Серія  : мистецтвознавство. Терно-
піль, 2018. Вип. 2. С. 200–220; Студенець Н. Колекція зразків хатніх розписів 
Східного Поділля у фондах Національного музею українського народного 
декоративного мистецтва. Студії мистецтвознавчі. 2014. число  4. С.  61–79; 
Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ – першої половини 
ХХ століття. Київ : Бізнесполіграф, 2010. С. 71.

16 Косицька З. Хатні паперові оздоби в матеріалах Євгенії Спаської. Мате-
ріали до української етнології. 2016. Вип. 16. С. 237–240.
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ровської обл.), де їх створенням займалися цілі родини, малю-
вання стало справжньою «доморобною промисловістю» 22.

Із часом на підґрунті хатнього розпису (через творче насліду-
вання, імітації, а особливо заміщення) виокремилася зумовлена 
колективним досвідом індивідуальна творчість.

Як окреме художнє явище авторський станковий розпис 
сформувався наприкінці 1920-х  років, набув розквіту в другій 
половині ХХ  ст. Майстрині, які походили з селянського серед-
овища, розпочинали свою діяльність, наслідуючи місцеві тра-
диції хатнього малювання. Їхні авторські розписи генетично 
споріднював зв’язок з автентичною колективною творчістю та 
місцевою орнаментальною культурою. Приміром, самостійного 
значення в індивідуальній художній практиці як окремі жанри 
набули мальований килим (килимок) і рушник. 

Мальовані килими
У багатьох регіональних осередках України здавна сформува-

лися місцеві традиції виготовлення килимів способом ручного 
ткання на верстаті. Ці вироби засвідчували матеріальний статок 
родини, її статус у суспільстві, відігравали важливу роль під час 
весільного й поховального обрядів, становили частину посагу 
нареченої, передавалися в спадок дітям та онукам. 

Ткані вироби в синтезі з іншими видами народної творчості 
формували внутрішній простір оселі, надавали особливого де-
коративного багатства хатньому інтер’єру. 

Очевидно, що розписи «під килим»  23 (за місцевою терміно-
логією : «килим», «мальовання-килим», «ковер», «ковдра», «одія-

22 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 
будівель при них... С. 11–12.

23 У  літературі, музейних та архівних джерелах першої третини ХХ  ст. 
окрім терміна «під килим» трапляється поняття «килимовий розпис», що 
має ширше значення й асоціюється з орнаментикою Близького та Середнього 
Сходу. Подібний до орнаменту східного типу – рослинної арабески, що макси-
мально вкриває площину, «килимовий розпис» застосовували в декоруванні 
стін, печі тощо. Див. : Власов В. «Ковровый стиль». Новый энциклопедический 
словарь изобразительного искусства. Санкт-Петербург, 2006. Т. ІV. И–К. С. 519.

стір. Виникло поняття «моди» в розписах, що проявлялося в ак-
туалізації одних мотивів і прийомів виконання та застарілості 
інших (про це свідчать нотатки збирачів зразків малювання на 
Вінниччині, чигиринщині). 

Із занепадом багатьох традиційних художніх практик 
(ткац тва, килимарства, гончарства) малювання на поверхні 
стіни, на папері, а згодом на тканині замінило загальнопоши-
рені у цих місцевостях вироби  19. Слушною вважаємо думку 
дослідниці Ю.  Смолій щодо ілюзійних імітацій у народному 
мистецтві з метою відтворення реальних предметів 20. Водно-
час їх розповсюдження в системі хатніх стінописів можна по-
яснити не лише згасанням окремих промислів, але й утратою 
традиційного значення цієї художньої практики в системі ка-
лендарно-обрядових комплексів: стінопис з часом поступово 
набув спрощення до утилітарної та естетичної функцій. До-
слідники кінця 1920 – початку 1930-х років зауважували, що 
селяни не пов’язують настінні розписи з обрядами, не усвідом-
люють їхньої необхідності та не дотримуються певних вимог у 
зображеннях 21. 

Переосмислення і трансформація колективних просторово-
часових уявлень у першій третині ХХ ст., спричинили в окремих 
осередках до заміщення стінописів малюванням на папері. Нова 
організація простору полягала у фрагментарності його сприй-
няття, адже зображення втратили зв’язок зі стіною та набули ав-
тономного значення. Формат паперу з обмеженою композицій-
ною площиною зумовив певні зміни в орнаментиці. 

У 1920–1930-х роках на багатьох містечкових ярмарках і ба-
зарах масово продавали мальовані на тонкому папері рушники, 
а також аналогічні вироби, призначені для божниць, мисників 
тощо. У с. Петриківка (нині – Петриківського р-ну Дніпропет-

19 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 
будівель при них... С. 9.

20 Смолій Ю. Українські мальовані рушники першої третини ХХ століття : 
проблема імітації в народному мистецтві... С. 250–251.

21 Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев... C. 19.
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зокрема природних (рослинних) барвників. часто вони мали по-
дібний колір тла – чорний, брунатний, жовтий або відтінку не-
фарбованого волокна. Попри це малюванню притаманна стилі-
зація зображень відповідно до особливостей технології. 

Згідно з класифікацією композиційних схем тканих кили-
мів  26, у  розписах різних регіонів виокремлюються: з одноряд-
ним укладом елементів (мотивів) по горизонталі (приміром, 
«вазонна», медальйонна)  ; з  багаторядним укладом (рапортна); 
поперечносмугаста й концентрична. В окремих регіонах перева-
жали певні структури. 

У композиціях з однорядним укладом «вазони», «дерева» або 
«вінки» упорядковуються в один ряд, часто на всю висоту серед-
ника виробу. Для медальйонної структури типовий поділ осно-
вного поля на ромби (чотирикутники), доповнені візерунками. 
У схемі багаторядного заповнення площини мотиви розміщено 
на загальному тлі за принципом прямої або скісної карти. Тра-
пляються композиції, у яких візерунок розташовано поздовжні-
ми смугами (одна над іншою). Виразності поперечносмугастої 
схеми досягнуто ритмом поперечних орнаментованих смуг. Для 
концентричної схеми характерний акцент на ключовому мотиві 
по центру середника. Серед наявних зразків невелику групу ста-
новлять такі, що мають довільне розташування мотивів. 

Основне поле  – структурна домінанта мальованих і тканих 
килимів, було обрамлене одинарною, подвійною, потрійною 
габою : однотонною або оздобленою стрічковим візерунком (на 

26 Дослідниця подільського килимарства О. Падовська виокремила п’ять 
принципів укладу елементів (мотивів) на площині килима : поперечносму-
гастий, однорядний по горизонталі, багаторядний за прямою картою, бага-
торядний за скісною картою, концентричний. Відповідно визначила дев’ять 
типових схем у композиціях тканих килимів Поділля : 1. Поперечносмугас-
та. 2. Тридільна. 3. Поділу килима на поперечні відтинки. 4. Медальйонна 
з рядом квадратів фону. 5. Вазонна. 6. Багаторядного заповнення площини 
елементами. 7. Ромбоподібна за принципом скісної карти. 8. За принципом 
прямої карти. 9.  Концентрична замкнена. Див.  : Падовська  О. Екзистенція 
килимарства Поділля  : простір, час, характер. Подільське традиційне тка-
цтво. Матеріали Всеукраїнської наукової-практичної конференції. Вінниця : 
Нова книга, 2009. С. 42–48.

ло») найпоширеніші в осередках, де раніше побутувало килимар-
ство. Приміром, у подільському регіоні це колишні Кам’янецька 
(нині  – Хмельницька  обл.), Тульчинська, Брацлавська, Моги-
лівська (нині – Вінницька обл.) і Балтська округи (нині – Одесь-
ка обл.). Саме з цих місцевостей походить більшість аналогічних 
зображень та їх інтерпретацій 24.

Розписи імітували ткані вироби, були подібними до текстиль-
них прототипів або вирізнялися довільними композиціями. 
У зафіксованих на фото й описаних дослідниками (переважно в 
1920-х роках) інтер’єрах селянських хат виразно простежується, 
що малювання наслідувало місця розташування тканих кили-
мів : «над полом» (біля ліжка), уздовж лав під вікнами, на підло-
зі – під ліжком, скринею, біля столу. Хатній простір зумовлював 
поземне спрямування та художні особливості цих зображень. 
Наприклад, малювання над ліжком займало затильний простір 
у ніші між піччю та стіною з вікном, здебільшого тяжіло до фор-
ми прямокутника. Розпис під вікнами у вигляді довгої вузької 
стрічки, характерний для Східного Поділля, було розміщено за 
периметром хати. Безсумнівно, окремі зображення наслідували 
раніше розповсюджені в цих осередках типи килимів, вироб-
ництво яких занепало, зокрема ткані довгі та вузькі залавники 
(«обіцята»), підвіконня («паратари», «палатари») тощо. 

Поліхромні композиції «під килим» мали місце також на печ-
них поверхнях, а саме коминів і груб лівобережного типу, що мали 
виразну архітектоніку. На Катеринославщині, як зазначала Є. Бер-
ченко, килими малювали не лише в житловому приміщенні, а й на 
стінах сіней, комори, хижки 25. Літографії КПХППШ зафіксували 
такі композиції на зовнішньому тильному боці подільських хат.

Ткані й мальовані на стінах селянських осель килими спорід-
нені за композиціями, трактуванням візерунків, колористичним 
звучанням, що зумовлено органічною єдністю, цілісністю орна-
ментального середовища, використанням спільних матеріалів, 

24 Студенець Н. Мальовані килими в етнокультурному просторі Східного 
Поділля... С. 222.

25 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 
будівель при них... С. 21.
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поєднували декілька окремих галузок або мали вигляд жмутка, 
із домінуванням квітів. Їх органічно доповнював зав’язаний на 
один-два вузли бант або хвилеподібно розташована стрічка. 

Улюбленим мотивом майже в усіх регіонах побутування хат-
нього настінного розпису був «вазон». Він мав симетричну або 
асиметричну будову, сполучав космогонічні, рослинні (квіткові, 
плодові) мотиви на одному (кількох) стеблах, предметну основу-
підставку. У розписах «під килим» композиції «вазона» властива 
переважно симетрична побудова. Серед наявних зразків можна 
виділити певні закономірності та поширені структурні схеми 28: 
1) Лаконічна дзеркально-симетрична або асиметрична з одним 
основним стеблом, у вигляді паростка; 2) Симетрична або аси-
метрична з вертикальним спрямуванням будови, визначеною ві-
сьовою лінією – стовбуром чи стеблом та різною кількістю, фор-
мою галузок; 3) Кущова з довільною кількістю та розташуванням 
галузок; 4) З трьома рівнозначними стеблами; 5) «Вазон-вінок». 

У  стінописах переважали перші дві схеми «вазона» зі стор-
човим спрямуванням. Побутувало безліч варіацій, зумовлених 
різноманітністю пропорційних співвідношень між стеблом та 
гілками, їх формою, ритмом, розподілом деталей, а також автор-
ським трактуванням.

Найвиразнішою у мальованих килимах є комбінована схема 
«вазона-вінка», що поєднує два мотиви : домінування «вазона» 
з центральним стеблом, бічні гілки якого утворюють «вінок», та 
акцентування «вінка», розміщеного на умовно-абстрактній або 
предметній основі, доповненого невеликим «вазоном» по цен-
тру. Подібні зразки зафіксовано здебільшого в осередках Схід-
ного Поділля і Півдня України (Одещини, Катеринославщини). 

Органічною частиною мотиву «вазон» у хатніх розписах був 
гончарний чи фарфоровий виріб, кошик тощо. У площинному 
силуетному або лінійному трактуванні форм, пропорцій, кон-
структивних елементів, різноманітних деталей, з  імітацією ма-
льованого, навіть ритованого (гравірованого) декору вгадувався 

28 Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ – першої поло-
вини ХХ століття. Київ : Бізнесполіграф, 2010. С. 78–79.

основі хвилястої, зигзагоподібної, ламаної, а також комбінації 
ліній). Мало місце облямування лише з двох-трьох боків компо-
зиції. Іноді кайма, не відділяючись від загального тла, становила 
частину його орнаментального простору. 

Переважали фітоморфні («квіти», «дерева», «вінки», «гілки», 
«букети», «вазони») і геометричні («зірки», «розети», «гачки», 
«хрести», «ромби», тощо) зображення, значно рідше вживані 
орніто-, зоо- та скевоморфні.

Рослини за своєю стилізацією наближені до природних про-
образів, а також суттєво видозмінені. Зокрема, «квітка» – один із 
найпоширеніших мотивів настінного малювання, що відтворю-
вав реальні прототипи садових, лугових, лісових рослин («барві-
нок», «в’юн», «гайтра», «гвоздика», «мальва», «майор», «мак», «па-
вонія», «рожа», «синьоцвіт», «тюльпан») та вирізнявся безліччю 
інтерпретацій як узагальнюючий, універсальний образ («куче-
рявка», «повна рожа», «хрещата квітка»).

Так само «дерево» – пізнаваний у своїх обрисах мотив і вод-
ночас архетип більшості зображень у хатньому малюванні. Для 
композицій «під килим» типові симетричні структури «дерева» 
з одним-двома вертикальними стеблами.

Традиційні інтерпретації мотиву «дерева»  – «вінок», «вен-
зель», «галузка» («гилячка»), «букет». «Вінок» у розписах мав схе-
му кола (розімкненого кола – «вензель») рослинного орнаменту, 
іноді з акцентованою нижньою частиною: приміром, намальо-
ваною квіткою, бантом. «Галузки» зображували як відгалужен-
ня дерева, куща чи трав’янистої рослини  : у  вигляді паростка, 
з  вертикально визначеним, ламаним вигнутим праворуч або 
ліворуч, S-подібним стеблом тощо 27. Траплялися симетричні та 
асиметричні зображення з акцентованою однією або кількома 
рівнозначними квітками, бутонами. «Галузки», «гілки», допо-
внювали квітами та листям, об’єднували в «букети». За іконогра-
фією симетричні, асиметричні вертикально орієнтовані мотиви 

27 Студенець  Н. Килимарство. Історія декоративного мистецтва Украї-
ни  : у 5 т. Київ  : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2009. Т. 3. Мис-
тецтво ХІХ століття. С. 53.
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багаторядним (рапортним) та однорядним розміщенням моти-
вів, інспіровані традиційними подільськими залавниками. чи-
мало поперечносмугастих схем композицій, позначених певним 
впливом тиражованих шпалер.

Зразок мальованого килима початку ХХ  ст. зі с.  Текуча 
(нині  –Уманського  р-ну черкаської  обл.), що зберігається в ар-
хіві Д.  Щербаківського, імітує поверхню тканого ремізно-чов-
никовою технікою виробу з виразним рельєфним орнаментом. 
Рапорт дрібних ромбів повторює візерунок «в кружки» («окруж-
ки»), характерний для традиційних «писаних» ряден, пілок і ска-
тертин 29. Інша замальовка відтворює сітчасту композицію з од-
накових розлогих квіткових «букетів», розташованих скісними 
рядами на сірому тлі, обрамленому широкою темною габою  30. 
За ритмікою, стилістикою гранично геометризованих мотивів 
розпис близький до виробів ткацьких і килимарських осередків 
Правобережної Київщини.

Подібну рапортну композицію з нахиленою квітучою галуз-
кою відтворено в зразках зі с. Війтівка (нині – Родниківка Уман-
ського  р-ну черкаської  обл.), замальованих М.  Горбачевським 
на початку 1920-х  років, та літографічних відбитках альбому 
К.  Кржемінського з сс.  Добра, Городецьке (нині  – Умансько-
го р-ну черкаської обл.). Виразності композиції досягнуто спря-
муванням гілки догори чи донизу, зміною кольору яскравого 
квіткового бутона. Для подібних настінних композицій, що по-
бутували на Уманщині в 1930–1940-х роках, характерне вільніше 
оперування засобами художньої виразності (НМУНДМ). Зо-
крема в композиції Явдохи Куронкової з с.  Городецьке урізно-
манітнено лінійні обриси й ускладнено ритм повтору квіткової 
галузки (НМУНДМ).

Серед матеріалів К. Кржемінського та М. Горбачевського ви-
окремлюються зображення з орнаментальними схемами тра-
диційних подільських залавників. У  с.  Городецьке зафіксовано 
зразок із багаторядним повтором восьмипелюсткових «розет» на 

29 Хатній розпис. Малюнки аквареллю. НА ІАНАНУ. Ф. 9. Спр. 95. Арк. 23.
30 Там само. Арк. 21.

конкретний гончарний прототип: вазонок, горщик, глечик, зба-
нок, ринка, макітра, миска тощо.

Поширеними структурними складовими орнаментальних 
утворень у килимах були геометричні й солярні мотиви – «зір-
ки», чотирьох-восьмираменні «розети», «хрести», «ромби» із зуб-
частим контуром тощо. Їх трактування свідчить про відповід-
ність усталеним схемам і символіці.

Серед знаків з апотропеїчним значенням часто малювали 
шестипелюсткову «розету». Траплялися чотирираменні, а також 
восьмираменні зображення, аналогічні писанковим. У настінно-
му малюванні, в  інших художніх практиках збереглася тради-
ційна структура з пелюстками, вписаними у коло. З часом суто 
геометричне трактування «розети» трансформувалося в плас-
тично виразний квітковий образ. 

У композиціях «під килим» рослинні візерунки органічно до-
повнено орнітоморфними («півнями», «голубами», «павичами», 
«зозулями», «ластівками» тощо), які видозмінено відповідно до 
композиції: уподібнено рослинам або гранично схематизовано. 
Малюючи птахів, майстрині відображали певні видові ознаки 
через пізнаваний силует й характерне оперення. Для розписів 
типові геральдичні зображення птахів, об’єднані в композицію 
«вінком», «квіткою», «деревом», а також мотив «птах на гілці».

Зооморфні зображення – рідкість у хатньому малюванні, що 
наслідувало килим. В  альбомі В.  Гагенмейстера вміщено літо-
графічні зразки, зафіксовані в селах Кам’янеччини (нині Хмель-
ницької обл.), із образом «риби» – суттєво стилізованим, лише з 
натяком на анатомічні деталі. 

У поодиноких випадках траплялися скевоморфні зображен-
ня, названі за асоціаціями з рукотворними предметами.

Особливості мальованих текстильних імітацій з осередків 
Наддніпрянщини (м. Умань та навколишні села, Київщина), їхні 
зміни впродовж першої половини ХХ ст. можна простежити, за-
вдячуючи замальовкам Д.  Щербаківського, М.  Горбачевського, 
літографіям К.  Кржемінського та його учнів, етюдам В.  Буше-
на, М. Катерноги, а також оригінальним розписам майстринь з 
колекції НМУНДМ. Серед цих зразків переважають малюнки з 
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гірляндами, створеними на основі ламаних ліній з розлогими 
відгалуженнями та паростками  35. Враження складного мере-
жаного плетива справляє композиція мальованого килима Гор-
пини Нагірної зі с. Берестівець, у якій поперечно розташовано 
квіткові гірлянди та акцентовано в них багатопелюсткові яскра-
ві «ружі». Графічно виразні розлогі лінійні зображення щільно 
розміщено на світло-сірому тлі, розмежовано вужчими стрічка-
ми та обрамлено подвійною габою 36.

Килим рослинного типу з с.  Дмитрушки вирізняє концен-
трична композиція з виділеним «букетом», навколо якого гру-
пуються квіткові галузки  37. Світле золотаве тло контрастує з 
насиченими чорними, коричневими й блакитними візерунками, 
темним подвійним облямуванням (іл. 1).

Довільна композиція із рівномірним заповненням основного 
поля різноманітними мотивами квіткових галузок, «букетів» і 
парних птахів характерна для килима з с. Війтівка 38.

Акварельний етюд М. Катерноги кінця 1940-х років зі с. Мо-
шурово (нині  – Мошурів Тальнівського  р-ну Київської  обл.) 
відтворює композицію з однорядним розміщенням двох симе-
тричних «букетів», перев’язаних стрічками, на світло-зеленому 
полі, обрамленому традиційною чорною орнаментованою га-
бою 39 (іл. 2).

35 Бушен  В. Альбом матеріалів настінного розпису на Уманщині та 
Кам’янець-Подільщині : малюнки... Табл. 64; Бушен В. Настенная роспись в на-
родной архитектуре Украины [Текст] ; зарисовки по настенной росписи... Іл. 51.

36 Бушен  В. Альбом матеріалів настінного розпису на Уманщині та 
Кам’янець-Подільщині : малюнки... Табл. 52; Бушен В. Настенная роспись в на-
родной архитектуре Украины [Текст] ; зарисовки по настенной росписи... Іл. 49.

37 Бушен  В. Альбом матеріалів настінного розпису на Уманщині та 
Кам’янець-Подільщині  : малюнки... Табл.  36; Бушен  В. Настенная роспись в 
народной архитектуре Украины [Текст]  ; зарисовки по настенной росписи... 
С. 15–16. Іл. 48.

38 Бушен  В. Альбом матеріалів настінного розпису на Уманщині та 
Кам’янець-Подільщині: малюнки... Табл. 17.

39 Хата в с. Мошурово Тальнівського району Київської області : настінний 
розпис інтер’єру хати колгоспниці Мамієнко Н. : малюнок, ватман / архітектор 
М. Т. Катернога. 1946. Арк. 1.

яскравому тлі, простір між якими заповнено дрібними крапко-
вими та лінійними візерунками 31. Композиції тканих «вазонних» 
залавників відтворюють мальовані килими з «деревами» (рос-
линами), поземно розташованими в один ряд на всю висоту се-
редника. В ахроматичному настінному розписі села Антонівка 32 
гранично спрощені «квіти-дерева», зображені білим контуром 
на локальному чорному тлі й обрамлені виразною візерунковою 
габою. Лаконічне схематичне трактування мотивів «сосонок» із 
типовим для традиційних художніх практик ярусним розташу-
ванням галузок, що нагадує ткання рахунковою технікою, харак-
терно для мальованого килима зі с. Війтівка (НМНАПУ).

Акварельні етюди В. Бушена візуально засвідчують, що в кін-
ці 1940  – на початку 1950-х  років у хатніх стінописах Умані та 
навколишніх сіл зберігалися усталені орнаментальні схеми. 

Поперечносмугасті композиції, побудовані на виразному 
ритмі візерункових стрічок, зафіксовані в розписах сіл Війтів-
ка, Кочубеївка та Берестівець. У них поєднано схеми, запозичені 
зі шпалер, з  традиційними мотивами місцевого килимарства. 
Інспірації стилю рококо пронизують композицію барвистого 
настінного малювання с. Війтівка з вертикальними широкими 
й вужчими смугами, заповненими тендітними квітковими «бу-
кетами» 33. Малювання с. Кочубеївка в хаті Ганни Смілянич на-
слідує «купчатий» візерунок у вигляді решітки з подовженими 
клеймами, характерний для східних та західноєвропейських 
тканин. На яскравому тлі, у  межах експресивних пластичних 
ліній уміщено дрібні галузки 34. В іншому зразку однотонні ко-
льорові стрічки чергуються з типовими для осередку в’юнкими 

31 Кржемінський  К. Стінні розписи на Уманщині. Мотиви орнаменту... 
Табл. 44.

32 Там само. Табл. 42. 
33 Бушен  В. Альбом матеріалів настінного розпису на Уманщині та 

Кам’янець-Подільщині  : малюнки. Киев, 1946. Табл.  7; Бушен  В.  Настенная 
роспись в народной архитектуре Украины [Текст]  ; зарисовки по настенной 
росписи. Киев, 1952. Іл. 37.

34 Бушен  В. Альбом матеріалів настінного розпису на Уманщині та 
Кам’янець-Подільщині : малюнки... Табл. 57; Бушен В. Настенная роспись в на-
родной архитектуре Украины [Текст] ; зарисовки по настенной росписи... Іл. 50.
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лисників 43 (іл. 3). В іншій композиції зображено низку «вазонів» 
та широку верхню кайму, де вільний простір між рослинними 
мотивами заповнено скевоморфними – грамофонами з виразним 
рупором на невеликих столах, вкритих серветками 44. Виразність 
побутових деталей яскраво проявлено в намальованих традицій-
них формах місцевих гончарних виробів. Розпис викликає певні 
аналогії з відомими тканими залавниками Подільської Наддні-
стрянщини – з клеймами та сюжетними композиціями. 

Літографічний відбиток відтворює зразок із гранично спро-
щеними зображеннями «дерев», що контрастно виділяються на 
густому чорному тлі середника. Основне поле обрамлено ши-
рокою потрійною габою з типовими для Поділля гачкуватими 
 візерунками 45.

У розписі зі с. Цибулівка Кам’янецької округи (нині – Кам’я-
нець-Подільського р-ну Хмельницької обл.) за схемою одноряд-
ного укладу по горизонталі розташовані зображення «вінків», 
поміж ними  – орнітоморфні мотиви. Цей зразок відтворено в 
альбомі В. Гагенмейстера 46 та на кальці з фондів РЕМ.

Серед матеріалів, зафіксованих викладачами й учнями 
КПХППШ, трапляються зразки поширених у регіоні мальова-
них килимів з багаторядними рапортними 47 та концентрични-
ми орнаментальними схемами 48.

чимало музейних експонатів репрезентують настінні роз-
писи нинішньої Вінницької області 49. Зразки Тодоски Волощук 
(Волощукової) із села Гнатівка Тульчинської округи (нині  – 
Гайсинського  р-ну Вінницької  обл.) наслідують традиційні 

43 Гагенмейстер В. Стінні розписи на Кам’янеччині  : Альбом. Кам’янець-
Подільський : КПХППШ, 1927. С. 11.

44 Там само. С. 14. У селянському середовищі першої третини ХХ ст. спостері-
гається оновлення орнаментики, запозичення мотивів з явищ міської культури.

45 Гагенмейстер В. Стінні розписи на Кам’янеччині... С. 12.
46 Там само. С. 13.
47 Там само. С. 26.
48 Там само. С. 9; 10; 15.
49 Студенець Н. Колекція зразків хатніх розписів Східного Поділля у фон-

дах Національного музею українського народного декоративного мистецтва. 
Студії мистецтвознавчі. 2014. число 4. С. 61–79.

У  1960–1970-х  роках традицію хатнього настінного малю-
вання трансформовано в авторській творчості сестер Софії та 
Ірини Гоменюк зі с. Родниківка (нині – черкаської обл.). Типо-
ву для осередків Уманщини поперечносмугасту композицію 
в інтер’єрі хати відтворено в розписі І.  Гоменюк (НМНАПУ). 
Натомість у низці станкових творів С.  Гоменюк «Килим сер-
йозний», «Туман», «Килим вечірній», «Весна» переважають 
концентричні схеми із своєрідно трактованими квітковими ві-
зерунками (НМНАПУ).

Поодинокі зразки мальованих килимів Слобожанщини за-
свідчують про побутування в регіоні традиційних для хатньо-
го розпису орнаментальних структур. У 1920-х роках у с. Нова-
Астрахань (нині  – Кремінського  р-ну Луганської  обл.) Стефан 
Таранушенко зафотографував поліхромну композицію «під ки-
лим» з однорядним укладом трьох розлогих мотивів по горизон-
талі 40. Білі пластично виразні контури «вазонів» виділяються на 
тонованому тлі стіни. Темні крапкові деталі акцентують квіткові 
пелюстки, стебла, створюють вузьку облямівку навколо осно-
вного поля. «Букети» в наріжних кутах надають завершеності 
композиції. Інше фото свідчить про використання схем із бага-
торядним повтором мотивів, що вписані у клітинки (на зразок 
плахтового декорування) 41. 

На Поділлі розписи «під килим» наслідували переважно схе-
ми тканих «вазонних» залавників 42. Основні мотиви розміщені 
по висоті середника, облямованого габою (або без неї). Різно-
манітні варіації композицій цього типу відтворюють літографії 
КПХППШ. На одній з них два великі розлогі «вазони» розташова-
ні на яскравому жовтому полі, обрамленому рядами дрібних три-

40 Таранушенко  С. Житло старої Слобожанщини. Харків  : Харківський 
приватний музей міської садиби, 2011. С. 63; Студенець Н. Матеріали з історії 
хатнього настінного розпису в архіві Стефана Таранушенка. Студії мисте-
цтвознавчі. 2015. чис. 4. С. 112.

41 Там само. С. 136. Дослідники зауважували про побутування таких ком-
позицій у килимарстві Слобожанщини.

42 Студенець Н. Мальовані килими в етнокультурному просторі Східного 
Поділля... С. 223.
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У творах П. Килимник можна помітити трансформації тра-
диційних схем, а також повну імпровізацію, довільне малюван-
ня без певної системи.

Ритмічне поєднання медальйонів та вертикальних орна-
ментальних смуг тканих залавників наслідує розпис сестер Па-
лажки та Ксені Кондратюк із с. Клебань Тульчинського району 
Вінницької області. У центрі поля зображений медальйон з «роз-
етою» та хрещатою рослинною композицією, яка розгортається 
з обох сторін по горизонталі (НМУНДМ).

Різноманітні за килимовими схемами зразки Марії Шинка-
рьової зі с. Клембівка Могилівської округи (нині – Ямпільсько-
го  р-ну Вінницької  обл.), представлені в колекції НМУНДМ. 
Одразу декілька її робіт демонструють малювання з типовими 
для цього осередку поземно орієнтованими композиціями, гео-
метризованим рослинним орнаментом, світло-коричневим і 
чорним тлом. На відміну від тканого рахунковою технікою, ма-
льований килим вирізняється пластичною свободою зображень, 
хоча певні паралелі з тканням викликають східчасті лінії, якими 
послуговується майстриня.

Поземно орієнтований зразок розпису нагадує довгий вузь-
кий залавник медальйонного типу (НМУНДМ). Як і в тканих 
виробах, у композиції домінують масивні темні ромби, поділені 
навпіл та заповнені дрібними мотивами. Складний внутрішній 
візерунок медальйонів поширюється і на простір тла між ними, 
утворюючи хрещаті композиції. Нижню й верхню облямів-
ку формує стрічка з рядів гранично схематизованих «вазонів». 
Колірна гама поєднує нейтральне сіре тло та яскраві (фіолетові, 
бордові) контури орнаменту, доповнені ніжно-блакитними, бі-
лими, жовтими вкрапленнями. 

У  композиції іншого килима лаконічні стебла рослин роз-
ташовано вздовж по горизонталі (НМУНДМ). Їхні гілкові роз-
галуження, що утворюють складні плетива, увінчано бутонами 
й розквітлими мотивами. Як і в попередньому зразку, сіре тло 
гармонує з яскравими кольоровими акцентами.

З-поміж творів М.  Шинкарьової виділяється розпис, що має 
поперечносмугастий уклад візерункових стрічкових струк-

місцеві килимові схеми 50. У композиції «Сосна і черешня» ма-
люнки «дерев» з вигадливо трактованими галузками суціль-
но вкривають середник (НМУНДМ). Нижню частину аркуша 
заповнено дрібними «букетами». Подібна до текстильної, хоч і 
розташована попід стелею (як зазначають нотатки), компози-
ція «Дубки» із намальованими по горизонталі великими та по-
між ними меншими «вазонами» (НМУНДМ). Інша схема утво-
рена кількома поздовжніми рядами мотивів: угорі зображені 
розлогі «вазони», під ними – смужка із «сосонок», нижче – ряд 
квіткових пагонів (НМУНДМ).

Таку саму композиційну схему відтворив у розписі «Лазон 1» 
(місцева назва «вазона») майстер із цього села Микола Осика. 
Малювання двома барвами поєднує поздовжні стрічкові ряди 
«вазонів», «сосонок» і квіткових галузок (НМУНДМ).

Низку ахроматичних розписів «під килим» виконала Па-
лажка Килимник зі с. Ярмолинці Тульчинської округи (нині – 
Гайсинського р-ну Вінницької обл.) 51. Однорядне розташуван-
ня мотивів характерне для композиції «Сосна» (НМУНДМ) 
з лінійними зображеннями «дерев» на всю висоту основного 
поля і ярусним розташуванням галузок, що стилістично на-
гадує трактування тканих рахунковою технікою «вазонів». 
У  мальованих зразках П. Килимник відтворено також одно-
типні структури з багаторядним укладанням мотивів на пло-
щині, зокрема «Рожа, що цвіте повно» та в декількох варіаціях 
«Павоня» («Павонія»). Для композицій характерно ритмічне 
розміщення графічно виразних рослин («дерев», паростків) із 
заповненням вільного простору між ними дрібними крапко-
вими акцентами (НМУНДМ). Розписи «Павучки» та «Килим» 
(НМУНДМ) подібні до композицій тканин з багаторядним по-
втором зірчастих «розет». Текстильними поперечносмугасти-
ми композиціями інспіровано зразок «Хмелик» (НМУНДМ).

50 Студенець Н. Мальовані килими в етнокультурному просторі Східного 
Поділля... С. 223.

51 Там само. С. 224.
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го ткання (РЕМ). Зображення яскравих квіток зі специфічним 
геометризованим обрисом на чорному тлі, що переніс на каль-
ку Борис Крижанівський, походить зі с. Будеї Балтського повіту 
(нині  – Кодимського  р-ну Одеської  обл.). На думку А.  Заремб-
ського, такий розпис демонструє прагнення майстрині створити 
цілковиту ілюзію тканого виробу 52. 

До композицій подільських залавників тяжіють зразки ма-
лювання з Одеської округи, що були зафіксовані студентами 
Одеського політехнікуму образотворчих мистецтв наприкінці 
1920-х років. Виділяються композиції з однорядним укладом ві-
зерунків 53, а також зі суцільним заповненням основної площини 
мотивом «вазона» 54.

У  1930–1950-х  роках килимарські артілі в селах Городківка 
Крижопільського району, Клембівка Ямпільського району Ві-
нницької області та в місті Балта Одеської області наслідували 
типові місцеві орнаментальні композиції. Як і в традиційних ви-
робах, зображення розміщені вздовж основного поля й обрамле-
ні широкою візерунковою габою. Зв’язок із місцевими ткацькими 
традиціями спостерігається в підготовчих ескізах, що походять 
з артілей м. Балта, переважно в мотивах «вазонів» (НМУНДМ). 

Водночас у стилістиці окремих тканих виробів наявний 
вплив «брокарівської вишивки», виконаної хрестиком. Для ки-
лимових композицій характерне тяжіння до натуралістичного 
трактування «букетів» та гілок троянд, інтенсивне колористичне 
вирішення, застосування синього, блакитного, найчастіше чор-
ного кольорів тла. 

Впливи цих виробів простежуються в розписах Ганни Ба-
бій із с. Дорошівка Ямпільського району Вінницької області  55. 
Для композицій майстрині характерні поземно розгорнуті ком-

52 Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев... С. 23.
53 Степова Україна. Орнамент: Альбом. Одеса : Вид. Одеський Політехні-

кум образотворчих мистецтв, 1929. Табл. 5.
54 Там само. Табл. 19, 27.
55 Довгань С. Настінні розписи в інтер’єрі житла с. Дорошівки. Буша: при-

рода, археологія, історія, етнографія та фольклор сіл Бушанської сільської 
ради. Вінниця : Вінницька газета, 2009. С. 93–94.

тур, в основі яких пряма, хвиляста, ламана лінії або їх комбіна-
ції (НМУНДМ). Асоціативно це малювання нагадує традиційне 
саржеве ткання «сосонками» й «окружками». Лінійне вирішення 
майстриня збагачує та урізноманітнює різнокольоровими крап-
ками, які пом’якшують або виділяють окремі мотиви. Ці деталі 
надають зображенню певного світлотіньового ефекту, властивого 
тканим рельєфним поверхням ахроматичних ряден і пілок.

Інтерпретації геометричних зірчастих, хрещатих і медальйон-
них мотивів типові для розпису М. Шинкарьової з акцентованим 
центром  – рівнокінцевим хрестом у розмаїтому візерунковому 
плетиві (НМУНДМ). Як і в килимарстві, ці зображення мають 
складну деталізацію всередині та навколо основних форм.

Виразною асиметричною композицією серед інших виокрем-
люється зразок із довільно намальованими геометризованими 
суцвіттями та поміж ними – рослинними пагонами (НМУНДМ). 
Праворуч на всю висоту килима «виростає» тендітне «дерево», 
центральне стебло якого з ярусами галузок увінчують квіти. 
Таке стилістичне трактування «дерева» («вазона») поширене в 
ужитковому мистецтві Поділля. У цілісну композицію всі скла-
дові об’єднуються в’юнкою хвилеподібною облямівкою, типовою 
для подільських килимів. Контрастного звучання зображенню 
надає зіставлення традиційного чорного насиченого тла й світ-
лих візерунків. Для кожного мотиву майстриня знаходить своє 
графічне вирішення, що ґрунтується на виразному ритмі пас-
тельних основних ліній і кольоровому акцентуванні дрібних де-
талей – пелюсток і квітів.

Інспіровані текстильною орнаментикою розписи походять із 
осередків Брацлавського й Балтського повітів. У с. Мухівці Брац-
лавського повіту (нині  – Немирівського  р-ну Вінницької  обл.) 
М. Фріде знято кальку з малювання над постіллю: на жовтому 
тлі зображено два великі «вазони», обрамлені подвійною кай-
мою – широкою темною з «букетами» квітів і меншою жовтою з 
в’юнкою гірляндою (РЕМ). Малювання відтворює типову схему з 
однорядним укладом мотивів.

Із-посеред музейних зразків мальованих килимів трапився 
лише один, який повторює композицію й техніку рахунково-
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ною рамою її авторських композицій. Зокрема, у  хатньому роз-
пису с.  Сліди імітація тканої доріжки вздовж стіни увиразнює 
квіткові мотиви та пізнавані форми глиняних іграшок – свищи-
ків, у  с.  Наддністрянське різнобарвні поперечні смуги оздоблю-
ють наріжні кути хати. У селах Долиняни та Гонтівка майстриня 
намалювала їх за периметром нижньої частини зовнішніх бічної 
і тильної хатніх стін, створивши ілюзію традиційних доріжок, за-
лавників. Відчуття реальності тканини підсилив контраст із про-
зорими, легкими рослинними мотивами під дахом, навколо вікон, 
дверей, імітаціями рушників на кутових пілястрах хати.

Для стінописів поліетнічного середовища Півдня України 
(Катеринославщини, Херсонщини) характерна традиційна на-
родна орнаментика, а  також своєрідна інтерпретація компози-
ційних структур і мотивів, запозичених із так званих панських 59 
килимів як феномену елітарної культури. 

Документальні джерела містять чимало відомостей про по-
міщицькі майстерні Лівобережжя першої половини ХІХ ст., де 
створювали вироби за східними та західноєвропейськими зраз-
ками. Зокрема твори «панських» ткацьких осередків позначені 
художніми стилями пізнього класицизму (ампіру), а також ро-
коко періоду його повторного розквіту, що припадає на 1830–
1850-ті роки 60. 

У  килимах переважав рослинний орнамент і техніка кру-
гляння (подібна до гобеленової). Типові композиції з централь-
ною домінантою – одинарним чи подвійним лавровим, дубовим, 
квітковим «вінком». Запозичений із французького мистецтва, на-
віяний римською античністю, «вінок» – один із найпоширеніших 
мотивів у килимарстві Лівобережної України (Полтавщини, Сло-

59 Термін «панський» килим трапляється у працях багатьох дослідників 
килимарства – Б. Крижанівського, В. Пещанського, Д. Щербаківського, Я. Ри-
женка, А. Жука, Я. Запаска. «Панському» килиму ХVІІ–ХVІІІ століть присвя-
чено низку статей та дисертацію Г. Когут. Див. : Когут Г. Українські «панські» 
килими ХVІІ–ХVІІІ  ст. (Історія та стилістика)  : дис.  ... канд. мист. : 17.00.06. 
Львів, 2003. 

60 Студенець  Н. Килимарство. Історія декоративного мистецтва Украї-
ни... С. 52.

позиції, де на всю висоту основного поля (синього, блакитного 
чи жовтого) намальовано яскраві мотиви «вазонів», «букетів». 
Суттєва зміна стилістики зображень зумовлена використанням 
олійних фарб і введенням світлотіньових градацій.

Своєрідним осередком розписів під «килим» наприкінці 
1930-х – на початку 1960-х років було с. Пужайкове Балтського 
району Одеської області. Етнологи Т. Косміна і В. Кушнір зафік-
сували тут зразки, що повторюють традиційні схеми поземно 
витягнутих виробів з однорядним укладом квіткових мотивів 56. 
Великі строкаті бутони та «букети» троянд набули виразного 
трактування відповідно до техніки малювання. Водночас, як за-
значала Т. Косміна, твори майстринь Параски Демченко, Ольги 
Пустової, Палажки Гладкої утратили зв’язок із текстильними 
прототипами, набули ознак, характерних для монументально-
го малярства, зокрема в композиціях «Вітер віє, розвиває», «На 
Бугу камінь росте» 57.

У сучасних хатніх розписах Східного Поділля, створення яких 
ініційовано професійними та самодіяльними митцями в меж-
ах культоротворчих акцій, фестивалів-пленерів 2012–2018  ро-
ків, простежується звернення до традиційних орнаментальних 
структур, осягнення та переосмислення місцевих автентичних 
образів  58. Органічною складовою композицій Оксани Городин-
ської є імітації традиційних тканин. У стінописах сіл Вінницької 
області  : Сліди, Нагоряни (Могилів-Подільського  р-ну), Наддні-
стрянське, Долиняни (Мурованокуриловецького   р-ну), Гонтівка 
(чернівецького р-ну) художниця відтворила поширені подільські 
поперечносмугасті ткані вироби, що є центром, тлом або своєрід-

56 Косміна Т. В. Локальні особливості народного житла південних регіонів 
Поділля. Народна творчість та етнографія. 1973. № 4. С. 29; Кушнір В. Народ-
не образотворче мистецтво українців Південно-Західної України ... Іл. 34–37.

57 Косміна Т. В. Локальні особливості народного житла південних регіонів 
Поділля... С. 29.

58 Студенець Н. Український хатній настінний розпис у контексті сучас-
них креативних пошуків. Традиційна культура в умовах глобалізації  : збере-
ження автентичності та розвиток креативних індустрій. Харків : «Друкар-
ня Мадрид», 2018. С. 388.
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божанщини) першої половини ХІХ ст.  61. Зображення у вигляді 
кола, замкненої гілки з пізнаваним вічнозеленим лавровим лис-
тям або гіллястого плетива з виразним обрисом було заповнене 
«вазоном» чи «букетом», оточене по основному полю середника, 
облямівці меншими мотивами зі стрічками, бантами тощо.

Розписи «під килим» у першій третині ХХ ст. були пошире-
ні на Катеринославщині, зокрема у Криворізькій окрузі в селах 
Капулівка  62, Олександрівка (Кріпацьке), Олексіївка (у минуло-
му чортомлик), Перевізні Хутори 63 (нині – Нікопольського р-ну 
Дніпропетровської обл.). 

Серед збережених музейних і репродукованих у працях 
Є. Берченко зразків як найтиповіші виділяються розписи з кон-
центричними схемами, а  також з однорядним і багаторядним 
розміщенням мотивів. 

Виразністю композицій та різноманіттям поліхромії фону 
виокремлюється низка мальованих килимів зі с. Капулівка, ін-
спірованих стилями класицизму, ампіру, рококо. Є. Берченко за-
значала, що в них траплялося чорне, темно-синє, біле, блакитне, 
сіре, буре пофарбування тла 64.

Цитування елементів класицизму та ампіру проявилося в ла-
конічних статичних композиціях, темному однорідному кольорі 
вільного поля, контрастно виділених на ньому білим контуром 
мотивах: кола («колеса» за місцевою термінологією) з фестона-
ми 65, «вінка», «вензеля», «вазона» та їх поєднаннях. Ахроматичне 
вирішення оживлене яскравим акцентуванням деталей компози-
ції. Зокрема ці ознаки характерні для килима, на темно-синьому 
середнику якого намальовано симетричний «букет» з виразним 
бантом, оточений схематично трактованим «вінком», обрамлений 

61 Там само. С. 54.
62 Одне з найстаріших козацьких поселень у Нікопольському районі.
63 За іншою назвою – Перевізькі Хутори (нині у складі м. Покров).
64 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 

будівель при них... С. 22– 23.
65 У  цих композиціях мотив кола часто доповнюється фестонами  – об-

лямівкою по зовнішньому краю у вигляді геометричних форм (трикутників, 
зубців), дубового листя тощо.

1. Мальований килим. 1946 р. с. Дмитрушки (нині – Уманського р-ну черкаської обл.). 
Етюд В. Бушена. Папір, акварель. (ДНАББ)

2. Мальовані килим та рушники в інтер’єрі хати. 1946 р. с. Мошурів (нині – 
Тальнівського р-ну Київської обл.). Етюд М. Катерноги. Папір, акварель. (ДНАББ)
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3. Мальований килим. 1920-і рр. Кам’янецька округа (нині – Хмельницької обл.). 
(Літографія з видання: Гагенмейстер В. Стінні розписи на Кам’янеччині : Альбом. 

Кам’янець-Подільський : КПХППШ, 1927)

4. Мальований килим. 1920-і рр. Криворізька округа (нині – Дніпропетровської обл.). 
Полотно, ґрунт, фарби на основі мінеральних та синтетичних барвників. (ХІМ)

5. Руденко Ірина. Мальований килим. 1920-і рр. Криворізька округа  
(нині – Дніпропетровської обл.). Полотно, ґрунт, фарби на основі мінеральних 

та синтетичних барвників. (ХІМ)

6. Мальовані рушники в інтер’єрі хати. 1946 р. с. Війтівка (нині – с. Родниківка 
Уманського р-ну черкаської обл.). Етюд В. Бушена. Папір, акварель. (ДНАББ)
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7. Мальований рушник. 1958 р. 
м. Умань черкаської обл. 
Папіросний папір, анілінові 
барвники; витинання. 
(НМУНДМ)

8. Мальований 
рушник. 1920-і рр. 

с. Гоголів (нині – 
Броварського р-ну 

Київської обл.). 
Папір, акварель; 

витинання. 
(НМУНДМ)

9. Павленко Віра. Мальований 
рушник. 1989 р. Папір, гуаш; 
витинання. (НМНАПУ)

по краю потрійною габою (ХІМ). Певної виразності орнаменталь-
ній композиції надають імітації світлотіньових градацій дубового 
листя, що досягнуто за допомогою штампа (трафарету) (іл. 4). На 
подібному зразку центр композиції творить коло із лінійним «ва-
зоном» усередині, оточене контрастним зубчастим берегом. Осно-
вний мотив доповнений подібними дрібнішими, розміщеними на 
площині середника та в облямівці композиції (ХІМ). 

Незвичне поєднання «букета» в обрамленні кола з виразними 
фігурними фестонами й розімкненого навколо «вінка-вазона» ви-
різняє мальований килим, позначений впливом стилю рококо 66. 
Плетиво «вінка» органічно доповнює мотив на зразок вази-паль-
мети, що в нижній частині завершується волютами. Мальований 
білою глиною візерунок контрастно виділяється на темному тлі.

Рокайлева легкість притаманна килиму з білим тлом, що 
поєднує в композиції два кола  : у центрі менше – із зубчастим 
різноколірним берегом, квітковою «галузкою» та зовнішнє  – зі 
стрічковим рослинним візерунком (ХІМ).

Своєрідне взаємопроникнення традиційного народного орна-
менту та західноєвропейських стильових інспірацій простежу-
ється в творах із шестипелюстковою «розетою» в центрі компози-
ції, оточеною рослинними мотивами та обрамленою кольоровою 
одинарною-подвійною чи потрійною стрічкою. Приміром, ком-
позиційний простір органічно поєднує «розету» в червоному, 
синьому, чорному кольорах, котра займає майже весь середник, 
з квітковими пагонами в наріжних кутах основного поля (ХІМ). 
У складніших за структурою зразках «розета» з різнокольорови-
ми пелюстками, вписана в одинарне чи подвійне коло, набуває 
ознак квітки, розчиняється в рослинному плетиві. Так, на килимі 
з с. Олександрівка 67 між пелюстками «розети» та зовні кола, що її 
окреслює, розміщено дрібні паростки, «букети». Вони перепліта-
ються з тендітними квітковими галузками тла, які поширюються 
на увесь простір композиції. Значну частину іншої схеми з «роз-

66 Берченко Є. В. Про настінні розписи українських хат на Катеринослав-
щині... Табл. ХХІV.

67 Там само. Табл. ХХV.
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зиції с. Покровське мальовані кола з фестонами заповнено рів-
нокінцевими хрестами (грецькими, корсунськими), обрамлено 
складною візерунковою габою 69.

Зафіксовано також зразок із намальованими в один ряд лав-
ровими «вінками», ясно визначеними пелюстками, трактованими 
так само, як і в тканих виробах (ХІМ). У кожному з «вінків» – при-
сутні орнітоморфні мотиви, типові для традиційного народного 
розпису. Для килима характерне лаконічне графічне та колірне 
вирішення – поєднання чорного тла, білих лінійних зображень з 
червоним акцентом окремих деталей пташиного оперення.

Інспірації стилю ампір проявляються в хатньому малюван-
ні с. Перевізні Хутори : у розписах з «вінками», переплетеними 
лавровими, дубовими гілками та розміщеними в один ряд на 
інтенсивному темному тлі 70. Килим вирізняється складною по-
трійною облямівкою з однотонних і орнаментованих стрічок, 
а також лінійно виразних гірлянд-напівкіл.

Суттєвий вплив тканих виробів простежується в розписах 
із багаторядним повтором мотивів по вертикалі й горизонта-
лі. У колекції ХІМ представлено два зразка такого типу. У вер-
тикально орієнтованій композиції на білому тлі розлогі яскраві 
«букети» чергуються з «вазонами», основне поле обрамлене од-
нотонною габою. В іншій, дещо ритмічно виразнішій композиції, 
намальовані подібні квіткові галузки з акцентуванням централь-
ного мотиву  – квіткового «букета» у вазі на зразок антично-
го кратера. Стильова естетика класицизму і рококо відчутна у 
контрастному співставленні інтенсивного темного фону, багатої 
палітри пастельних візерунків на ньому, а також у пластично ви-
разних деталях – в’юнких стрічкових доповненнях стебел.

На Катеринославщині зафіксовано також зразки мальова-
них килимів, подібних за композицією до традиційної плахти : 
простір поділено на дрібні квадрати, що в шаховому порядку 
заповнені квітковими галузками (ХІМ). В  іншому зразку поле 

69 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 
будівель при них... Табл. VІІ.

70 Берченко Є. В. Про настінні розписи українських хат на Катеринослав-
щині... С. 83.

етою-квіткою» займає складна орнаментальна габа у вигляді пів-
кіл, що контрастує зі середником (ХІМ).

У  декількох мальованих зразках у центрі блакитного поля 
розташовано традиційний розімкнутий квітковий «вінок», 
увінчаний парними зображеннями птахів. Подібні рослинні 
мотиви симетрично повторюються в наріжних кутах килима. 
Прозорість фітоморфних візерунків підкреслена дрібними дета-
лями, тендітними бантами, які органічно вплітаються в загаль-
ну структуру розпису. 

Дві однотипні композиції, що вирізняються з-поміж інших 
підсиленою декоративністю, соковитістю форм, походять зі 
с. Олександрівка. Центр килимового простору творить комбіно-
ваний мотив: розімкнений «вінок» з умовною трикутною осно-
вою, у середині якого розміщено один над другим класичні тра-
диційні «вазони» з виділеним вертикальним стеблом. На одному 
із зразків напис з ім’ям майстрині, симетрично розташований 
навколо розлогого «вінка-вазона», створює додаткове обрам-
лення, органічно доповнює складну орнаментальну структуру 
(ХІМ). У розписах поєднано біле тло із зеленими, блакитними, 
коричневими кольорами барокових і рокайлевих візерунків, се-
ред яких вгадуються типові гвоздики, тюльпани, гранати (іл. 5). 
Ці зображення мають як безпосередні аналогії з текстильними 
зразками, так і трансформуються відповідно до місцевої орна-
метики. Зокрема «плід граната», поширений у західноєвропей-
ському мистецтві стилю бароко, набув у розписах обрисів овалу, 
увінчаного зубцями або пелюстками. Водночас, адаптуючись до 
місцевої флори, він перетворився на «яблуко» та «маківку». 

У досліджених Є. Берченко осередках набули розповсюджен-
ня орнаментальні схеми з однорядним укладанням мотивів. Зі 
с. Олексіївка походить мальований килим з розташованими по 
горизонталі «розетами», оточеними потрійними колами різних 
кольорів 68. Наріжні кути середника заповнено «вазонами», об-
рамлено складною габою з меандровими стрічками. У  компо-

68 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 
будівель при них... Табл. ХХ.
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Виразні зразки поліхромного оздоблення печей відтворив у за-
мальовках початку 1940–1950-х років художник В. Бушен. Суттєвий 
вплив текстильних композицій відчутний у розпису вищезгадува-
ного с. Петриківка з «букетом» у центрі «кола-вінка», сформованого 
з традиційних петриківських мотивів малювання 73. Наріжні кути 
розпису виявлено квітковими «галузками». 

У  низці замальовок з композицій пічних площин Херсон-
ської області відтворено концентричні схеми, характерні для ки-
лимових виробів. Зазвичай у центрі основного поля розміщено 
«вазон» у кошику або вазі, «букет», обвитий стрічкою тощо. 

Подібна композиція типова для розписів груб сіл Високопіль-
ського району Херсонської області. Так, структурну домінанту – 
«вазон» у центрі фасадної стіни доповнено рослинними, орні-
томорфними мотивами наріжних кутів, обрамлено лаконічною 
однотонною стрічкою, що підкреслює обриси пічного дзеркала 74.

Поєднанням мальованих візерунків і поліхромної фактури, 
утвореної технікою «бризкання», акцентуванням широкої обля-
мівки навколо невеликого «букета» в оточенні дрібних кетягів ка-
лини й «галузок», вирізняється декоративна композиція з с. Но-
вопетрівка (нині  – Високопільського  р-ну Херсонської  обл.)  75. 
В іншій концентричній композиції з цього села квіткову в’юнку 
облямівку навколо невеликого паростка увиразнено пластично 
виявленими наріжними кутами 76.

У  першій половині ХХ  ст. мальовані килими відображали 
орнаментальні традиції місцевих осередків. Натомість пізніше в 
селянському середовищі спостерігалося прагнення відтворюва-
ти новітні промислові зразки, здебільшого далекі від усталених.

До явищ наївного мистецтва («народного примітиву») мож-
на зарахувати мальовані «базарні килимки» другої половини 
ХХ ст. Це переважно натюрморти, композиції з фольклорними 
сюжетами, а також краєвиди, на яких з наївною безпосередніс-
тю зображено картини ідеалізованого світу – куточки квітучих 

73 Бушен В. Настенная роспись в народной архитектуре Украины... Іл. 58.
74 Бушен В. Настенная роспись в народной архитектуре Украины... Іл. 61, 62.
75 Там само. Іл. 59.
76 Там само. Іл. 63.

розмежоване діагональними стрічками, заповненими дрібними 
рослинними візерунками (ХІМ).

Регіональні традиційні схеми хатніх стінописів трансформу-
валися в малювання на папері, що набуло поширення наприкін-
ці 1920 – початку 1930-х років. Мальовані килимки П. Пружко зі 
с. Василівка (нині – Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл.) 
відтворюють типові концентричні композиції, а  також схеми 
з однорядним укладом мотивів. Як і в настінних розписах, по-
середині килимового простору розміщено «вінок», по кутах 
оточений квітковими «букетами» в обрамленні стрічкової габи 
(ДНІМ). Для інших варіацій типове однорядне розташування 
«букетів» або «вазонів» уздовж основного поля (ДНІМ). 

Утім, за слушним зауваженням Ю. Смолій, композиція «ки-
лимок» не належала до традиційного асортименту малювання 
на папері, мала експозиційно-репрезентативний характер, цією 
назвою у подальшому умовно визначали різноманітні твори, зо-
крема сюжетні панно «весільні поїзди» 71. Композиція «килимок» 
мала місце в творчому доробку відомих майстринь смт Петри-
ківка Петриківського району Дніпропетровської області – Тетя-
ни Пати, Надії Білокінь, Марфи Тимченко.

В окремих регіонах України поліхромні зображення «під ки-
лим» було зафіксовано збирачами в декоруванні печей.

Приміром, на фото С. Таранушенка 1930 року з с. Велике Устя 
(нині – Сосницького р-ну чернігівської обл.) зафіксовано мальова-
ну грубу хати Д. Лалуки. Фасадна площина груби декорована тен-
дітним рокайлевим «вазоном», обрамленим в’юнкою гірляндою 72.

71 Смолій Ю. Петриківське малювання : народна й мистецтвознавча тер-
мінології. Проблеми українського термінологічного словникарства в мисте-
цтвознавстві й етнології. Київ : Ред. вісника «Ант», 2002. С. 95–98.

72 Таранушенко Стефан Андрійович. І. Фотографії, рисунки пам’яток ар-
хітектури та мистецтва чернігівщини : види міст, садиби, хати, господарські 
будови, площі, брами, церковні відзнаки, кахлі, одяг, вишивки, портрети з 
чернігівського музею, монастирі, церкви, іконостаси, ікони, склади богослуж-
бових книг, надгробки. ІІ. Опис на картках С. А. Таранушенка. 1900–1972 рр. 
1542 фото, 5 негативів, 339 карток. ІР НБУВ. Ф. 278. Спр. 651. Арк. 139; Сту-
денець Н. Матеріали з історії хатнього настінного розпису в архіві Стефана 
Таранушенка. Студії мистецтвознавчі. 2015. число 4. С. 113. 
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тральних, північних і східних регіонах України, що вирізнялися 
особливим багатством орнаментації, зосередженої на обох кін-
цях. Середня частина залишалася не оздобленою. Мали місце 
імітації довгих і вузьких «божників» («набожників», «наобраз-
ників», «завісок»), також декорованих на кінцях або вздовж од-
ного довшого берега.

Розписи відтворювали стрічкові й поперечносмугасті, а  та-
кож центричні структури, поширені в текстильних прототипах. 
Приміром, з-поміж музейних зразків виокремлюються схеми 
з вертикально спрямованим мотивом «вазона», «дерева» або 
«квітки» на кінцях рушника у візерунковому обрамленні. 

Переважали фітоморфні («квітка», «вінок», «гілка», «букет», 
«вазон», «виноград») та орнітоморфні («птах», «півень», «ластів-
ка» тощо) мотиви. Стильова специфіка цих зображень, мальова-
них або виконаних за допомогою трафаретів, близька до вишив-
ки гладдю, рушниковими швами, значно рідше – до човникового 
чи перебірного ткання. Вирізані фігурні фестони із зубцями по 
нижньому краю паперових виробів, імітаціями технік «вирізу-
вання», «змережування» також було декоровано розписом.

У  першій третині ХХ  ст. мальовані рушники були розпо-
всюджені на чернігівщині, Київщині, Уманщині, Полтавщині, 
Катеринославщині. Утім, у музейних колекціях зберігаються 
поодинокі зразки творів, датованих кінцем 1920-х років, адже 
вивчення цього явища народної творчості на той час було 
спорадичним. 

Подорожуючи чернігівським Поліссям, Є.  Спаська зафіксу-
вала в своєму щоденнику унікальні для сучасного дослідника 
народних розписів відомості про мальовані рушники, які виго-
товляли з тонкого паперу й використовували в побуті як іміта-
цію тканих і вишиваних  80. Із цих надзвичайно цінних спосте-

80 В архівних матеріалах гуртка «Studio» від 1926  року зазначено, що 
Є. Спаська привезла з Ніжина мальовані паперові рушники і квіти, щоденник 
із записами етнографічного характеру. Див. : матеріали гуртка «Студії». Про-
токоли засідань гуртка. 1926 рік. Машинопис. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 48-3. 
Од. зб. 315. Арк. 23; Спаська Є. Подорожі по чернігівщині, уривки з щоденни-
ків, рр. 1921–1926 рр... Арк. 30–31. 

сіл з озерами тощо. На думку О.  Найдена, багато цих творів 
зафіксували систему давніх мотивів та «обрядово-сакральних 
образів-архетипів» 77.

Мальовані рушники

У  традиційному сільському побуті орнаментальні вишива-
ні й ткані рушники були урочистою домінантою хатнього про-
стору – ними обрамлювали ікони на покуті, їх розвішували на 
жердках, сволоку та стінах: над вікнами, дверима, навколо дзер-
кал, родинних фото тощо. Розписи «під рушник» (мальовані 
рушники), що набули поширення у 1920-х  роках, наслідували 
місця розташування текстильних прообразів, їхні реальні фор-
ми, розміри, а також способи драпірування (укладання) в роз-
горнутому вигляді.

Залежно від основи, технологічних особливостей мальовані 
рушники були стінописними й паперовими 78. Стінописні іміта-
ції виконували безпосередньо на поверхнях стін; паперові ви-
готовляли з будь-якого паперу, переважно з дуже тонкого ци-
гаркового («папироси»), увиразнювали ажурним мереживним 
витинанням по краю. Зображення малювали від руки яскрави-
ми аніліновими фарбами за допомогою саморобних пензлів або 
наносили, послуговуючись трафаретами, штампами тощо. 

Як свідчать наявні візуальні джерела, мальовані стінописні 
рушники іноді мали тоноване тло на відміну від білих паперо-
вих. Так, на одній зі світлин з с. Капулівка Криворізької округи 
(нині – Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.) зафіксова-
но стінописний темний (очевидно червоний) зразок навколо ві-
кна в хатніх сінях 79.

Мальовані імітації зазвичай відтворювали «кілкові» («кілоч-
кові», «кілковики») святкові рушники, розповсюджені в цен-

77 Найден О. «Базарні килимки»... С. 36.
78 Смолій Ю. Українські мальовані рушники першої третини ХХ століття: 

проблема імітації в народному мистецтві...С. 248.
79 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 

будівель при них... Табл. ХV.
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Краї рушника орнаментовано стрічкою з шестипелюсткових «роз-
ет» та оздоблено вирізаними ажурними фестонами (іл. 8).

Виразні імітації мальованих рушників (очевидно стінопис-
них) із поперечносмугастим декором, характерним для тканин 
Київщини, зафіксовано в етюді М.  Катерноги кінця 1940-х  ро-
ків 84. На відміну від збережених зразків, малювання відтворює 
небілене домоткане полотно, стримані кольори геометризовано-
го стрічкового орнаменту по всій поверхні й рослинних зобра-
жень між смугами.

У візуальних джерелах зафіксовано чимало мальованих руш-
ників Уманщини. Зображений у 1935  році в авторському роз-
писі Явдохи Поліщук рушник зі с. Війтівка (нині – Родниківка 
Уманського р-ну черкаської обл.) вирізняється структурою, по-
будованою на ритмі поперечних смуг, заповнених рослинними 
мотивами (НМУНДМ).

У цьому ж селі стінописні та паперові зразки в автентично-
му середовищі – у хатніх інтер’єрах післявоєнних 1940-х років, 
аквареллю зафіксував В. Бушен. Традиційно вони розташовані 
в розгорнутому вигляді як обрамлення настінних сімейних світ-
лин 85. Оздоблення рушників, характерне для місцевих виробів, 
зосереджено на кінцях: поєднує мотиви «вінків» та під ними по-
перечносмугасті візерункові структури (іл. 6). Зображення квіт-
кових «вінків» з рушників повторюються в загальному ансамблі 
хатніх стінописів : над вікнами, у міжвіконних простінках тощо.

Подібне декорування мають оригінальні паперові вироби 
Уманщини, датовані кінцем 1950-х років, з фондів НМУНДМ 86. 
Зразки виконано на дуже тонкому, прозорому легкому папері, 
подібному до «серпанкового» полотна, доповненому ажурним 
витинанням й наскрізним вирізуванням по краях. Лінійний ві-
зерунок нанесено інтенсивними кольорами (рожевими, черво-
ними, бузковими) з використанням анілінових барвників. 

84 Хата в с. Мошурово Тальнівського району Київської області : настінний 
розпис інтер’єру хати колгоспниці Мамієнко Н... Арк. 1.

85 Бушен  В. Альбом матеріалів настінного розпису на Уманщині та 
Кам’янець-Подільщині... Арк. 10, 20.

86 Рушники зі збірки мистецтвознавця Ю. Лащука.

режень дізнаємося про технологічні особливості їх створення, 
орнаментику та застосування в хатньому інтер’єрі. 

Зокрема, Є. Спаська зазначала про виготовлення рушників 
на газетному папері з «писаними» червоними візерунками у 
с. Прохори Ніжинської округи (нині – Борзнянського р-ну чер-
нігівської обл.), композиції яких відтворювали місцеві вишива-
ні й ткані вироби 81.

У  монографічному історико-етнографічному дослідженні 
«Кролевець  – опорний пункт художнього ткацтва на Україні», 
Є. Спаська згадувала про паперові вироби, оздоблені малюван-
ням і вирізуванням на зразок мережива, призначені для обрам-
лення ікон 82. За композицією орнаменту по довшому краю вони 
наслідували вузькі ткані «божники».

Декілька мальованих рушників у музейних колекціях похо-
дять з осередків Київщини. Зокрема, це два унікальні твори пер-
шої третини ХХ ст. з приватної збірки Євгенії Прибильської (НІЕЗ 
«Переяслав»)  83. Для них характерні орнаментальні структури у 
поперечні смуги, заповнені стрічковими рослинними мотивами 
на основі хвилястих ліній, а також виразними «букетами».

Рідкісний зразок мальованого рушника зі с.  Гоголів (нині  – 
Броварського  р-ну Київської  обл.), що наслідує вишитий глад-
дю виріб обрядового призначення, зберігається в колекції 
НМУНДМ. Вузький довгий рушник, подібний до поліських «бож-
ників» («завісок»), склеєно з окремих аркушів цупкого паперу (зі 
шкільних зошитів). Мальований візерунок розташовано на обох 
кінцях – квіткові «галузки», над ними замкнений рослинний «ві-
нок» з літерами у центрі: «Х» (на одному кінці), «М» – на іншому. 

81 Спаська  Є. Подорожі по чернігівщині, уривки з щоденників. 1921–
1926  рр... Арк.  31; Косицька  З. Хатні паперові оздоби в матеріалах Євгенії 
Спаської...С. 238.

82 Спаська Є. Кролевець – опорний пункт художнього ткацтва на Україні... 
Арк. 75. 

83 Косицька  З. Еволюція української витинанки ХХ  – початку ХХІ  ст.  : 
художні осередки, традиції, новації : дис. ... канд. мист. : 26.00.01. Київ, 2018. 
С. 53; Косицька З. Еволюція української витинанки ХХ – початку ХХІ ст. : ху-
дожні осередки, традиції, новації. Додатки : дис. ... канд. мист. : 26.00.01. Київ, 
2018. С. 38.
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Традиційні регіональні схеми орнаментування знайшли 
відображення у творчості відомих майстринь цього осередку. 
Для рушника Надії Білокінь характерне малювання з укладе-
них смугами квіткових візерунків, дрібні графічні елементи, 
об’єднані у «букет», органічне доповнення наскрізним вирізу-
ванням фестонів по краю (НМУНДМ).

У  паперових виробах Ганни Ісаєвої відображено узвичає-
ну структуру з поперечних смуг, найширшу з яких заповнено 
основним симетричним мотивом («букетом», кущем калини) в 
оточенні пари птахів, стилізованих відповідно до рослин. Вуж-
чі смуги з подібними «галузками» відділені від основної стріч-
ками «гребінчиків» 89 (НМНАПУ). Авторській манері майстри-
ні притаманні багатоколірність,  поєднання широких мазків і 
тонких ажурних ліній.

В одному з мальованих рушників Тетяни Пати кінця 1920-
х років розлогий, гіллястий «вазон» розміщено над стрічками 
квіткового орнаменту, створеного на основі хвилястих ліній 
та їх комбінацій (НМУНДМ). В іншому – «вазон» з вертикаль-
ною домінантою побудови й вигнутими гілками, у виразному 
обрамленні яскравих квітів, заповнює увесь простір на кінцях 
рушника (НМУНДМ). 

Особливою легкістю ескізної манери виконання, свіжістю 
барв «букета» павоній над візерунковою смугою вирізняється 
малювання Ярини Пилипенко на рушнику кінця 1930-х ро-
ків. Яскраві квіткові акценти доповнено тендітними стеблами, 
пуп’янками та листям 90.

Подібна композиція типова для двох рушників Віри Павлен-
ко, створених за зразками першої третини ХХ  ст. (НМНАПУ). 
Над кількома орнаментальними смугами вміщено розлогий «бу-
кет», у іншому творі – сюжетну композицію з жіночими поста-
тями в традиційному місцевому вбранні в оточенні сплетених 

89 Рушники створено за давніми зразками наприкінці 1970 – на початку 
1980-х років. Для них використано нові матеріали, зокрема цупкий папір (ват-
ман), акварельні фарби на яєчному жовтку тощо.

90 Занавіски, рушники. Малюнки Пилипенко Я. і Бельмас А. АНФРФ 
ІМФЕ НАНУ. Ф. 8. Од. зб. 1274. Арк. 17.

Традиційний для тканих і вишиваних виробів поперечнос-
мугастий орнамент розташовано трьома смугами, відмежова-
ними ламаними лініями одна від одної, заповненими фітоморф-
ними візерунками. У  найширшій смузі розміщено квітковий 
«вінок» з акцентуванням на двох великих квітках, оточених на-
вколо дрібнішими (іл.  7). На іншому рушнику в широкій сму-
зі  – геральдичний орнітоморфний мотив, об’єднаний у цілісну 
структуру паростком. На третьому експонаті намальовано цен-
тричний квітковий «букет». У менших смугах усіх зразків розта-
шовані стрічкові рослинні композиції на основі хвилястих ліній, 
а  також їх комбінацій, що утворюють ланцюг. Стилістично ці 
декоративно узагальнені зображення не лише повторюють про-
тотипи місцевих вишивок, а й імітують виразну фактуру, спря-
мування й нашарування стібків. 

В оздобленні мальованих рушників с. Родниківка, датованих 
1958 роком 87, також переважають зображення на кінцях, нанесе-
ні за допомогою різноманітних трафаретів і штампів яскравими 
інтенсивними фарбами (МЕХП ІН НАНУ). Характерні стрічкові 
схеми з фітоморфних («квітки», «вінки», «галузки», «виноград») та 
орнітоморфних («птахи», «ластівки») мотивів. У концентричній 
композиції одного з творів у замкненому квітковому «вінку» зо-
бражено «півня» – поширений образ українських народних руш-
ників. У трактуванні графічних, виразних за силуетом мотивів, 
відчутний певний відхід від традиційної площинної орнаменти-
ки, реалістичність відтворення природних рослинних прототи-
пів з прорисами пелюсток і натяком на тривимірний об’єм. 

Особливе орнаментальне розмаїття вирізняє мальовані руш-
ники Півдня України, зокрема з осередків Катеринославщини 
(нині – Дніпропетровської обл.). Усталена візерункова структура 
зі смугами рослинного орнаменту та «вінком» над ними, мальо-
вана з використанням аніліну, золотої та срібної фарб, відтворе-
на в рушнику кінця 1920-х років з с. Петриківка 88. 

87 Рушники було привезено до музею з польової експедиції Р. Гарасимчука. 
88 Берченко Є. В. Настінне малювання українських хат та господарських 

будівель при них... Табл. ХХХІІ.
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Поздовжні стрічкові композиції характерні для віконних папе-
рових фіранок, датованих 1958 роком, зі с. Родниківка. Найбільша 
з них, призначена для середньої частини віконного отвору, оздо-
блена по довшому краю зубчастим вирізуванням, трафаретними 
рядами поземних гірлянд рослинного орнаменту з яскравими ак-
центами «троянд», «мальв», «винограду» (МЕХП ІН НАНУ). Інші 
зразки фіранок у вигляді вужчих паперових смуг декоровано по-
дібними стрічковими візерунками (МЕХП ІН НАНУ).

Суцільна композиція з орнаментованого ламбрекена та симе-
трично розташованих вертикальних смуг характерна для віконної 
занавіски майстрині Агафії Бельмас зі с. Петриківка (кінець 1930-
х р.) 92. Яскраві квіти, суцвіття та грона винограду, мальовані ви-
разними соковитими мазками, заповнюють увесь простір виробу, 
обрамленого по контуру дрібним стрічковим візерунком.

У с. Петриківка побутували різноманітні види мальованих па-
перових виробів, що наслідували зразки стінопису й текстилю 93. 
«Мальовки», «стьожки» були призначені для оздоблення печі, рід-
ше стін; «слижі» – для балок стелі. З-посеред цих зразків за сво-
їм функціональним призначенням і декором найближчі до тек-
стильних прототипів «лиштви» 94 – довгі широкі стрічки паперу, 
що слугували для прикрашення вікон, дверей, а також божниць, 
дерев’яних полиць, мисників. «Лиштви» було оздоблено заокру-
гленими фестонами із зубчастим вирізуванням по одному довшо-
му краю та малюванням за узвичаєними стрічковими схемами.

Для паперових візерункових «лиштв» кінця 1920-х  років з 
інших осередків – сіл Кам’янка, Підгородне Новомосковського 
повіту Катеринославської губернії (нині  – передмістя у складі 
м. Дніпро) типові орнаментальні структури на основі прямої й 
хвилястої ліній. Малювання «лиштв» с. Кам’янка вирізняється 
стрічковими схемами, розташованими у декілька поземних ря-
дів з акцентуванням на великих яскравих квіткових мотивах 
(ДНІМ). Для с.  Підгородне характерні прозоріші композиції з 

92 Занавіски, рушники. Малюнки Пилипенко Я. і Бельмас А. ... Арк. 19.
93 Смолій Ю. Петриківське малювання : народна й мистецтвознавча тер-

мінології... С. 95.
94 Поширена техніка вишивки.

вінком «квіток» і кетягів калини. Для орнаментики рушників 
характерні виразні силуети, домінування відтінків червоного, 
зеленого та чорного кольорів (іл. 9).

У центричній композиції майстрині Векли Кучеренко, випус-
книці петриківської школи декоративного малювання, рушни-
ковий простір заповнює величний «вазон» з «лапатим листям», 
обрамлений стрічковим орнаментом 91. 

В  авторських декоративних розписах мальований рушник 
набув поширення як репрезентативний виставковий твір. Нині 
він посідає вагоме місце у творчості Тамари та Олександра Ваку-
ленків, Олени Ярмолюк та багатьох інших сучасних митців. 

Інші види мальованих текстильних імітацій

Водночас із розписами «під килим» та «під рушник» у традицій-
ному інтер’єрі побутували мальовані на папері імітації текстильних 
фіранок, «лиштв» тощо. Рідкісні музейні та архівні зразки таких ви-
робів походять з Київщини, Уманщини, Кате рино славщини.

Фіранки (занавіски), призначені для завішування вікон, на-
були поширення в селянському середовищі у 1920–1930-х роках, 
вочевидь під впливом міської культури. Зразки паперових фіра-
нок мали форму ламбрекена, що поперечно прикривав віконний 
отвір у верхній або середній частині. Звідси поземно видовжена 
форма цих виробів і відповідна орнаментація.

Віконна фіранка майстрині Євдокії Науменко з Броварсько-
го  р-ну Київської області виготовлена зі склеєних аркушів цуп-
кого паперу, увиразнена вирізуванням заокругленими фестонами 
й торочками по краю, орнаментована мальованими «сосонками» 
(НМУНДМ). Геометризовані рослинні мотиви, розміщені в один 
ряд уздовж основної площини, доповнені хрещатими «розета-
ми» й крапками. За стилістикою графічної композиції, вирішеної 
в один темно-синій колір з використанням пензля і трафаретів 
(штампів), фіранка подібна до традиційної вибійчаної тканини.

91 Рушник Кучеренко В. 1937 р. АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 8. Од. зб. 1271. 
Арк. 16.
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більшими просвітами тла, на основі поздовжнього пагона з чис-
ленними розгалуженнями (ДНІМ).

Мальовані текстильні імітації побутували в інтер’єрі сіль-
ського житла переважно у 1920–1970 роках. Для них, безперечно, 
характерні ознаки тканих, вишиваних, вибійчаних виробів, які 
мали вагоме значення в українській етнічній культурі. Утім, су-
цільне відтворення цих зразків траплялося зрідка, найчастіше 
розписи наслідували поширені регіональні композиційні схеми, 
мотиви, площинність, декоративну виразність. Іноді генетичний 
зв’язок із джерелом інспірації – текстильним зразком, виявлявся 
лише в структурі орнаменту, поєднанні окремих кольорів або за-
гальному колористичному вирішенні. Зазвичай мальовані кили-
ми, рушники, фіранки, «лиштви» – це самобутні художні твори, 
водночас органічно поєднані з цілісним орнаментальним про-
стором селянської оселі. 

Людмила Сержант

УКраЇНСЬКИй фарфор 
І фаяНС 1900–1930 -х роКІв: 

НаЦІоНаЛЬНа СвоєрІдНІСТЬ 
І ЗагаЛЬНоєвроПейСЬКИй 

КоНТеКСТ

Мистецтво фарфору і фаянсу України у ХХ  ст. пройшло 
складний шлях від наслідування досягнень чужоземних фабрик, 
стилів, мистецьких шкіл до самостійного розвинутого й багато-
гранного явища в національній культурі. Його історія налічує 
кілька періодів, які характеризуються певними особливостями 
розвитку, процесами, що визначали ті чи інші мистецькі досяг-
нення або невдачі. Знання цієї історії дає ключ до розуміння ці-
лісної картини явища.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у багатьох народів Єв-
ропи, які не мали своєї державності, набули поширення націо-
налістичні політичні рухи, які спричинили розвиток культури 
та формування національних мистецьких шкіл. В Україні біля 
витоків цього явища стояли видатні архітектори, художники, 
скульптори. Не оминули ці процеси і декоративне мистецтво 
загалом і зокрема такий потужний його сегмент, як фарфор, 
який був «... інтернаціональним, синтетичним, був результа-
том творчої діяльності багатьох народів впродовж чи не півто-
ра тисячоліть» 1. Мистецька практика в галузі фарфору, повною 
мірою засвоїла стильові надбання відомих європейських фар-
форових заводів, чутливо реагувала на зміну загального куль-

1 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор (конец ХVІІІ – на-
чало ХХ века). Киев, 1985. С.7
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мистецького об’єднання «Школа Глазго»; в Бельґії – Анрі ван де 
Вельде та Віктор Орта; у Франції – Гектор Ґімар; в Іспанії – Анто-
ніо Ґауді; у Росії –художники об’єднання «Світ мистецтва» Олек-
сандр Бенуа, Валентин Сєров. В Україні, яка була розділена між 
Російською і Австро-Угорською імперіями, новітні ідеї втілюва-
ли в життя митці Києва і Львова, тісно пов’язані з мистецьким 
життям Австрії, Польщі, Росії,  – це, зокрема, Василь та Федір 
Кричевські, Іван Левинський, Олекса Новаківський, Юлій Ми-
хайлів та багато інших. 

На формування національної своєрідності модерну в кожно-
му окремому випадку впливало багато факторів – рівень еконо-
мічного і культурного розвитку, ментальність та звичаї народів, 
культурні впливи тощо. У  галузі декоративного мистецтва по-
казовим було звернення до традицій національного народного 
декоративного мистецтва і традиційного ремесла.

Період модерну в європейському мистецтві (кінець ХІХ – по-
чаток ХХ ст.) збігся з початком технічної модернізації фарфо-
рових підприємств. Художні задуми втілювалися в матеріалі за 
допомогою машинних технологій, що змінило художній підхід 
до моделювання речей.

Для його сприйняття необхідно було виробити естетичну па-
радигму, яка б ґрунтувалася на новій ідеології та філософії жит-
тя, була просякнута потребою свободи самовираження. У другій 
половині ХІХ ст. у європейському фарфорі переважали усклад-
нені та переобтяжені декором еклектичні форми. Для модерну ж 
характерна чиста самодостатня форма і замилування красою ма-
теріалу, що так відповідало новим віянням у філософії, літерату-
рі, мистецтві взагалі. Модерн формував естетичне середовище, 
сповнене почуття і поезії. Речам, створеним у цьому стилі, при-
таманна внутрішня гармонія, узгодженість естетичних і функці-
ональних якостей. 

Модерн на початку ХХ ст. став всеохопним явищем, яке уві-
брало всі прояви духовного і матеріального життя: не тільки 
мистецтво  – живопис і скульптуру, архітектуру, декоратив-
не мистецтво, літературу й музику, а й друковану продукцію, 
інтер’єр, посуд, одяг, аксесуари і ювелірні вироби, що дало 

турно-мистецького контексту й швидко освоювала передові до-
сягнення науки і технології.

Однією з невирішених проблем українського мистецтвознав-
ства є питання становлення національного стилю у фарфорі й 
фаянсі, адже це є одним з показників духовної еволюції, творчої 
праці народу та об’єктивних мистецьких процесів.

Період 1900  – кінець 1930-х  років є надзвичайно цікавим, 
насиченим різними подіями і процесами в історії українського 
мистецтва. Його глибокий аналіз дає можливість виявити шля-
хи формування національного стилю у фарфорі й фаянсі, пока-
зати місце і значення цього виду декоративного мистецтва у за-
гальній системі культурних надбань нашого народу.

Для розуміння процесів, які відбувалися в українському сег-
менті цих видів мистецтва у першій третині ХХ ст. важливо усві-
домити глибину тієї кризи, яку переживало загалом європейське 
мистецтво наприкінці ХІХ ст. На той час вичерпався потенціал 
творчих потуг в рамках епохальних панівних мистецьких стилів, 
які відіграли важливу роль у формуванні загальноєвропейської 
системи художніх цінностей, визначали естетику буття багатьох 
народів на великих територіях. Еклектизм у європейському мис-
тецтві другої половини ХІХ ст. був схожий на рух по колу. Необ-
хідність переходу на новий естетичний рівень була продиктова-
на змінами у філософсько-духовному, суспільно-політичному та 
економічному житті європейських народів. У різних країнах Єв-
ропи почали утворюватися мистецькі осередки, завданням яких 
було подолання кризи стилю. Вони не лише об’єднували митців 
різних галузей мистецтва, а й сприяли формуванню універсаль-
ної творчої особистості з синтетичним художнім мисленням, 
яка у своїй мистецькій практиці однаково добре орієнтувалася в 
архітектурі, живописі, скульптурі, графіці, декоративному мис-
тецтві. В результаті постав багатоманітний, чуттєвий, сповнений 
нових образів і форм стиль, який дістав узагальнену назву «мо-
дерн». В Австрії біля його витоків були художники «Віденського 
сецессіону» Густав Клімт, Колман Мозер, Отто Ваґнер; в Англії 
послідовники Вільяма Морріса та його програмних засад руху 
мистецтв та ремесел, зокрема, чарльз Ренні Макінтош на чолі 
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тьом технологічним удосконаленням, пошуку нових матеріалів, 
фарб, засобів декорування. Усе це розширило можливості для 
втілення актуальних художніх замислів. 

Поліхромні й кристалічні поливи, використання золотого по-
рошку на темному тлі покриття надавали виробам вишуканості 
й краси. Декор розтікався по матеріалу, органічно зливався з по-
верхнею, тло якої сповнювалося просторової глибини. Аерограф 
забезпечував тонову розтяжку насиченості покриття. У худож-
ньому оформленні поєднували трафарет, аерограф, штамп, які 
доповнювали в декоруванні один одного. Мальований декор 
повністю підпорядковувався загальному естетичному замислу, 
був гармонійною складовою об’ємно-пластичного образу твору. 
Високоякісні барвисті деколі замінили ручний розпис у масо-
вому виробництві і забезпечили зростання його обсягів. часто 
тиражовані малюнки оживлювали ручною доводкою золотом. 
На фарфорі відтворювали численні літературні сюжети й образи 
символізму – пейзажі в медальйонах, фігури на тлі садів і лісів, 
квіти, птахи, риби, морські істоти. У кольоровій гамі переважали 
складні кольорові поєднання з м’якими тональними перехода-
ми. Декор у вигляді букетів маків, водяних лілій, лотосів, ірисів, 
нарцисів чи фіалок відтворював натуру із фотографічною прав-
доподібністю. Орнаментальні смуги з бабок, метеликів, пір’їн 
птахів вишуканими фризами огортали форму.

Відповідно мінявся характер розписів і колорит. Тут запа-
нували рослинні мотиви, зображення птахів (лебедів, папуг), 
вигнуті виткі лінії та ніжні пастельні барви. Флоральні мотиви 
стали відтворювати надзвичайно натуралістично за рахунок ви-
сокоякісних деколей, які українські заводи часто купували за 
кордоном. У декоруванні тла виробів широко застосовується то-
нування з кольоровою розтяжкою, золочення, люстри. 

У Західній Європі, де був високий рівень розвитку промисло-
вості й розвинута художня культура, модерн набув найвищого 
розвитку і в повній мірі знайшов втілення у предметному серед-
овищі. На початку ХХ ст. мода диктувала попит на фарфорові та 
фаянсові вироби нових форм, моделюванням яких активно по-
чали займатися художники багатьох європейських фарфорових 

поштовх розвитку багатьох виробництв, у  тому числі й фар - 
фору і фаянсу.

На межі ХІХ–ХХ ст. фарфор також переживав стильову кри-
зу, яку було подолано з приходом модерну. Його утвердження 
відбулося в епоху, коли висока промислова культура європей-
ських фарфорових виробництв дозволила втілювати у матеріалі 
найскладніші формотворчі замисли. Форма модерну відходить 
від принципу доцільності, характерного для історично устале-
них форм посуду, втілює складні пластичні рішення засобами 
м’якого моделювання, слабовираженого рельєфу, який тільки 
трохи відрізняється від загального об’єму. У її творенні худож-
ники черпали натхнення, споглядаючи природу – плоди, квіти, 
звірів, птахів, а іноді й саму людину. Плавність ліній, асиметрія 
і зумовлений нею динамізм – характерні ознаки цієї форми, яка 
заперечувала традиційні гончарні прототипи. 

Модерн вніс нові принципи у формотворення: частини фор-
ми – тулуб, ніжка, шийка тощо плавними переходами об’єд ну-
ва лися в цілісний об’єм. За допомогою прийому асиметрії, іноді 
навіть з порушеними пропорціями, форма набувала динаміч-
ності. Виразності їй додавали м’які рельєфні деталі, пластичні 
завершення. Натхнення і нових прототипів форм митці шу-
кали у природних об’єктах, у  їхніх закономірних пропорціях і 
вигинах, прагнули їх відтворити, пристосувати до фарфору як 
матеріалу, декоративним якостям якого надавали важливого 
значення, намагалися розкрити їх у повній мірі. Це вимагало 
бездоганного відчуття стилю і володіння об’ємно-просторовою 
побудовою. Різноманітні форми ускладнені і разом з тим цілісні, 
часто мають видовжені силуети з плавними лініями переходів. 
Узгодження форми і декору, його колориту, фактури чи малюнка 
в художньому ладі речі відігравало визначальну роль. 

Технічна культура фарфорового виробництва була дуже ви-
сокою – майстри прагнули добитися найвищої якості маси та чи-
стоти фарб. Нові художні завдання стилю, основним з яких було 
естетизація промислової продукції, могли бути виконані тільки 
за умови високої якості. Цьому сприяли нові наукові досягнення 
в хімії, фізиці, металургії, електротехніці, які посприяли бага-
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фарфору епохи модерну стали парні монументальні лебедині 
вази, виконані до Всесвітньої виставки 1900 р. 5

В Україні наприкінці ХІХ ст. багато виробництв були ще на-
півкустарними за своїм технічним оснащенням. Це стосувалося 
навіть такого старого підприємства як Баранівський завод, не 
говорячи вже про численні дрібні заводи. Але мода і вплив ху-
дожнього життя Європи дали заводам на території України по-
штовх до оновлення асортименту, хоча ще певний час у масовій 
продукції цих підприємств модерн співіснував з еклектикою. 
через свою специфіку з орієнтацією на високотехнічне промис-
лове виробництво модерн мало вплинув на розвиток місцевих 
заводів, лише до певної міри позначився на їхній стилістиці. 
Аж до початку Першої світової війни виробництво зростало на 
таких заводах, як Баранівський, Городницький, Довбиський, 
Полонський фарфорові та Кам’янобрідський фаянсовий (Ново-
град-Волинський повіт Волинської губернії), на Будянському 
фаянсовому (Харківська губернія), почав випускати продукцію 
Коростенський фарфоровий завод (Овруцький повіт Волинська 
губернія). Деякі підприємства, що випускали електрофарфор, 
сантехнічний, медичний фарфор і фаянс, також час від часу про-
дукували посуд – завод у Токарівці (Новоград-Волинський по-
віт), у Славуті (Заславський повіту Волинської губернії). 

На початку ХХ ст. кожне підприємство проблему асортимен-
ту вирішувало залежно від смаків його власника, який великою 
мірою керувався модою і комерційною вигодою. Переважно 
вони орієнтувалися на західноєвропейські зразки. На продук-
цію українських заводів мали вплив і російські заводи, зокрема 
Імператорський фарфоровий у Петербурзі та заводи Кузнєцова. 
Виготовляли вироби для широкого загалу, часто подібні до форм 
народного гончарства, які мали попит у населення  – тарілки, 
миски, ринки. Продукували також свічники, декоративні вази 
тощо. Вироби мали прості утилітарні форми, оздоблювалися 
ручним розписом з квітковими мотивами. На Харківщині поді-
бну продукцію виготовляв завод Матвія Кузнєцова у Будах, на 

5 Sèvres – Manufacture et Musées. URL : https://www.sevresciteceramique.fr/.

заводів, створюючи національні версії стилю у цьому виді деко-
ративного мистецтва.

У Німеччині національний напрям модерну дістав назву 
«юґендштіль». У фарфорі він знайшов втілення, зокрема, у ви-
робах Королівської порцелянової мануфактури (Берлін). Гер-
ман Зеґер на початку ХХ ст. першим почав утілювати естетичні 
принципи модерну у вироби підприємства. Він винайшов різ-
номанітні рецепти виготовлення м’якого фарфору, почав засто-
совувати люстри і глухі густі поливи, зокрема темно-червону. 
Тео Шмуз-Баудіс 1912 року розробив модель знаменитого сер-
візу «Церера», який став маніфестом стилю. Фарфорову плас-
тику розвивав Адольф Амберґ, який у своїх роботах втілював 
популярні античні і східні образи 2.

Вагомий внесок у стилістику модерну фарфору зробили ху-
дожники Скандинавії, які значно вплинули на розвиток євро-
пей ського фарфору того періоду. На Данській королівській 
фарфоровій мануфактурі у Копенгаґені художники Християн 
Томсен, Ерік Нільсен, Кнод Кін запровадили нові реалістичні 
підходи до моделювання фарфорової пластики, застосували для 
її оздоблення підполив’яний розпис, що надало творам декора-
тивної виразності й стриманої вишуканості 3. На шведській фар-
форовій мануфактурі у Рьорстранді видатний художник Альф 
Валландер, який тяжів до прийомів імпресіонізму, серед іншого 
створив сервізи «Бабка», «Тюльпан», «Ірис» давши цим самим 
поштовх для численних наслідувань. Карл Ліндстрем був непе-
ревершеним майстром підполив’яного розпису 4.

У Франції на Севрській порцеляновій фабриці стилістику 
ар-нуво запроваджував художній керівник Александр Сандієр.  
У продукції були сильними стилістичні впливи мистецтва Схо-
ду, зокрема Японії, особливо в творах Ернеста Шапле. Тут по-
чали застосовувати матові глазурі, дизайнер Леон Кан у своїх 
виробах наслідував природні форми. Маніфестом севрського 

2 KPM Berlin. URL : ttps://www.kpm-berlin.com/.
3 Royal Copenhagen. URL : https://www.royalcopenhagen.com/home.
4 Rörstrand. URL : http://www.rorstrand.se/om-rorstrand/var-historia.
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відчувається і нині. Асортимент, стилістика та образно-плас-
тичні засоби цього явища мали значний вплив на подальший 
розвиток фарфору і фаянсу на українських заводах у ХХ ст. Він 
став своєрідним еталоном поєднання у виробах естетичних і 
практичних якостей, їхнього гармонійного співіснування з ін-
шими елементами предметного оточення. 

Поштовх розвитку стилю ар-деко в Європі дала виставка в 
Парижі 1925 року «L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs 
et Industriels Modernes» 7. На заміну мінімалістичним функціона-
лістським формам художньо-промислових шкіл 1910–1920-х ро-
ків прийшов новий стиль, який декларував естетичну виразність 
і технічну якість. Він використовував надбання попередніх та 
сучасних йому художніх стилістичних напрямків, таких як мо-
дерн, авангард, кубізм, абстракціонізм. З іншого боку, він багато 
взяв від мистецтва Азії, Африки, індіанців Америки, відобража-
ючи загальне захоплення етнографією того часу. Художники ар-
деко знову повертаються до орнаментики, особливо геометрич-
ної, на противагу стриманим стилям початку 1920-х років. 

Щоб задовольнити попит заможних верств, створюючи до-
бротні коштовні речі, знову почали використовувати такі дорогі 
матеріали, як слонова кістка, шкіра, екзотична деревина, дорого-
цінні метали. Разом з тим, увагу художників привертали і нові 
матеріали  – алюміній, пластмаса. Новий напрямок розвивався 
у взаємодії художника і технолога, що стало запорукою висо-
кого художнього рівня масової продукції. У кераміці, фарфорі 
й фаянсі стиль став дуже поширеним. Поряд з гармонійними, 
приємними на вигляд і в користуванні формами, почали знову 
звертатися до парадоксальних форм, характерних для еклектики 
кінця ХІХ ст. – посуд у вигляді овочів і фруктів, чайники у ви-
гляді автомобілів тощо.

Кольорова гама поєднувала яскраві життєрадісні кольори, 
доповнені сріблом і золотом. Пишний рослинний геометризова-

7 L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. 
URL  :  ttps://en.wikipedia.org/wiki/International_Exhibition_of_Modern_Decora-
tive_and_Industrial_Arts.

Волині – завод у Кам’яному Броді. На Галичині такі вироби ви-
пускалиали місцеві фаянсові фабрики у Потеличі, Любичі, де ви-
готовляли також єврейський ритуальний посуд. Вони мали бага-
то спільних рис з продукцією польських, чеських, австрійських 
підприємств, які тут продавалися у великій кількості 6. 

Стилістика більшості продукції початку століття характери-
зувалася еклектичністю. Виготовлення модних, складних у тех-
нологічному плані виробів було невигідне власникам невеликих 
підприємств. Вони йшли найлегшим шляхом – виготовляли не-
вибагливий, перевірений часом асортимент, оскільки перехід на 
нові технології вимагав значних матеріальних затрат. Лише по-
тужніші підприємства розпочали модернізацію виробництва.

Але поступово модерн знайшов своє втілення і у виробах 
українських заводів. У музейних і приватних колекціях можна 
побачити ужиткові та декоративні вироби тих часів – посуд, вази, 
предмети галантереї з фарфору. Модерн знайшов своє втілення в 
продукції Баранівки, Кам’яного Броду, Городниці, Довбиша, Буд, 
Славути (іл. 1,2). Деякі підприємства спрощували складні фор-
ми іноземних зразків – чайний сервіз фасону «городницький», 
столовий сервіз «баранівський». Для них характерні рельєфність 
форми, пластичні чи ажурні деталі. Фасони виробів, позначених 
стилістикою модерну – «паризький», «лімозький» тощо випуска-
ли у 1920–1930-х роках у Баранівці, Городниці, Кам’яному Броді 
(іл. 3). Одночасно заводи продукували і форми періоду історизму 
фасонів «конде», «мінтон рококо», «гавелант».

Модерн мав короткий період існування, можливо, не роз-
кривши до кінця у фарфорі і фаянсі свій потенціал. На його 
пізньому етапі форма зазнає надмірної стилізації, стає млявою 
і розпливчатою, орнаментальні мотиви укрупнюються. Мо-
дерн у фарфорі, завдяки тонкому вибагливому опрацюванню 
форми, розкривав природу цього матеріалу, відповідав під-
креслено естетизованому романтичному характеру предметно-
го середовища в цілому. Хоча розвиток стилю був перерваний 
Першою світовою війною, його вплив на мистецтво фарфору 

6 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор... С. 489–490.
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дукувалось багато моделей попередніх десятиліть, на відміну від 
яких форма ар-деко була лаконічна і логічна – чашки, чайники, 
кавники, інші предмети сервізів мають геометричні форми ци-
ліндра чи конуса з петлеподібними чи трикутними ручками. 
Тут бачимо рух у бік функціоналізму з його простими зручни-
ми формами. часто такі предмети прикрашалися різнокольоро-
вим тонуванням усього корпусу посуду чи окремих його частин. 
У посуді впливи ар-деко можна прослідкувати за каталогом трес-
ту «Укрфарфорфаянсскло», виданому у 1940 р. У каталозі пред-
ставлені, зокрема, чашки з тонуванням корпусу, часто оздоблені 
смугами золочення чи стилізованих орнаментальних фризів.

Фарфор і фаянс в Україні ХХ ст. – один з найрозвинутіших 
видів декоративно-прикладного мистецтва. Після 1917 року 
всі підприємства фарфоро-фаянсової промисловості були на-
ціоналізовані. 

На початку ХХ ст. у європейському мистецтві відбулися ра-
дикальні зміни, зумовлені розвитком стилю модерн з його 
складними вибагливими формами і асоціативними чуттєви-
ми образами. Але війни і лихоліття пробудили художників від 
мрійливих фантазій, збурили, загострили почуття та поставили 
перед жорстокою реальністю. Після Першої світової війни кар-
динально змінилася суспільно-політична та економічна ситуа-
ція в Європі. часи лихоліть наклали відбиток на емоційний стан 
суспільства, що змінило його естетичні пріоритети. На передній 
план виходять принципи функціоналізму і мінімалізму, які були 
суголосні поширенню лівої політичної доктрини в багатьох кра-
їнах Європи, зокрема у Німеччині. Поява нових авангардних те-
чій у мистецтві була породжена радикалізмом суспільної думки.

Рушійною силою нового в архітектурі і декоративному мисте-
цтві стала створена в 1919 році школа Баухаус, митці якої праг-
нули об’єднати ремесла, технологію і промисловість для надан-
ня всім видам мистецтв нових естетичних якостей. Програму 
навчання в школі було розроблено таким чином, що учні мали 
освоїти передусім практичні навички у ремісничих майстернях, 
які тут було організовано. Серед інших тут працювала і кераміч-
на майстерня, випускники якої зробили значний внесок у впро-

ний орнамент заповнював великі площини виробів, суміщував 
яскраві контрастні кольори. Разом з тим, виготовлялися і виро-
би класичних форм з монохромним тонуванням, наприклад, ко-
бальтом, у поєднанні з золотими чи срібними смугами та орна-
ментальними фризами.

У фарфоровій та фаянсовій пластиці відображалася темати-
ка театру, цирку, балету, музики, кабаре. Створювалися фігурки 
танцівниць, клоунів, джазових музикантів, закоханих пар тощо.

У Європі стилістика ар-деко знайшла втілення у виробах фа-
брик у Ліможі, Севрі (Франція), «Роял Доултон», «Пул», «Ведж-
вуд», «Роял Стафордшир» (Англія), «Розенталь», «Королівська 
порцелянова мануфактура» у Берліні, Мейсені (Німеччина), 
«Ґольдшайдер», «Ауґартен» (Австрія), Делфті (Нідерланди), Цме-
леві (Польща). Знайшов втілення цей стиль і у виробах порцеля-
нових фабрик США – зокрема у місті Сіракузи. 

Ар-деко, в українському фарфорі 1910–1930-х років також по-
сів своє місце. Помітним явищем стала фарфорова пластика Па-
цикова, на яку вплинули образи фігурок австрійських і німець-
ких фарфорових заводів того часу. 

Вплив стилістики ар-деко помітний у розписі фарфору ху-
дожників викладачів і учнів Межигірського керамічного тех-
нікуму. Як приклад можна навести плакетку П.  Мусієнка з 
зображенням дівчини з сурмою. Для стилістики ар-деко харак-
терне орієнтування на класику (неокласику), геометризовані 
форми та геометричний декор. Колорит оздоблення яскравий, 
сміливо застосовує контрастні поєднанняння, вкриває значні 
площі виробів. Іноді колорит оздоблення підкреслює білизну 
фарфору. Почали переважати ясні геометризовані форми – ко-
нічні, кулясті, циліндричні посудини були популярні впро-
довж кількох десятиліть.

Стиль ар-деко виник як запит на розкіш у буржуазних верств 
Західної Європи й Америки та досить суперечив класовому під-
ходу до мистецтва, який панував в СРСР. Проте він залишив 
досить помітний слід в українському фарфорі та фаянсі як ак-
туальний стиль, який відповідав естетичній парадигмі періоду 
між двома світовими війнами. У той час українські заводи про-
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щодо асортименту продукції. З 1930-х років головним завдан-
ням стає стандартизація асортименту фарфорового посуду. Це 
явище стало повсюдним, воно охопило багато європейських та 
американських підприємств. Масовий фарфор, щодо нового 
дизайну, розвивався у двох напрямках – традиційному та інно-
ваційному. В першому художник, який працював на підприєм-
стві розробляв зразки масових виробів, у другому – створював 
унікальні авторські твори, що стимулювало і роботу над масо-
вими виробами. 

В Україні утворилося кілька великих центрів виробництва 
зі своїми специфічними художніми особливостями, історично 
сформованими традиціями, з  досвідченими колективами ху-
дожників і майстрів – Баранівка, Буди, Кам’яний Брід, Городни-
ця та ін. Великий вплив на становлення стилістики виробів мав, 
зокрема, Ленінградський фарфоровий завод імені М. В. Ломоно-
сова, колишній Імператорський фарфоровий завод Тут працю-
вали художники-авангардисти Казимір Малевич, Микола Суе-
тін, Володимир Татлін 9. У перших зразках фарфору радянського 
періоду знайшли відображення елементи монументальної агіта-
ції і пропаганди засобами мистецтва. Стиль фарфору того часу 
перегукувався з гаслами на червоних прапорах та транспаран-
тах, з агітаційними плакатами.

Багато художників, які працювали в той час, здобули освіту 
в Західній Європі, як от О.  Щекатіхіна-Потоцька, що навчалась 
у 1910-х роках у Парижі в Академії Рансон у М. Дені. На почат-
ку 1920-х  років вона розробила свої варіанти агітфарфору. Ро-
боти М.  Суетіна, учня К.  Малевича, були створені на засадах 
конструктивізму, творчість якого, як і творчість української ху-
дожниці Ж. Діндо, була суголосна цьому загальноєвропейському 
напрямку. Камерна пластика Є. Данько була близька до агітацій-
ного мистецтва 1920-х років та мала вплив на формування укра-
їнської фарфорової та фаянсової пластики того часу. Таким чином 
у 1920 –1930-х роках ленінградські художники фарфору були за-

9 Фарфор. Фаянс. Стекло. Советское декоративное искусство. Материалы 
и документы. 1917–1932. Москва : Искусство, 1980. С. 226, 234.

вадженя нових принципів моделювання фарфорових виробів на 
засадах функціоналізму.

За часів Веймарської республіки Королівська порцелянова 
мануфактура в Берліні почала випускати високоякісний та од-
ночасно доступний широкому колу споживачів фарфор. Худож-
ники Ґерхард Маркс і Людвіґ Ґіс впровадили новий асортимент 
відповідно до вимог тогочасного життя. Дизайнер Труді Петрі 
створила у 1931  році столовий сервіз Urbino, в  якому головним 
художнім засобом виразності стала самодостатня проста логічна 
форма білих посудин без декору 8. Цей твір є прикладом того, що 
в європейському мистецтві фарфору і фаянсу змінилися пріори-
тети. Головна увага приділяється художній самодостатності фор-
ми, а декорування відіграє другорядну роль, або взагалі відсутнє. 
Посуд цього часу має просту циліндричну чи конічну призем-
кувату форму. У 1930-х роках методика проектування предмета 
визначалася його функціональним призначенням. Вагомий вне-
сок у цю справу зробили, зокрема, англійські дизайнери. Вони, 
всупереч традиції посуду округлих форм, надавали своїм новим 
раціональним чайникам форми куба та гранчастого циліндра.

Демократизація фарфору, його поширення серед широких 
верств стало характерним як для Європи, так і для України. 
Розвивалися підприємства, велися пошуки балансу між ціною і 
якістю. Але все ж існувала відмінність між масовими виробами 
вітчизняних підприємств та елітним фарфором. Завдяки своїм 
художнім можливостям фарфор привернув увагу не тільки ху-
дожників декоративно-прикладного мистецтва, а й художників 
образотворчого мистецтва, зокрема скульпторів. Творчі пошу-
ки художників фарфору, безпосередньо пов’язаних з діяльністю 
підприємств, спрямовувалися як на створення зразків для масо-
вого виробництва, так і унікальних авторських творів, які мож-
на було побачити тільки на виставках. Різноманітність предмет-
них форм часто не поширювалася на масове виробництво. 

У цей період промисловість переживала складнощі і фарфо-
ровий ринок вимагав оновлення і не тільки щодо декору, але і 

8 Trude_Petri. URL : https://de.wikipedia.org/wiki/
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дальші репресії, їхня праця на ниві українського мистецтва за-
клала початок тривалої тенденції. У  1920-х  роках український 
фарфор динамічно розвивався у руслі загальноєвропейського 
завдяки тісним мистецьким контактам. Українські митці і діячі 
культури їздили у довгострокові відрядження до європейських 
країн – вивчали музейні колекції, відвідували виставки, знайом-
лювалися з роботою художніх навчальних закладів. Зокрема, 
відвідали Німеччину Ж. Діндо та Василь Седляр.

Політична реакція 1930-х, репресії видатних митців, які 
очолювали художній процес, насаджування ідеї соцреалізму 
з його класовим підходом та ідеологічним тиском, привели 
до кризи у мистецтві в цілому та у фарфорі та фаянсі зокре-
ма. Це вилилось у так звану боротьбу з формалізмом, розмиті 
критерії якого дозволяли зачепити кожного і душили будь яку 
свободу самовираження. Конформізм митців, які за для вижи-
вання повинні були демонструвати відданість владі, спричи-
нив велику кількість маловартісних, за художніми якостями, 
творів ідеологічного характеру. 

У фарфорі першої третини ХХ ст. втілилися авангардні мистець-
кі напрямки – супрематизм, кубізм, футуризм, що мало загально-
європейський характер і органічно накладалося на національну ху-
дожню традицію. Особливостями стилістики цього періоду стали 
орнаментальні мотиви з геометричних елементів, ламаних ліній і 
смуг, пульсуюча, напружена ритміка орнаментів, упорядкованих 
у динамічні композиції: вази Оксани  Павленко з геометричним 
орнаментом; розробки орнаментів для посуду Пантелеймона Му-
сієнка. Романтизація революційних ідей, агітаційний плакатний 
стиль, сюжети в дусі соцреалізму стали прикметними ознаками 
мистецтва фарфору та фаянсу того часу. Придушення творчої іні-
ціативи митців, їхня неспроможність запропонувати нові художні 
ідеї проявилося у застиглості форми та репродукуванні моделей 
попередніх років у масовій фарфоровій продукції.

Попри все у 1920-х  роках було закладено основи стилістич-
ної національної самобутності українського фарфору і фаянсу 
ХХ  ст. У  цей час у Європі на перший план виходять ідеї, про-
голошені фундаторами Баухаузу – зв’язок з ремеслом, практич-

лученими в процес стильових пошуків. Це був одним із факторів 
впливу як автентичних російських, так і, опосередковано, євро-
пейських художніх тенденцій на український фарфор і фаянс.

На початку 1920-х років фарфорова і фаянсова промисловість 
України відновлювалася після революційного руйнування. Хоч 
приватні заводи перейшли у державну власність, в асортименті 
й художньому оформленні виробів мало що змінилося. Віднов-
лення роботи підприємств у 1920-х роках проходило під знаком 
націоналізації. Відбулася централізація управління галуззю. 
У 1922 році в Києві було засновано трест «Укрфарфорфаянсскло» 
зі спеціальною лабораторією, яка стала постачати керамічні фар-
би на всі заводи України. Великим дефіцитом після громадян-
ської війни були якісні керамічні барвники. До війни їх завозили 
з Німеччини, у 1920-х роках кожне підприємство намагалося ви-
рішити цю проблему по-своєму, частіше шляхом самостійного 
виготовлення. У 1925 році в Києві відкрилася лабораторія кера-
мічних фарб.

Під впливом нових суспільно-політичних реалій, передусім 
широкої українізації 1920-х років, поступово змінилося худож-
ньо-ідеологічне спрямування мистецтва фарфору і фаянсу. Тут 
знайшли втілення надбання українського культурного руху 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., результатом якого було створення 
Української академії мистецтв (1918 р.). Тривала невпинна робо-
та над створенням українського стилю у різних видах мистецтва, 
потребу в якому гостро відчували українці ще з кінця ХІХ  ст. 
Натхнення його творці черпали у народному та старовинному 
українському мистецтві. В авангарді цього процесу були митці 
образотворчого мистецтва  – Михайло Бойчук, Федір і Василь 
Кричевські, Вадим Меллер, Михайло Жук, Олена Кульчицька, 
Жозефіна Діндо 10. Працюючи в системі художньої освіти, вони 
через своїх учнів втілювали у декоративному мистецтві провідні 
художні ідеї того часу. Незважаючи на ідеологічний тиск і по-

10 Соколюк Л. Живопис. Історія українського мистецтва: у 5 т.  / заг. 
ред. Г. Скрипник  ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України. Т. 5. Мистецтво ХХ ст. / наук. ред. Т. Кара-
Васильєва. Київ, 2007. С. 65–67.
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му як творчого мистецького методу спричинила кризу в роз-
витку мистецтва, спрямували його в русло неокласицизму, що 
було характерно для тоталітарних режимів того часу – як ра-
дянського, так і німецького. Припинилися контакти з європей-
ськими митцями. Замкнене в межах радянської тоталітарної 
системи мистецтво впало в глибоку кризу. Для цього періоду 
характерна застиглість форми, її регламентація, адже, пропо-
нуючи нове, можна було наразитися на звинувачення у націо-
налізмі й формалізмі.

У 1930-х  роках стилістика українського фарфору і фаянсу 
формувалася на засадах неокласицизму. Це явище було харак-
терне аж до середини 1950-х. Постанова ЦК ВКПБ 1932  року 
«Про перебудову літературно-художніх організацій» основним 
творчим методом у мистецтві проголосила соціалістичний ре-
алізм, що позначилось на тематичному оформленні фарфоро-
вої та фаянсової продукції. Проголошення інтернаціонального 
характеру радянського мистецтва поставило творчий процес 
українського фарфору і фаянсу в жорсткі рамки, змушувало 
митців оглядатися на затверджені художніми радами зразки, 
які відповідали вимогам соцреалізму. Відсутність можливості 
творчого самовираження загальмувало розвиток мистецтва, 
продукція фарфорових заводів часто була позначена шаблон-
ністю, невиразністю форми і декору, штучністю. 

У ці складні часи запорукою розвитку вітчизняного фарфору 
і фаянсу стала професійна освіта, де зосереджувалися видатні 
художники-викладачі та виховувалися нові кадри. Якщо рані-
ше фахівців готували безпосередньо на підприємствах  – існу-
вали школи чи класи при найбільших заводах, таких як Меж-
игірська фаянсова фабрика, Баранівський фарфоровий завод, 
Будянський фаянсовий завод, то з  розвитком промисловості 
виникла необхідність у підготовці високоосвічених спеціалістів, 
які б досконало володіли технічними навиками і були обізнані з 
художньою стороною справи. Таких фахівців в Західній Європі 
готували художньо-промислові школи, які виникли впродовж 
ХІХ ст. В таких закладах обов’язково вивчалися основи рисунка, 
креслення, орнаментика, ліплення, мистецьких стилів та дис-

ність, доступність, заперечення розкоші  11. Ця школа започат-
ковує простий і разом з тим вишуканий стиль, характерними 
рисами якого стає експресія, геометричні форми, діагональні 
композиції. Саме тоді починається цілеспрямована робота над 
виробленням національного стилю у фарфорі. У  цій роботі 
митці опиралися на досягнення європейського мистецтва, яке 
ґрунтувалося на принципі синтетизму, який був співзвучний 
українській фольклорній образотворчій традиції, що зберегла-
ся в практиці народного декоративного мистецтва. Художники 
тяжіли у своїх роботах до досконалих і ясних пропорцій, прак-
тичних раціональних об’ємів без прикрашальних деталей, мону-
менталізму. Розроблення національного стилю стало першочер-
говим завдання для українських мистецьких шкіл М. Бойчука, 
М. Жука, В. Кричевського, якими було закладено ідейні основи, 
намічено програмні цілі, розроблено методологічні принципи, 
спрямовано естетичні пошуки.

У цей час в Європі панує стиль ар-деко, який у українському 
фарфорі дістав своє втілення та був використаний митцями у 
формуванні художньої самобутності фарфору та фаянсу. При-
кладом переосмислення стилістики ар-деко є роботи 1930-х ро-
ків П.  Мусієнка (декоративна плакетка «Дівчини з сурмою»), 
Оксани Павленко (вази з рослинно-геометризованими орнамен-
тами, виконаним у техніці аерографа) (іл. 4), Беатріси Сандомир-
ської (тарелі і вази) та багатьох інших художників. Для ар-деко 
характерне орієнтування на класику (неокласику) геометризова-
ні форми та геометричний декор. Колорит оздоблення яскравий, 
сміливо задіює контрастні поєднання, вкриває значні площі ви-
робів. Іноді, майже не залишаючи білого тла, сполучає чорний з 
білим, чорний з червоним, оранжевий з жовтим кольорами, до-
дає смуги і стрічки позолоти. Інтенсивний колорит оздоблення 
підкреслює білизну фарфору.

Політична реакція 1930-х  років, боротьба із формалізмом 
як з буржуазним, ворожим явищем, насаджування соцреаліз-

11 Droste Magdalena. Bauhaus. 1919–1933. Reform und Avantgarde. Köln,  
2018. S. 9.
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майбутніми художниками технології та практичних навичок у 
роботі з керамічним мате ріа лом, а  технологам прагнуло дати 
основи художньої освіти. Це дало свої позитивні результати у 
тому плані, що із стін технікуму виходили фахівці широкого 
профілю, здатні виконувати складні творчі завдання художньо 
і технічно якісно. Принцип синтезу мистецтв, що відповідав 
тогочасним європейським і світовим тенденціям, зв’язок мис-
тецтва з промисловим виробництвом поєднувалися в техніку-
мі з засвоєнням традицій народного гончарства. 

У 1927–1928  роках викладач технікуму В.  Седляр півроку 
вивчав мистецтво у Європі, відвідав Німеччину, Францію, че-
хословаччину. Особливо важливим було засвоєння ним досві-
ду художньо-промислової школи Баухауз. Підходи педагога до 
вирішення актуальних проблем виробництва кераміки, її сти-
лістики, нової формотворчості були багато в чому співзвучні 
тим проблемам, над якими працювали в Баухаузі – Вищій шко-
лі будівництва і дизайну (1919–1933). У різні роки вона базува-
лася в Веймарі, Дассау та Берліні. Програмні засади Баухаузу 
були розроблені її першим керівником Вальтером Гроппіусом, 
прихильником авангардних художніх ідей 12. У школі навчали 
людей одночасно як художників і ремісників  – учні мали од-
наково засвоїти як художні дисципліни, так і технологію. Ба-
ухаус проголосив головним програмним принципом своєї ді-
яльності синтез мистецтв, відвівши провідну роль архітектурі, 
у  взаємозв’язку з якою перебували різні галузі декоративного 
мистецтва, у  тому числі й кераміка. У  школі викладали про-
відні художники того часу – Пауль Клеє, Василь Кандинський, 
Людвіґ Міс ван дер Рое, Ласло Могой-Надь, Адольф Майєр та 
ін. 13 Школа випускала художників з яскравим індивідуальним 
почерком, конструктивним мисленням, радикалів-експери-
ментаторів у мистецтві. Результатом їхньої наступної діяль-
ності стали нові модерністські підходи до моделювання форми 
та використання кольору в оздобленні кераміки, в тому числі 

12 Droste Magdalena. Bauhaus... S. 10–11.
13 Bauhaus. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki 

ципліни, безпосередньо пов’язані з вибраним фахом у художній 
промисловості. Однією з найкращих була школа, заснована при 
Художньо-промисловому музеї у Відні (Австро-Угорщина). Відо-
мими були також школи у Празі, Кракові, Берліні, Парижі. Тут 
часто отримували освіту і вихідці з України. В самій же Україні 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. керамістів готували школи у 
Миргороді та Глинську. У 1920–1930-х роках мистецтво україн-
ського фарфору і фаянсу розвивали також випускники двох на-
вчальних закладів – з Межигір’я під Києвом та з Одеси.

Межигірський художньо-керамічний технікум було створено 
1920 року як керамічну школу-майстерню. 1923 року її було ре-
організовано в мистецько-керамічний (або художньо-кераміч-
ний) технікум. У 1928–1930-х роках його було реорганізовано в 
технологічний інститут кераміки і скла. Потім інститут переве-
ли до Києва, приєднали до Київського політехнічного інституту 
як два окремих факультети. На початку 1920-х років керування 
закладом здійснювали випускники Української академії мис-
тецтв, учні Михайла Бойчука – Василь Седляр, Іван Падалка і 
Оксана Павленко. 

Отримавши необмежену творчу свободу, молоді викладачі 
самостійно формували освітню програму керуючись власним 
світоглядом, який був сформований в умовах національно-
го піднесення 1917–1918  років. Одним з головних постулатів 
освітньої програми технікуму було ретельне вивчення досяг-
нень світового мистецтва, передусім європейського, та опо-
ра на національне українське мистецтво, як професійне, так і 
народне. У цій політиці молоді викладачі продовжували лінію 
українських митців попереднього покоління (В.  і Ф.  Кричев-
ських, М. Мурашка, О. Новаківського, І. Труша та ін.) стосовно 
формування українського національного стилю у мистецтві. 
Викладачі прагнули долучити учнів, більшість з яких були з 
робітничих і селянських родин, до українського культурного 
надбання, формуючи їхні мистецькі пріоритети та світогляд. 
У технікумі викладали широке коло загальноосвітніх, художніх 
і технічних дисциплін. Універсальність педагогічної методики 
полягала ще і в тому, що керівництво опікувалося засвоєнням 
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вивченню художніх матеріалів і фарб, навчали різноманітних 
технік декорування. Вагомий вплив на стиль українського фар-
фору і фаянсу спричинили художники, які тут викладали – Ж. 
Діндо (викладала на початку 1930 – х років) та М. Жук (викладав 
у 1925 –1964 роках). Їхня творчість була для учнів орієнтиром і 
прикладом для наслідування.

Навчально-технологічної база для підготовки фахівців-ке-
рамістів була досить потужною. В складі факультету приклад-
ного мистецтва було створено керамічну майстерню та експе-
риментальну майстерню по вивченню художніх матеріалів і 
фарб. Програма поступового ускладнення завдань, розроблена 
М. Жуком, передбачала вивчення стилів, орнаментів, шрифтів, 
історії мистецтва. Спецпредмети включали керамічу компози-
цію, живопис, технологію, стилізацію, виробничу практику. 
Студенти опановували навички формотворення і технології в 
скульптурі та посуді, оволодівали секретами керамічних мас, 
застосування полив, випалу, розпису. З ім’ям М. Жука пов’язане 
поширення стилю ар-деко в українському фарфорі й фаянсі. 
Художник навчався в Краківській академії красних мистецтв 
і як живописець творив у стилі модерн, тяжів до символізму 
й рослинної орнаментики. Працюючи понад 30 років виклада-
чем, М. Жук використовував досвід, набутий ним на фарфоро-
вому заводі у Вербілках (Підмосков’я, Росія). Він розмальову-
вав фарфор та розробляв ескізи композицій і орнаментальних 
мотивів у стилі ар-деко 15.

У тридцятих роках тут викладала також відомий скульптор 
Жозефіна Діндо, яка створила декілька програмних творів у сти-
лі конструктивізму. Випускники Одеського художнього учили-
ща зробили значний внесок у мистецтво українського фарфору 
і фаянсу. Вони працювала художниками, скульпторами, модель-
майстрами, технологами; живописцями і ґраверами на багатьох 
фарфорових і фаянсових заводах України. 

15 Школьна  О. Кераміка Михайла Жука в колекції ДМУНДМ. 100 років 
колекції Державного музею українського народного декоративного мистец тва. 
Київ, 1999. С. 112–113.

і в фарфорі й фаянсі. В різні часи з фарфором працювали такі 
художники Баухаусу – Маргарита Фрідлендер (1896–1985), Гер-
хард Маркс (1889 – 1981) та ін. 14

Це знайомство та впровадження досвіду європейських ху-
дожників забезпечило розвиток української кераміки в руслі єв-
ропейського процесу. Особливо зважаючи на те, що пізніше че-
рез встановлення в СРСР тоталітарного режиму подібні зв’язки 
були практично припинені років на 20 до середини 1950-х років, 
і художній процес в Україні починає обертатися навколо народ-
ного мистецтва, шукаючи в ньому опору і натхнення. Ідеологам 
соціалістичного ладу, що встановився в країні, імпонували ес-
тетичні принципи функціоналізму, який дотримувався поєд-
нання краси простоти і доцільності, орієнтував виробників на 
створення лаконічних функціональних форм співзвучних се-
редовищу проживання людей. 

У середині 1930-х років викладачів Межигірського технікуму 
було репресовано. Вплив його випускників на фарфорове і фа-
янсове виробництво полягав у втіленні нових художніх підходів 
до форми та оздоблення, характерних для того часу в Західній 
Європі й Росії Саме ними були впроваджені авангардні прин-
ципи декорування, характерні для агітфарфору, супрематичних 
композицій. Павло Іванченко, Пантелеймон Мусієнко, Мико-
ла Котенко, Іван Падалка стали викладати у Лаврській школі на-
родного мистецтва, на базі якої було пізніше створено Київське 
училище прикладного мистецтва. Саме в межах цієї школи було 
здійснено перші спроби декорування фарфорових виробів пе-
триківським розписом. 

Вагомий внесок у становлення українського фарфору і фаян-
су зробили викладачі і випускники Одеського художнього учили-
ща. У 1923 –1924 роках на базі училища було створено Інститут 
образотворчих мистецтв. На скульптурному відділенні здійсню-
вали підготовку художників фарфорової пластики, на факульте-
ті декоративно-прикладного мистецтва, в рамках якого функці-
онувала майстерня кераміки і експериментальна майстерня по 

14 Netherlands Bauhaus: Pioneers of a New World. Rotterdam. 2019. S. 28; 153.
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не  18. Відбувається кардинальна перебудова як технології, так і 
організації виробництва. 

Сировина, як і раніше, використовувалася місцева, хоч по-
чинають закуповувати каолін за кордоном. У 1909–1910 роках 
баранівське виробництво було одним з найбільших на україн-
ських теренах – виготовляли продукції на 250 000 рублів, тут 
працювало понад 500  робітників. Продукцію збували по всій 
Російській імперії аж до Сибіру.

Завод випускав різноманітний столовий та декоративний 
посуд. Переважала масова продукція, якість якої була досить 
посередньою. А. Купріц відзначає постійну роботу над вдоско-
наленням фарфору  – тонкий прозорий черепок, але грубість 
форми  19. Ручний розпис (мустер), зустрічається рідко. Нато-
мість у повній мірі застосовуються механічні способи декору-
вання – декалькоманія, аерограф.

З асортименту початку ХХ ст. на особливу увагу заслуговують 
різновиди тарілок з ажурним бортиком. Прорізи, на відміну від 
виробів ХІХ  ст. займають не лише його край, а  й  весь бортик. 
Вони мають форму трикутників, овалів, ромбів, неправильної 
форми кругів. Зустрічаються бортики, де імітується плетіння. 
На дні тарілок розміщено досить натуралістичне зображен-
ня фруктів чи ягід. Для оздоблення застосовувалися аерограф 
та декалькоманія. Якість деколей була досить висока (квіткові 
мотиви – троянди, незабудки, іриси; сцени, пейзажі, натюрмор-
ти). частина продукції оздоблювалася мустером. Застосовували 
комбінації підполив’яного і надполив’яного розпису, механічно-
го і ручного оздоблення, фрагментарного і суцільного кольоро-
вого покриття фарбами та люстрами.

Незважаючи на сильний вплив еклектики в українському 
фарфорі того часу, у виробах Баранівки модерн посів своє місце. 
Пам’яток цього періоду збереглося небагато – їх можна зустріти 
в музейних та приватних колекціях: вазочка з опуклим тулубом 

18 Куприц  А. О  стекольной и фарфоровой промышленности Волынской 
губернии. Киев, 1911. С. 9.

19 Куприц  А. О  стекольной и фарфоровой промышленности Волынской 
губернии... С. 10.

Фарфорові і фаянсові заводи України  
першої третини ХХ століття

На території України на початку ХХ  ст. керамічне вироб-
ництво було розвинуте недостатньо, незважаючи на багату 
сировинну базу. І  хоч, скажімо, на Волині на початку ХХ  ст. 
було 11  керамічних заводів, але вони не могли задовольнити 
потреби економіки у різноманітних фарфорових виробах. Це 
свідчило про значну культурно-економічну відсталість у по-
рівнянні з Західною Європою  16. Але поступово виробництво 
фарфору і фаянсу набирало обертів. Виникали невеликі напів-
кустарні підприємства, які залишали іноді досить помітний 
слід в історії фарфору і фаянсу того часу завдяки ініціативі 
своїх власників. Відомі заводи, які виникли в ХІХ ст., розви-
вали своє виробництво відповідно до вимог часу. Кожне з них 
вже мало свою історію та традиції. У  цей період радикаль-
но змінився характер виробництва в галузі. Після 1917  року 
були націоналізовані всі підприємства і в 1922 році створено 
трест «Укрфарфорфаянсскло». До його складу входили Бара-
нівський, Токарівський, Довбиський, Городницький. Корос-
тенський, Олевський, Полонський фарфорові та Славутський, 
Камянобрідський, Будянський фаянсові заводи, які випускали 
господарські й сантехнічні вироби 17. 

На Баранівському фарфоровому заводі у 1895 році власником 
став поміщик Микола Гріпарі. Він налагоджує тісні зв’язки з од-
нією з фабрик у Ліможі (Франція) – посилає туди на навчання 
свого сина Петра, запрошує звідти спеціалістів – модельників, 
художників. Завдяки цим заходам вироби стали якісніші. Впро-
ваджувалися модні зразки. Продукція заводу була представлена 
на міжнародних виставках у Венеції (1910), Римі (1911), Барселоні 
(1913), Лондоні (1913–1914). З кінця ХІХ – початку ХХ ст. зміню-
ється характер виробництва з мануфактурного на капіталістич-

16 Кошель З. Українська глиняна промисловість та можливість фабрикації 
преперетів алюмінія з українських каолінів. Київ. 1912. С. 5.

17 Фарфор. Фаянс. Стекло...С. 274.
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заводом взяв на себе новостворений робітничий комітет. За-
вдяки цьому підприємство уникло руйнації та розграбування. 
У 1919–1920 роках на заводі встановлюється польська окупацій-
на влада. У 1921 році він не працював, а відновив виробництво 
лише у березні 1922-го року.

На той час виникли проблеми з матеріального забезпечен-
ня – сировиною, паливом, керамічними барвниками. через ве-
лику вартість дров після громадянської війни багато заводів 
переходять на вугілля, переважно з Донбасу. У 1923–1924 роках 
викладачем Волинського інституту народної освіти Більським 
було здійснено геологічне обстеження Волині. Воно підтвердило 
наявність багатих запасів вогнетривких глин, польових шпатів і 
кварцитів у цій місцевості 21.

У 1920–1930-х роках продукція виготовлялася за ще дорево-
люційними зразками. Тут працювали також художники Мусій 
Романюк, брати Пилип і Макар Кравчуки, майстер техніки ае-
рографа Афанасьєв. У  цей час сюди приїхали працювати ви-
пускники Межигірського керамічного технікуму М. Котенко 
та П. Мусієнко. Найпоширенішими фасонами чайних сервізів 
були «39» циліндричної форми. Краще були справи з художнім 
оформленням виробів. У  розписах фарфору з’являється тема-
тика ідеологічного характеру, продиктована політизацією твор-
чості художників: індустріальні мотиви, радянська символіка і 
емблематика, написи-лозунги виконані у графічній манері. Інша 
тематичні напрямки були присвячені повсякденню та відобра-
жали картини тогочасного життя у сентиментальній та патетич-
ній манері – побутові, військовій, трудові, дитячі сюжети. Виго-
товляли сувенірну продукцію до ювілейних дат, наприклад, до 
125-річчя Тараса Шевченка (1939 рік). Тоді було запущено у ви-
робництво кухоль, прикрашений силуетним профільним пор-
третом поета, розміщеним в резерві. Художники Цимбалюк і Сус 
за ескізом Б. Сандорської виготовили сервіз до 100-річчя з дня 

21 Докладная записка о полезных ископаемых Волыни / оставил тов. 
Бельский, 1927. Житомирский обл. гос. архив. Ф-128. Оп.  1. Ед.  хср. 1925. 
(Ситник Е. С. 58). 

і квадратним горлом, що має завершення у вигляді багатопе-
люсткового ажурного вінчика та ажурні складної форми ручки; 
туалетна шкатулка у вигляді яйця з рокайльною позолоченою 
підставкою. В заводській колекції зберігалися два доливних чай-
ники, розписані від руки. Перший з них має форму сплющеної 
кулі на високому піддоні зі зручною шийкою з відігнутими кра-
ями. Корпус декоровано золотою гілкою з вигнутими стеблами 
і закрученими вусикам без листя. Другий чайник, декорований 
кількома золотими відводками, має горщикоподібний корпус 
на низькому піддоні з високою шийкою, відхиленою назовні. 
Для декорування переважно застосовували підполив’яний і 
надполив’яний розпис, іноді їх комбінації – чайник і піала, де-
коровані вертикальними кобальтовими смугами, між якими на 
білому тлі розміщено квітку і в’юнке стебло, на піалах – квітка 
та зигзагоподібні мотиви. Однак розпис поступається декаль-
команії в плані різноманіття мотивів і сюжетів – сцени, пейза-
жі, натюрморти. Іноді виконується доводка золотою фарбою від 
руки. Взагалі на межі століть переважало масове виробництво 
зручних у побуті форм, що мали незміннй попитом  –чайний і 
столовий посуд у сервізах і поштучний. У 1910-х роках тут пра-
цював видатний майстер українського тематичного фарфору 
Іван Українець, який створив декоративну плакетку з портретом 
Тараса Шевченка, в стилістиці якої відчувається вплив модерну.

Але на фабриці починається криза, спричинена Першою сві-
товою війною та великою пожежею 1914 року, що знищила об-
ладнання гірничого. формувального і глазурувального цехів. 
Виникають перебої з постачанням заводу матеріалами та зі 
збутом виробів. Окрім ужиткового фарфору почали випускати 
черепицю і вогнетривку цеглу, з яких були зведені нові корпуси 
заводу 20. З 1916 року завод починає виготовляти лабораторний 
посуд, який до війни привозили з Німеччини.

Під час революцій і громадянської війни у 1917–1918 році за-
вод не припиняв роботу. Після еміграції господарів керівництво 

20 Ситник Е Художественный фарфор Барановской фабрики: Дипломная 
работа / КХИ, 1969. – Архів НМУНДМ. С. 27.
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самостійно здійснював загальне керівництво підприємством та 
визначав асортимент. Пізніше було найнято управителя Давида 
Каштеляна. Спочатку на підприємстві застосовувалася тільки 
ручна праця, пізніше господар починає закуповувати різнома-
нітні машини і механізми.

На початковому етапі виробництва асортимент був досить 
обмежений – поштучний чайний і кавовий посуд, глечики для 
молока, кухлі, пізніше почали випускати декілька різновидів та-
рілок. Продукція пакувалася в діжки і направлялась у Польщу, 
де її розмальовували 24. 

Завод пережив кризу, викликану Першою світовою війною, 
революціями та громадянською війною. У  1918  році його було 
націоналізовано радянською владою. Виробництво на заводі 
вже як на державному підприємстві відновилося 1924 року. Його 
підпорядкували тресту «Укрфарфорофаянсскло», який здійсню-
вав загальне керівництво, забезпечував виробництво кадрами, 
сировиною і матеріалами та надавав зразки виробів  25. Та до-
сить скоро через зменшення попиту завод перейшов на випуск 
технічного фарфору. Виробництво посуду поновилося тільки у 
1929  році. Для цього на Баранівський фарфоровий завод було 
направлено групу працівників на навчання. Завод у Коростені 
почав випускати тарілки п’яти фасонів, які йшли в основному 
для забезпечення армії та флоту 26. На таких виробах часто дру-
кували військову емблематику. У  1930-х  роках коростенський 
фарфор починають декорувати, зокрема, і  ручним розписом. 
У 1937 році на заводі функціонував цех художнього оформлен-
ня, яким керував художник Сергій Соколенко. Перед війною тут 
вже розробляли власні зразки розписів. Крім цього посуд деко-
рували при допомозі штампу 27.

На Довбиському фарфоровому заводі, який був заснований в 
1823 році польським поміщиком Пшебельським, напівкустар-

24 Драган  В., Яценко  Е., Юрченко  А. Коростенский фарфоровый завод... 
С. 21.

25 Там само. С. 29.
26 Там само. С. 34.
27 Там само С. 107.

смерті поета Олександра Пушкіна, тарілки якого прикрашено 
портретом поета, уривками його віршів, сценами з його творів.

Разом з тим тут продовжували випускати старі, ще дореволю-
ційні форми, як, наприклад, чайник «Рафаель». Спроби впрова-
дити нові форми посуду ґрунтувалися не на новітніх стильових 
напрямках тогочасного декоративного мистецтва, а на насліду-
ванні форм ХVІІІ–ХІХ  ст.  – чайний і кавовий сервізи «Бутон», 
столовий сервіз «Тюрен». Упродовж 1930  -х років на заводі ви-
пускали чайний сервіз «Баранівка» з декількома варіантами ху-
дожнього оформлення. 

Городницька фабрика у 1890–1910-х  роках випускала фар-
форовий і кам’яний посуд, а  її виробничі потужності зростали. 
У 1913 році тут виготовили продукції на 180 тис. руб., у 1915 році 
працювало 313 осіб. Городницьке виробництво на межі сторіч пе-
режило технічну модернізацію, як і більшість підприємств галузі. 

Після воєнних та революційних лихоліть випуск продукції 
поновився у 1923–1924 роках. Завод увійшов до тресту «Укрфар-
форфаянсскло» та випускав чайні й кавові сервізи. Особливе 
увага в цей період приділялась фарфоровій пластиці. Відомими 
майстрами цього жанру були Р. Марчук та Ю. Гаврилюк. Фігурки 
створювалися на теми радянської дійсності – «Танкіст, «Льотчик», 
«чабан», «Доярка», «Свинарка», «Піонер»; романтично-сентимен-
тального характеру – «Діти, що танцюють», «Дівчинка, що грає на 
скрипці», «Дівчинка з мячем», «Хлопчик у чоботях», «Мати з ди-
тиною». Досить широким був асортимент анімалістичної скуль-
птури – «Гусак». «Окунь», «Пінчер», «Папуга Какаду». 

Коростеньський фарфоровий завод було засновано поляком 
Пржибильським у 1905–1906 роках 22. Продукцію почало випус-
кати 1908–1909 року  23. Місце, вибране для фабрики було дуже 
вдалим  – в окрузі знаходилися поклади необхідної сировини, 
лісові масиви та близько пролягала залізниця. Фахівців госпо-
дар запросив з Довбиської фабрики. На початковому етапі він 

22 Драган  В., Яценко  Е., Юрченко  А. Коростенский фарфоровый завод. 
100 лет. Краткий обзор деятельности в ХХ веке. Житомир, 2004. С. 16, 107.

23 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор... С. 179.
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традиційний асортимент  33. Оскільки після війни змінилося 
коло споживачів, майстер Гарбовський, виконуючи соціальний 
запит, розробив нові фасони чайного посуду  – «селянський» і 
«робочий». На підприємстві виготовляли дитячі іграшкові на-
бори посуду 34. До Єгипту експортували кухлі на зразок мейсен-
ських і корабельні чашки 35. 

У 1900–1920-х роках вироби оздоблювали ручним розписом, 
декалькоманією, трафаретом і аерографом, штампом та різни-
ми комбінаціями цих способів. Використовували золочення і 
люстри 36. У 1930-х роках у виробництво впроваджується агіт-
фарфор відомого кераміста П. Мусієнка, зокрема сервіз «Флот-
ський»; оздоблення якого виконано в техніці аерографії, а та-
кож тарілки і чашки; тут реалізовувалися ескізи оздоблення 
Мусія Романюка (іл. 5). 

У 1935 році на завод прийшов випускник Одеського худож-
нього училища Олександр Ярош, який потім багато років був 
тут головним художником (1940  – початок 1970-х  років). Він є 
автором багатьох моделей посуду для серійного виробництва та 
виставкових робіт, зокрема тематичних ваз, працював у фарфо-
ровій пластиці. У 1930-х роках обним із провідних фахівців на 
заводі була Валентина Панащатенко. 

Київський експериментальний кераміко-художній завод (до 
1939 року Київський експериментальний керамічний завод 
тресту «Укрфарфорфаянсскло») було створеноно у 1934 році на 
базі майстерень тресту, заснованих у 1920-х  роках. Тут виго-
товляли керамічні фарби, які раніше привозилися з-за кордону 
і дефіцит яких після громадянської війни дуже гальмував ви-
робництво фарфору і фаянсу. Дещо пізніше ця майстерня по-
чала виготовляти деколі з різноманітними малюнками. Завод, 

33 Забродський В. П. Суспільно-економічні відомості. Техніка виробниц-
тва. Мархлевський порцеляновий завод. Комплексне монографічне вивчення 
за планами, програмами і керівництвом професора В. Г. Кравченк. Кравчен-
ко В. Зібрання творів. Київ, 2007. Т. 1. С. 48.

34 Каталог фарфору, фаянсу... С. 29.
35 Стеценко Ф. П. Моделярня... С. 68.
36 Забродський В. П. Суспільно-економічні відомості... С. 88.

ним способом виготовляли фарфор і фаянс з досить міцним 
черепком. Асортимент складався з чайних сервізів, чайників і 
чашок з блюдцями для трактирів, молочників, кухлів, масля-
нок різних фасонів. Виготовляли столовий посуд як у сервізах, 
так і окремі його складові – тарілки, полоскальниці, гірчични-
ці, сільнички. За зразки брали вироби заводів у Цмелеві (Поль-
ща), Городниці, заводів Кузнєцова та Гарднера (Росія), Севр-
ської та Страсбурзької фабрик (Франція), фабрики у Карлсбаді 
(Австро-Угорщина) 28. 

З фарфорової галантереї випускали попільниці – відомі фасо-
ни «рельєф», «візитка», у вигляді голови кабана, що курить люль-
ку  . Фаїна Петрякова згадує про цей виріб як про коробку для 
зберігання тютюну. Називає також такі вироби – ваза для супу, 
тарілка, декорована мотивом букета квітів, масничка у вигляді 
курочки, що сидить на гнізді, маснички-цеберки за мотивами 
народних бондарних виробів 29.

Рухаючись у руслі європейських мистецьких тенденцій на за-
воді почали впроваджувати стилістику модерну. Відомі твори 
1906–1908 років В. Ястржембського – вази і флакони з рельєф-
ним рослинним орнаментом 30. У дорадянський період на заводі 
працювали майстри. А. Гарбовський, Ю. Ястржембський, Орлов-
ський, Кравченко 31. До 1914 року продукцію заводу вивозили в 
Польщу, в Кавказький регіон і Туреччину 32.

У 1920 році завод було націоналізовно, 1922 року він увійшов 
до тресту «Укрфарфорфаянсскло». Після перейменування міс-
течка Довбиш у Мархлевськ у 1925 році відповідно змінилася і 
назва заводу. У 1920-х роках підприємство виготовляло фасони 
чайного посуду попередніх десятиліть, попільнички, та інший 

28 Стеценко Ф. П. Моделярня. Мархлевський порцеляновий завод. Комп-
лексне монографічне вивчення за планами, програмами і керівництвом про-
фесора В. Г. Кравченк. Кравченко В. Зібрання творів. Київ, 2007. Т. 1. С. 63, 65.

29 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор... С. 175.
30 Долинський Л., Гладкий М. Фарфор, фаянс. Нариси з історії українсько-

го декоративно-прикладного мистецтва. Львів, 1969. С. 91–92.
31 Стеценко Ф. П. Моделярня. Мархлевський порцеляновий завод... С. 64–67. 
32 Там само С. 64.
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Спочатку на підприємстві виготовляли напівфаянс, а  по-
тім високоякісний фаянс і фарфор. Сировину використовува-
ли переважно місцеву. На заводі у 1895 році виготовляли понад 
1000 зразків усіляких виробів на суму до 500000 рублів на рік. 
Продукція призначалася для широкого кола споживачів – міцні 
й дешеві виробів для селян, посуд для лікарень, навчальних за-
кладів, війська й флоту, трактирів тощо. Для середнього класу 
продукція мала більш вибагливий вигляд, краще декорована, 
втілювала модні європейські тенденції.

На початку ХХ ст. Будянський фаянсовий завод був одним з 
найбільш технологічно оснащених виробництв цієї галузі в Ро-
сійській імперії. Як елемент потужної промислової корпорації 
Кузнецових, що складалася із семи заводів і випускала дві трети-
ни фарфорової і фаянсової продукції, він розвивався за єдиною 
підприємницькою стратегією, спрямованоою на невпинне на-
рощування виробництва та освоєння нових ринків Усі підпри-
ємства корпорації були тісно пов’язані між собою, здійснювався 
обмін кадрами, практикувався єдиний підхід до художнього 
оформлення та комплектування асортименту виробів.

У 1901 році на заводі було встановлено парову машину, що 
дозволило механізувати деякі виробничі процеси. У 1911 році 
було впроваджено тунельний випал виробів, що значно збіль-
шило продуктивність, проте на виробництві ще було багато 
тяжкої ручної праці 39. 

Матвій Кузнецов дуже прискіпливо ставився до своєї продук-
ції у комерційному плані, а тому сам керував процесом форму-
вання асортименту і художнього оформлення. Він орієнтувався 
на закордонні зразки, для чого на заводі було створено своєрід-
ний асортиментний кабінет. Підприємець відвідував міжнарод-
ні виставки, створив штат службовців, які займалися добором 
зразків, керували художнім напрямком роботи.

Власник дуже прагматично формував асортимент своїх під-
приємств. Надавав перевагу комерційно привабливим зразкам, 

39 Большаков Л. Рисунок на фаянсе: Непридуманная повесть о будянском 
петушке. Харьков : Прапор, 1982. С. 19.

з моменту заснування покликаний був спрямовувати розвиток 
української фарфорової і фаянсової промисловості відповідно 
до технічних новацій та ідеологічного дискурсу. Він забезпечу-
вав барвниками і деколями інші підприємства, тут розробляли 
нові зразки розписів, проводились технологічні дослідження. 
На заводі зібралися найдосвідченіші фахівці в галузі кераміки. 
До його структури входили майстерня керамічних фарб, хіміч-
на лабораторія, майстерня художнього оформлення фарфору, 
дослідна лабораторія художньої кераміки. 

У 1930-х роках тут працювали випускники Межигірського 
керамічного технікуму технолог Конон Кривич та художник 
Микола Котенко (автор трафаретів «дубове листя», «снігурі», 
на сюжети байок Глібова)  37, гравер Олексій Базлов (раніше 
працював на Баранівському заводі), майстер трафарету Іван 
Козлов, випускник Одеського художнього училища Олек-
сандр Сорокін, який багато років працював на заводі  голо-
вним художником. 

Полонський фарфоровий завод. На початку ХХ  стліття у По-
лонному працювало декілька підприємств, що виготовляли фа-
янсові і фарфорові вироби: Серед них була фабрика фарфору і 
фаянсу М. Шапіро, утворена у 1880-х роках, а в 1897 році стала 
власністю А. Зусмана. Спочатку тут випускали фаянсовий посуд, 
а з 1901 року – санітарний фаянс. До Першої світової війни це ви-
робництво постійно розширювалось. 

З 1898 року в Полонному також функціонувало невелике (де-
кілька десятків працівників) підприємство А. С. Бахмутського. 
Згодом його власниками стали А. Г. Кармін та В. Поляк  38. Тут 
виготовляли в техніці литва невеликі фарфорові вироби, пізні-
ше – «фарфорову муку».

Будянський фаянсовий завод. У 1887 році у маєтку сільского по-
міщика Т. Г. Котляра почала працювати «Ново-Харківська фабри-
ка М.С.Кузнєцова в Будах». Промислове виробництво розпочало-
ся у 1887 році, а офіційне відкриття відбулося наступного року.

37 Долинський Л., Гладкий М. Фарфор. Фаянс... С. 91.
38 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор... С. 175–176.
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критерієм художнього оформлення продукції були модні виро-
би європейських та російських заводів, які добре продавалися. 
При цьому на заводі прагнули досягти високого технічного рів-
ня продукції – бездоганної якості черепка, полив, фарб, хоч це й 
не завжди вдавалося. 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на виробах Буд досить 
сильно позначився модерн. Вироби з характерними плавними 
лініями силуетів, витонченими пластичними деталями, виба-
гливими мальованими і друкованими рослинними мотивами 
декору користувалися великою популярністю серед споживачів. 
Але лихоліття й війни змусили повернутися до простих функці-
ональних форм, хоч відголоски модерну довгий час зстрічалися 
в продукції заводу.

У 1913 році, перед Першою світовою війною, тут було випу-
щено понад 11 мільйонів виробів 40. Війна і економічна криза, 
яку вона спричинила, негативно вплинули на будянське ви-
робництво: зменшився попит на продукцію, багато робітників 
було мобілізовано до війська. У  тяжких умовах керівництво 
зуміло вчасно зорієнтуватися і пристосувати виробництво до 
нових реа лій, скоротивши обсяг виробництва посуду. Почали 
виготовляти продукцію за державними замовленнями: техніч-
ний фаянс, сантехнічні вироби, столовий посуд для забезпе-
чення потреб армії. Під час війни почалися труднощі пов’язані 
з забезпеченням виробництва імпортними матеріалами (барв-
никами, фарбами, декелями, сировиною). Війна погіршила і до 
того тяжке соціальне становище робітників, що виливалося у 
протести. В  краї ні розгорнулися революційні події 1917  року, 
результатом яких стала націоналізація усіх підприємств Кузне-
цових у 1919 році, в тому числі й Будянської фабрики 41.

40 Жоголь  Л.  Е. Будянський фаянс. Декоративное искусство. 1986. №  10. 
С. 6–8. 

41 Отрох Н. Будянська фаянсова фабрика Товариства М. С. Кузнецова під 
час Першої світової війни. Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Полі-
тичні науки : наук. вісн. Зб. наук. пр. Київ : Вид-во УАН ТОВ «НВП “ВІР”», 2010. 
Вип. 31. С. 1–10.

1. Декоративна тарілка.  
Межа ХІХ–ХХ ст.  
Кам’янобрідський фаянсовий завод. 
Фаянс, полива; литво, рельєф. 
(Ніжинський краєзнавчий музей)

3. чашка від чайного сервізу.  
1935–1941 рр. Полонський фарфоровий 

завод. Фарфор, керамічні фарби, 
полива; литво, рельєф, тонування, 
надполив’яний розпис, золочення. 

(НМУНДМ)

2. Вазочки (парні). 1910–1930-і рр. Кам’янобрідський фаянсовий завод.  
Фаянс, керамічні фарби, полива; литво, рельєф, підполив’яне тонування, розпис. 

(Прилуцький краєзнавчий музей)IM
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4. Павленко Оксана. Ваза. 1928 р. 
МХКТ. Фаянс, керамічні фарби, 
полива; литво, трафарет, аерограф. 
(НМУНДМ)

6. Діндо Жозефіна. «Делегатка», «Посудниця». Пластика.  
Городницький фарфоровий завод. Фарфор, полива; литво.  

Мусієнко Пантелеймон. Тарілки, чашки з блюдцями, декоративна плитка.  
Будянський фаянсовий завод, Баранівський фарфоровий завод,  

Довбиський фарфоровий завод. Фарфор, фаянс, керамічні фарби, полива;  
трафарет, аерограф, надполив’яний розпис. (НМУНДМ)

5. Романюк Мусій. чашка, блюдце. 1930 р. 
Мархлевський (Довбиський) фарфоровий 

завод. Фарфор, керамічні фарби, полива; 
литво, трафарет, аерограф. (НМУНДМ)

8. Токаренко Таїсія.  «Планеристка». 
Пластика. 1937 р.  

Городницький фарфоровий завод. 
Фарфор, керамічні фарби, полива; 

литво, надполив’яний розпис. 
(НМУНДМ)

7. Хмелевський Ю. «Зачитана».  
1910–1920 рр.  
Пациківська фаянсова фабрика. Фаянс, 
керамічні фарби, полива;  
литво, надполив’яний розпис.  
(Музей етнографії  
та художнього промислу  
Інституту народознавства НАНУ)
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9. Романовський О. Ваза з портретом 
Тараса Шевченка. 1930-ті рр. Київські 
експериментальні майстерні. 
Форма – Кам’яно-Брідський 
фаянсовий завод. Фаянс, керамічні 
фарби, полива; литво, друк, 
надполив’яне малювання, золочення. 
(Національний музей Т. Г. Шевченка)

10. Надуліщев Олександр. Блюдо 
з портретом Тараса Шевченка. 

1930-ті рр. Коростеньський 
фарфоровий завод. Фарфор, 

керамічні фарби, полива; литво, 
друк, надполив’яне малювання, 

золочення. Національний музей 
Т. Г. Шевченка

У 1920–1921 роках підприємство перейшло в державну влас-
ність, довго не працювало, але основні виробничі потужності 
було збережено і 1922 року на заводі відновилося виробництво. 
У цей час було засновано фабрично-заводське училище, яке се-
ред інших готувало і художні кадри. Тут було два відділення – 
живописне і скульптурне, термін навчання складав три роки. 
Викладали досвідчені фахівці ще з часів М.  Кузнецова, як-от 
М. Куликов, І. Грамма та ін. 42 

У 1920-х роках завод увійшов до складу тресту «Укрфарфор-
фаянсскло», який регламентував усю виробничу діяльність, 
диктував асортимент і диктував художню політику – всі нові 
мистецькі розробки в щодо форми і декору повинні були затвер-
джуватися верхами . 

Наприкінці 1920-х років випускники Межигірського худож-
ньо-керамічного технікуму подружжя Пантелеймон  Мусієнко 
та Ніна Федорова сприяли подальшому розвитку підприємства. 
Вони впроваджували технологічні та художні новації, виклада-
ли в навчальному і науково-дослідницькому центрі, створено-
му в  1930 році на базі заводу. Досвід роботи і творчих пошуків 
П.  Мусієнко виклав у праці «Техніка художнього оформлення 
фарфору і фаянсу», зокрема, розроблений художником, спосіб 
оздоблення фаянсових виробів ангобами в техніках народного 
гончарства (малювання, фляндрівка) 43.

Авангардна стилістика досить яскраво втілилася у бу-
дянських виробах в основному завдяки П.  Мусієнку та Пе-
тру Іванченку. У своїй творчості вони продовжували художні 
напрямки, які зародилися в колективі викладачів і учнів Меж-
игірського керамічного технікуму. Серію характерних для того 
часу робіт з елементами агітації, виконаних, разом з тим, тала-
новито, щиро і по новаторському в руслі загальноєвропейських 
художніх тенденцій (іл. 6).

Але в умовах реалій соціалізму, коли придушувалася твор-
ча свобода, для митців Буд, як і для художників інших мис-

42 Большаков Л. Рисунок на фаянсе... С. 21.
43 Там само. С. 34.
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орнаментальні мотиви у народному стилі. Вироби відзначалися 
якістю – тонкостінні, міцні, вкриті білими блискучими полива-
ми. Розпис виконувався у вільній невимушеній манері. Мотиви 
досить стилізовані, чудово узгоджувалися із формою утворюю-
чи з нею декоративне ціле.

Дорожчі вироби, що наслідували фарфор, декорувалися дру-
ком. Композиції були типові  – по бортику розміщувалися від-
водки та орнаментальні фризи. На дзеркалі дна – квіткові моти-
ви, доповнені «вусиками» та «травичкою». Кольорова гама була 
досить обмежена  – чорний, темно-червоний, зелений, синій. 
Оздоблювали вироби переважно від руки, а деякі елементи – за 
допомогою трафарету: геометричні та геометризовані орнамен-
тальні мотиви по бортику; різноманітні написи на дні тарілок 
так званої подарункової групи.

Завод з виробництва фаянсових виробів у Славуті було за-
сновано 1909 року одеським купцем Ушером Сігалом. Спочатку 
тут виготовляли посуд, а з 1910 року завод перейшов на випуск 
сантехнічних виробів. У 1922 році завод було націоналізовано. 
Він увійшов до тресту «Укрфарфорфаянсскло».

У фарфоровій пластиці повторювалися загальні тенденції 
стилістичних пошуків у фарфорі та фаянсі. 

До 1917 року існувало два підприємства, які виготовляли пе-
реважно фарфорову і фаянсову пластику. У 1895 році в с. Горо-
шки біля Полонного (пізніше село увійшло в межі міста), почала 
працювати фабрика з виготовлення ляльок – невелике напівкус-
тарне підприємство  45. У  1910–1911  роках у Полонному працю-
вав «завод г. Брички» (А. Я. Брички, чи Бричкіна) при одному з 
підприємств А. Зусмана  46. З місцевої глини, яка була тут дуже 
пластична, виготовляли різноманітні фарфорові прикраси, ва-
зочки з пластичним декором, фігурки  47. Фарфорова маса була 
біла і кольорова, іноді у одному виробі їх сполучали – вазочки 

45 Макаренко П. Полонне: Краєзнавчий нарис. Львів: Каменяр, 1976. С. 22.
46 Петрякова Ф. С. Украинский художественный фарфор...С. 176.
47 Макаренко  П. Парад скульптур. Полонному 1000  років. Матер. між-

нар. наук.-практ. конф. Полонне, 1995. С.  167; Петрякова Ф. С. Украинский 
художественный фарфор... С. 176.

тецьких осередків постала проблема формотворчості, яка не 
дозволяла розвиватися та рухатися далі художньому процесу 
в цілому. Потребу у самовираженні, яка в нормальних умовах 
вирішується комплексно, за рахунок синтетичної єдності фор-
ми та функції, ідеї та змісту, які взаємодіють і формують ціліс-
ний естетичний образ твору, митці могли задовольнити лише в 
межах декоративного оформлення. 

Ще за часів Кузнецова для невеликої частини будянського фа-
янсу була характерна певна орієнтація на народне мистецтво. Це 
були вироби призначені для сільських споживачів, форми і оздо-
блення цих виробів були впізнаваними і мали перевагу завдяки 
наближеності до форм народного посуду і народних орнаментів. 
Це був різноманітний повсякденний кухонний і столовий по-
суд: миски, кухлі, банки, тарілки тощо. Скромне декорування 
здійснювалося ручним розписом у досить розкутій манері, що 
перегукувалась з принципами народного малювання, та декаль-
команією. Такі вироби були дуже популярні. Ця тенденція у 
1930-х роках дала поштовх розвитку напрямку масової продук-
ції, позначеної пріоритетом функціональності.

Кам’янобрідський фаянсовий завод засновано у 1870-х роках. 
На початку ХХ  ст. завод випускав тільки фаянс, повністю від-
мовившись від виробництва фарфору, який він продукував до 
1892 року 44. Це було обумовлено технологічними досягненнями 
у галузі виробництва фаянсу, які дозволяли випускати дешеві та 
якісні вироби. Завод був одним з найбільших підприємств галу-
зі: перед Першою світовою війною тут було 500 робітників. При 
досить значному обсязі продукції асортимент обмежувався пе-
реважно столовим посудом  – миски, тарілки, круглі й овальні 
блюда. В музейних колекціях зустрічаються також супові вази, 
соусники, оселедниці, дзбанки, чашки. Продукція призначалась 
в основному для жителів села та незаможних міських верств. 
Звідси походить стилістика цієї групи посуду, яка дуже близька 
до народної – прості раціональні форми, стилізований квіткові 

44 Петрякова Ф. Кам’яний Брід: з історії фаянсу України кінця ХІХ – поч. 
ХХ ст. Народознавчі зошити. 1996. № 3. C. 186.
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відомих культурних центрах, як Краків, Відень, Мюнхен, Париж. 
Завод у Пацикові працював до Другої світової війни. 

Про виготовлення фарфорової і фаянсової пластики 1900–
1917 років у літературі є тільки епізодичні згадки. Відома ро-
бота початку століття А. Грабовського з Довбиша «Дві матері», 
що зображала боротьбу за життя жінки з дитиною і левиці з 
левеням 48. 

Художні процеси 1920  – початку 1930-х  років позначені по-
шуками національного образу мистецтва фарфору та фаянсу 
та творенням нових актуальних художніх форм. Знаковою по-
статтю того часу була скульптор Жозефіна Діндо, яка втілюва-
ла у своїх роботах ідеї авангардної стилістики. Як митець вона 
сформувалась під сильним впливом школи Михайла  Бойчука. 
Твори «Посудниця» 1928 року (ФР-2035, НМУНДМ), «Делегатка» 
1930 року (ФР-2036, НМУНДМ), «Жниця» (ФР-5687, НМУНДМ) 
є програмними для розвитку української фарфорової пласти-
ки. Художниця створила образи людей праці, передала красу 
повсякденності в узагальнено-монументальному вирішенні 
форми в дусі конструктивізму. Фігури узгоджені в пропорціях 
і мають чіткий лаконічний силует. Автор не застосовує кольо-
рове оформлення, зберігаючи природний білий колір фарфору, 
що підкреслює виразність форми . Роботи були виконані на Го-
родницькому заводі у вигляді статуеток і барельєфних прикрас 
на вазах «Делегатка» та «Делегат»  49. Творчість художниці та її 
викладацька робота в Одеському художньому училищі заклали 
основи подальшого розвитку цього жанру.

У 1930-х роках фарфоровій пластиці відводили важливу роль 
у комуністичній пропаганді та агітації, адже це був вид мисте-
цтва, який легко тиражувався і входив у побут. Митці, працюю-
чи в межах соцреалізму, втілювали в своїх творах образи робіт-
ників, колгоспників – «Свинарка» Олександра Яроша (Довбиш) 
(ФР-5681, НМУНДМ), «Молочниця» Г.  Мойсеєва (Полонне)»; 

48 Долинський Л., Мусієнко П. Фарфор, Фаянс. Історія українського мис-
тецтва : в 6 т. Київ, 1970. Т. 4. Кн. 2. С. 350.

49 Долинський Л., Гладкий М. Фарфор, фаянс. Нариси з історії українсько-
го декоративно-прикладного мистецтва. Львів, 1969. С. 110.

для олівців, оздоблені фігуративними і рослинними мотивами. 
Вироби поливою не покривалися.

У 1917 році підприємства зазнали руйнації і були відбудова-
ні лише у 1925 році як артіль «Керамік». Підприємство очолив 
модельмайстер Дем’ян Ротальський. У 1930-х роках тут випуска-
ли фарфорову пластику - фігурки «Діти», «Коваль», «Шахтарі», 
«Футболіст» та бюсти Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Гоголя, М. 
Лермонтова – усього понад сімдесят найменувань.

Фаянсовий завод у Пацикові було засновано у 1912 році львів-
ським комерсантом Олександром Левицьким. Тут випускали 
посуд, настільні лампи і бра, фаянсову пластику. Власник мав у 
Львові власний магазин, через який реалізував продукцію. 

У пластиці Пацикова втілювалися провідні мистецькі тен-
денції європейського фарфору і фаянсу того часу. Художнім ке-
рівником на заводі був С. чапек, який здобув професійну освіту 
у Відні й деякий час працював там на фабриці фаянсових і тера-
котових виробів .

За своїми художніми якостями пациківська фаянсова плас-
тика стоїть в одному ряду з творами європейських фарфорових 
і фаянсових фабрик, що втілювали стилістику ар-деко. Їй при-
таманна деяка салонність, сентиментальність і підкреслена де-
кративність. Вона була розрахована на смаки заможних міських 
жителів. Для виробів характерна висока технологічна якість (лег-
кий міцний черепок, блискучі однорідні поливи). Статуетки від-
значалися продуманим моделюванням, спокійною гармонійною 
кольоровою гамою. Найбільшого поширення набули жанрові 
композиції: «Танцююча пара» С. чапека, «Зачитана» Ю. Хмелев-
ського (іл. 7), «Селянин з поросям» А. Поппеля, «Жінка в чорних 
панчохах» Л. А. Декслер, копії всесвітньовідомих скульптур по-
передніх епох. Знайшла втілення в фаянсовій пластиці Пацико-
ва і українська тематика – скульптурна група сентиментального 
характеру «Сестри» невідомого автора, що зображує двох дівчат 
у гуцульському вбранні . Продукція заводу є свідченням того, 
що мистецьке життя Галичини розвивалося у тісній взаємодії 
з європейським. Митці польського і українського походження 
здобували професійну художню освіту як у Львові, так і в таких 
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українських митців втілювалися у фарфорі й фаянсі, у його фор-
мах і декорі, пластичними, живописними, графічними худож-
ньо-виражальними засобами.

Одним із проявів національної самобутності було застосу-
вання для оздоблення виробів української народної орнамен-
тики. Так, у каталозі продукції тресту «Укрфарфорфаянсскло» є 
зразки оздоблення чашок і тарілок орнаментальними мотивами 
народної вишивки у червоному і чорному кольорах 51.

На Київському експериментальному керамічному заводі та в 
Київському художньо-промисловому училищі почалися експе-
рименти з розпису фарфору петриківськими орнаментами По-
ліною Глущенко, сестрами Галиною і Вірою Павленко. Блюда, та-
релі, чайний і столовий посуд розмальовувалися традиційними 
стилізованими квітковими та орнітоморфними мотивами.

Важливу роль у формуванні національного стилю у фарфорі 
та фаянсі відіграла шевченкіана, до якої долучилось багато ху-
дожників. Твори присвячені образу і творчості Т.  Г.  Шевченка 
склали один з найпоширеніших тематичних напрямків у фар-
форовій пластиці, декоративному фарфорі й фаянсі. До шев-
ченківської тематики зверталися практично всі художники, які 
працювали в цьому матеріалі, про що свідчить значна кількість 
пам’яток у музейних колекціях. Це переважно унікальні автор-
ські твори виконані до ювілейних виставок – декоративні вази, 
тарелі, блюда, пластика. Є в наявності певна кількість речей ма-
сового виробництва – подарункові чашки, сервізи та набори по-
суду, сувенірні вироби, настільні прикраси. 

На початку ХХ  ст. українська громада широко відзначила 
п’ятдесятиріччя від дня смерті Т. Шевченка (1911) та сторіччя від 
дня його народження (1914). Імовірно, до цих дат деякі фарфоро-
ві й фаянсові заводи випустили вироби з портретом поета. Так, 
до української тематики звертаються на Будянському фаянсо-
вому заводі Матвія Кузнецова – у 1910-х роках тут виготовляли 
вироби, декоровані друкованим зображенням на дзеркалі дна 
в одному варіанті краєвиду, в іншому – української хати та чу-

51 Каталог фарфору, фаянсу і майоліки ... Табл. VІІ, ХІХ. 

піонерів і комсомольців – «Планеристка» (ФР-1996, НМУНДМ) 
Т. Токаренко (Городниця) (ФР-2036, НМУНДМ) (іл. 8), військо-
вих  – «Звязківець» П.  Гайченка (ФР-1999, НМУНДМ). Багато 
моделей пластики для українських фарфорових заводів, у яких 
було втілилено образи тієї історичної доби, створив В.  Трофі-
мов  – «Ворошиловський стрілець», (ФР-1998, НМУНДМ,), «Іс-
панський воїн», (ФР-1991, НМУНДМ).

Близькою за художньо-стилістичним і образним рішенням 
до цих творів була фаянсова пластика Будянського заводу цього 
періоду: «чабан» Євгена Мандича (ФС-2135, НМУНДМ), «Воро-
шилов на коні» Григорія Теннера (ФС-1995, НМУНДМ).

Разом з тим розвивався жанр анімалістики: «Гусак-гергун», 
«Пелікан», «Білочка з горіхами» Раїси Марчук (Городниця); 
«Бульдог», «Вівчарка», «Пінчер», «Білий ведмідь» Юхима Гаври-
люка (Городниця). У жанрі фарфорової анімалістичної пластики 
творили Олександр і Тамара Крижанівські та Зінаїда Мосійчук 
(Городниця) 50.

Втілювалися національні типажі: «Гуцулка» Гаврилюк Ю. (Го-
родниця); «Грузинка» Т. Токаренко (Коростень).

Для творів цього періоду характерне прагнення до реалістич-
ного трактування форми з ретельним опрацюванням деталей. 

Національний стиль в українському фарфорі й фаянсі 1900–
1930-х років ще не набув яскраво виражених рис. Він тільки по-
чав формуватися у взаємодії впливів різних факторів. Одним з 
них були досягнення європейського декоративного мистецтва – 
переосмислення його форм і образів. Другим фактором були 
програмні принципи українського образотворчого мистецтва 
у фарватері якого розвивалося декоративне. Третім фактором 
було народного декоративного мистецтво. Вважливими факто-
ром подальшого розвитку цього виду декоративного мистецтва 
стала українізація 1920-х  років. Почалися пошуки нових фор-
мотворчих та орнаментальних рішень, образної мови та тема-
тики. Національні образи і творчі здобутки багатьох поколінь 

50 Каталог фарфору, фаянсу і майоліки УРСР. Київ , Українське державне 
видавництво місцевої промисловості, 1940. Табл. ХХV. 
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Київському, Полонському фарфорових та на Будянському фаян-
совому заводах.

Найхарактернішим представником цього напрямку був ху-
дожник, пізніше директор, Полонського фарфорового заводу 
Петро Іванченко – прикладом його творчої манери є ваза з пор-
третом Шевченка, виконана у 1939  році, де у фриз рослинного 
орнаменту, виконаного золотом, закомпановано п’ятикутну зір-
ку (ДМ-25, НМТШ), ваза 1930–1940-х років з сюжетними встав-
ками на тему поеми «Варнак» (ДМ-26, НМТШ). 

На Будянському фаянсовому заводі у великій кількості ви-
пускали декоративні тарілки з портретами радянських партій-
них і військових діячів, письменників і поетів, у тому числі з 
портретом Т. Шевченка (ДМ-64, ДМ-508, НМТШ). Ці твори до-
сить скромно декоровані кольоровою смугою по бортику бла-
китного, зеленого, червоного та інших кольорів. Іноді застосо-
вували відводки золотом.

У1939 році на державному рівні в Україні відзначали 125-річ-
чя від дня народження Тараса Шевченка. До цієї дати було вико-
нано велику кількість робіт на фарфорових і фаянсових заводах 
України – вази, декоративні тарелі,. подарункові чашки та інше. 
Після експонування на виставках ці твори було передано до му-
зейних колекцій, що дозволяє нам нині прослідкувати стиліс-
тичні тенденції того періоду.

У цей час мистецтво фарфору і фаянсу переживало стильо-
ву кризу, породжену безпрецедентним ідеологічним тиском. 
У більшій мірі вона зачепила формотворення, у меншій – декора-
тивне оформлення виробів. Ці особливості яскраво ілюструють 
твори 1930 – початку 1940-х років, яких збереглося досить багато 
в музейних колекціях. Серед пам’яток найбільшу групу станов-
лять вази, форми яких часто позначені впливами різних стилів 
минулого. Класичні пропорції має ваза київського художника 
Олександра Сорокіна 1938 року (ДМ-42, НМТГШ). Характерний 
для модерну силует – ваза О. Романовського з Кам’яного Броду 
(ДМ-41, НМТШ) (іл. 9), для історизму  – ваза Єлизавети Кон-
дратенко 1940 року з Буд (ДМ-33, НМТШ). Їх об’єднує спільний 
підхід до оформлення – твори вкриті частковим чи суцільним 

мацького воза. Бортики оздоблювалися орнаментальною смугою 
з розміщеними в резервах портретами українських письменни-
ків Гоголя, Короленка та Шевченка  – блюдце (ДМ-58, НМТШ). 
Аналогічно оформлялися полумиски, мілкі та глибокі тарілки 
з портретами Котляревського, Гоголя, Костомарова, Шевченка 
(ДМ-144, ДМ-145, НМТШ; ФС-870, ФС-869, НМУНДМ).

У музеї Баранівського заводу зберігалася плакетка початку 
ХХ ст. з портретом поета, зображено у смушевій шапці й кожусі 
на тлі хмар. Її автор – б відомий кераміст Іван Українець. Пла-
кетку тоновано рожево-пурпуровою фарбою. Композицію допо-
внює діагональна смуга позолоченого рельєфного рослинного 
орнаменту. На стилістиці твору помітно вплив модерну, що ха-
рактерно для виробів Баранівки того періоду 52. 

До шевченківської тематики у 1910–1920-х  роках звертався 
відомий кераміст, викладач Миргородської керамічної школи 
Станіслав Патковський  – відомий барельєфний профільний 
портрет Т. Шевченка його роботи (ДМ-130, НМТШ).

З середини 1930-х  років в українському мистецтві стають 
відчутними тенденції, спричинені зміною політичної ситуації 
в країні. Під ідеологічним тиском з’являються пафосні твори в 
стилі соцреалізму, позначені впливом монументалізму та стан-
ковізму. Для оздоблення таких творів застосовували кольорове 
покриття, рельєфні прикраси, живописні та друковані сюжет-
ні й портретні зображення, суцільні та фризові орнаментальні 
розписи рослинними мотивами, різноманітні техніки позоло-
ти – відводки, цировку. часто композиції були переобтяжені ко-
муністичною символікою, лозунгами і написами. Неокласицис-
тична стилістика цих творів була продиктована ідеологічними 
настановами того часу, мала возвеличувати комуністичний лад, 
фіксувати пріоритет держави над особистістю. Подібні твори 
призначалися для вставок, для оформлення громадських спо-
руд, робочих кабінетів партійних і державних функціонерів. 
Такі твори виготовляли на Баранівському, Коростеньському, 

52 Ханко В. Кераміст і артист маляр Іван Українець. Ханко В. Полтавщина. 
Плин мистецтв, діячі. Мистецтвознавчі праці. Київ, 2007. С. 395.
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воді  53. Аналогічну композицію має чашка, яку виготовляв По-
лонський фарфоровий завод наприкінці 1930-х  років (ФР-2047, 
НМУНДМ), де, на відміну від першої, портрет нанесено фото-
друком, а орнамент – аерографом. У декоративному оформленні 
цих творів було застосовано композиційні прийоми ар-деко, які 
гармонійно поєдналися з національною орнаментикою.

Яскраво і своєрідно втілювалася шевченкіана у фарфоровій 
пластиці. Починаючи з 1920-х років бюсти поета випускала ар-
тіль «Керамік» у Полонному, що спеціалізувалась на фарфоро-
вій пластиці 54. 

Отже у 1900–1930-х  роках мистецтво фарфору і фаянсу в 
Украї ні віддзеркалювало процеси і стильові тенденції, харак-
терні для розвитку цього виду декоративного мистецтва в інших 
країнах Європи. Політичні та економічні потрясіння, війни, ре-
волюції спричинили трансформації у світогляді та психологіч-
ному стані людей, що позначилося і на мистецькому процесі, як 
результаті їхнього естетичного світосприйняття. 

В українській фарфорі й фаянсі 1890-х – 1910-х років розви-
валися такі стильові напрямки як модерн та історизм, у  1920–
1930-х роках модерн, ар деко, авангард, конструктивізм. На на-
ціональному ґрунті відбувалося засвоєння та інтерпретація 
художніх форм європейського мистецтва, які стали одним із 
факторів формування національного стилю у фарфорі та фаянсі.

З початку ХХ ст. українські митці стали усвідомлювати свою 
місію у формуванні національного стилю в мистецтві й віддава-
ли свої сили, талант, енергію цій справі. Даний процес охопив усі 
його напрямки, у тому числі й декоративний. На своєму шляху 
мітці пізнали і радість творчості й гіркоту нерозуміння та ре-
пресій. Але результатом їхньої праці стало культурне надбання 
високого художнього рівня, цілком оригінальне і самодостатнє. 
«Важливою для українського мистецтва першої третини ХХ ст. 
була концепція розвитку національного мистецтва, створена 

53 Каталог фарфору, фаянсу і майоліки УРСР...Табл. XI.
54 Макаренко П. Парад скульптур. Полонному 1000 років. Матеріали між-

нар. наук.-практ. конф. Полонне., 1995. С. 168.

підполив’яним і надполив’яним тонуванням різних кольорів, 
портрет, виконаний у живописній техніці чи фотодруком, роз-
міщено в овальному резерві, з протилежного боку – дати життя 
«1814–1861». Урізноманітнює композицію рослинний орнамент, 
що суцільно заповнює поверхню виробу, як на першій і третій 
візі, або розміщений навколо портрета у вигляді фризу – як на 
другій. Активно застосовують золочення  – відводки, орнамен-
тальні смуги навколо резервів та в місцях, що підкреслюють 
конструктивні особливості форм. 

Аналогічні художньо-стильові підходи характерні і для оздо-
блення декоративних блюд і тарілок Беатриси Сандомирської 
(ДМ-45, ДМ-46, ДМ-47, НМТШ) та Євгена Мандича (ДМ-181, 
НМТШ), Олександра Надуліщева (ДМ-44, НМТШ) (іл. 10). 

В середині 1930-х  років починається активне використання 
українського народного орнаменту в оформленні фарфорових 
і фаянсових виробів, його рослинних і геометричних мотивів і 
композиційних схем. Про що свідчать роботи київського худож-
ника Павла Іванченка  – декоративне блюдо (ДМ-49, НМТШ) з 
портретом Шевченка і написом «1814–1939», О. Романовського з 
Кам’яного Броду – блюдо (ДМ-43, НМТШ), Олександра Надулі-
чева з Коростеня – декоративне блюдо з портретом Шевченка і 
зображенням проекту пам’ятника поету у Каневі, який не було 
реалізовано (ДМ-44), НМТШ) 

У творах до 125-річчя Шевченка з’являються також сюжети, 
що ілюструють його життєвий шлях та відтворюють героїв і 
тематику творів. Так у ювілейній декоративній вазі Олександра 
Яроша з Коростеня (ДМ-65, НМТШ,) бачимо ілюстрації до тво-
рів «Гайдамаки» та «Катерина» та зображення Шевченка-сол-
дата, а на іншій вазі (ДМ-181, НМТШ) – репродуковано Тарасів 
автопортрет 1840-х  років та картину Івана Їжакевича «Мені 
тринадцятий минало».

У каталозі тресту «Укрфарфорфаянсскло було надруковано 
варіанти декорування фарфорових і фаянсових виробів, зокрема 
чашки, прикрашеної силуетним профільним портретом поета і 
вертикальним орнаментальними мотивом у народному стилі, 
яку наприкінці 1930-х років виготовляли на Баранівському за-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



267266

Людмила Сержант

Любов Бурковська

евоЛюЦІя ПрИродНИХ МоТИвІв 
в УКраЇНСЬКІй ІКоНІ  

XV–XIX СТоЛІТЬ

Питання еволюції природних форм у сакральному малярстві, 
ролі та семантики рослинних орнаментальних мотивів у худож-
ній системі українського релігійного живопису XV–ХІХ ст. три-
валий час розглядалися українськими мистецтвознавцями фраг-
ментарно у працях, присвячених загальним проблемам історії 
і теорії мистецтва. Вивчення цих питань як предмет окремого 
комплексного дослідження помітно активізувалося в українсько-
му мистецтвознавстві лише в останні десятиліття. 

Значення флоральних мотивів у декоруванні гравійованого тла 
українських ікон розглядаються в працях М. Драгана 1, В. Свєн-
ціцької 2, О. Сидора 3, Д. Янковської 4. Тлумачення символіки рос-
линних мотивів, що зустрічаються в християнському орна мен- 
 тальному мистецтві, відображено в дослідженнях М.  Селівачо- 

1 Драган Михайло. Українська декоративна різьба XVІ–XVІІІ  ст. Київ  : 
Наук. думка, 1970. 204 с.

2 Свєнціцька В. І. Український живопис XVІ–XVІІ й XVІІІ ст. у контексті ві-
зантійських мистецьких традицій та західноєвропейського бароко. Укр. бароко 
та європ. контекст / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УРСР, Ін-т мистецтв Польс. 
АН ; редкол. : О. К. Федорук (відп. ред.) [та ін.]. Київ : Наук. думка, 1991. C. 90–95; 
Свєнціцька B. I., Сидор О. Ф. Спадщина віків: Українське малярство XIV–XVIII ст. 
у музейних колекціях Львова. Львів : Каменяр, 1990. 72 с. : іл. 67; Українське на-
родне малярство XIII–XX століть. Світ очима народних майстрів. Альбом / [авт-
упоряд. : В. І. Свєнціцька, В. П. Откович]. Київ : Мистец тво, 1991. 304 с. : іл.

3 Сидор О. Ф. Орнаментальні мотиви в давньому українському малярстві. 
Нар. творч. та етногр. 1985. № 5. С. 50–59.

4 Янковська Д. Еволюція рослинних форм в орнаментиці творів україн-
ського іконопису XVII ст. Народозн. зош. 2003. № 5–6. С. 835–841.

школою М. Бойчука, яка органічно вписалась у пошуки нових 
пластичних ідей передовими майстрами світового мистецтва 
ХХ ст.»55. Ідейні настанови цієї школи знайшли відбиток і у фар-
форі та фаянсі через творчість його учнів і послідовників. 

Одним із визначальних факторів формування національ-
ного стилю стало звернення до надбань національного мис-
тецтва, як народного, так і професійного, залучення його 
формальних та образних засад, пластичної своєрідності, 
орнаментальних мотивів, композиційних схем, колориту. 
Важливу роль у цьому відіграли фольклор і література, сюже-
ти яких використовувалися в декоративного фарфорі й фаянсі 
та у пластиці, надаючи їм не лише художньої виразності, а й 
підсилюючи їхню змістовність. Високохудожні твори входили 
у дім українців та формували естетичний образ та емоційний 
лад житла. Вони були потужним фактором формування наці-
ональної ідентичності, духовних цінностей та запорукою по-
дальшого розвитку суспільства.

55 Кара-Васильєва Т. Післямова. Історія українського мистецтва: у 5  т. / 
заг. ред. Г. Скрипник ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України. Т. 5. Мистецтво ХХ ст. / наук. ред. Т. Кара-
Васильєва. Київ, 2007. С. 938.
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Використання рослинних форм, зокрема мотиву виноградної 
лози в символіко-асоціативних композиціях, досліджували В. Щерба- 
ківський 17, П. Жолтовський 18, Л. Сак 19, Т. Журунова 20, С. Оляніна 21.

Роль та семантику рослинних орнаментальних мотивів у 
декоруванні хатніх ікон досліджують М.  Селівачов  22, О.  Най-
ден 23, О. Осадча 24, Т. Журунова 25, М. Юр 26, О. Пономаревська 27, 
О. Тріска 28, П. Ямчук 29.

Середньовічному мистецтву значною мірою апріорі прита-
манна символічність прочитань як загальної композиції твору, 
так і окремих її мотивів, оскільки його канонічність, наповне-
ність стійкими символами і знаками має сакральні джерела, що 
визначають способи зображення містичних подій та образну ха-
рактеристику творів. 

Золоте тло відіграє в сакральному мистецтві важливу роль і 
певною мірою визначає символізм художнього вислову пам’яток. 

17 Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані праці. 
Київ : Либідь, 1995. 287 с.

18 Жолтовський  П.  М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст. Київ  : 
Наук. думка, 1983. 130 с. : іл.

19 Сак Л. М. Українська ікона «Христос у точилі» (XVII ст.) та її нідерланд-
ський графічний прототип. Укр. мист-во у міжнар. зв’язках. Дожовтн. період. 
Київ, 1983. C. 84–88.

20 Журунова Т. Канон і манера в художній системі народного сакрального 
малярства Поділля. Родовід. 1997. чис. 16. С. 48–57.

21 Олянина С. Растительные орнаментальные мотивы... С. 92–116.
22 Селівачов  М.  Р. Лексикон української орнаментики...; Селівачов  М. 

Української народна орнаментика...
23 Найден О. Орнамент українського народного розпису...; Найден О. Цар-

квітка... C. 1–2.
24 Осадча  О. Семантика орнаментальних мотивів у декоруванні хатніх 

ікон. Вісн. Харк. держ. акад. диз. і мист. 2012. № 5. С. 70–80.
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Разом з тим, здавна українці мали тісні контакти з пізньоантич-
ними причорноморськими поселеннями; відомо також, що в часи 
Київської Русі велась жвава торгівля з країнами Сходу 33. Запози-
чені флоральні мотиви з  часом на новому для себе ґрунті зазна-
ли творчого переосмислення, набувши неповторних рис самобут-
ності. Фрески і мозаїки Софії Київської, Юрієвої божниці в Острі 
(Х ст.), Михайлівського Золотоверхого собору, елементи оздоблен-
ня Остромирового Євангелія (XI ст.), багато з яких мають аналоги 
в Софійському соборі, подають великий арсенал орнаментальних 
мотивів, які можна вважати початком традиції, що ніколи не пере-
ривалася на землях України і знайшла продовження в малярстві 
XV–XVIII ст. Цей процес мав позитивний характер, оскільки безпо-
середнє ознайомлення зі зразками мистецтва інших народів лише 
прискорювало еволюцію тих чи інших орнаментальних форм, що 
в інших варіантах здавна побутували і на наших землях. Ці обста-
вини сприяють з’ясуванню генеалогії деяких мотивів, співзвучних 
місцевим орнаментальним формам, їхньому подальшому розвитку 
і засвоєнню у відповідній трансформації.

Орнаментація різних частин ікони традиційно розглядалася 
науковцями як стилістична ознака, що дозволяє простежити ево-
люційні зміни у розвитку сакрального мистецтва 34. Найбільш ви-
разно зазначені зміни помітні в оформленні німбів святих – саме 
цей елемент сакрального твору зазнав орнаментування найраніше. 

Світлоносний німб святого – одна з важливих граней струк-
турно-композиційної побудови твору, це завершальний елемент 
композиції ікони, він символ святості, що домінує в іконі як най-
яскравіший її елемент. Сяючий німб та вільне поле навколо ньо-
го створюють відчуття піднесеного просвітлення, чим виразно 
окреслюється співвіднесення «земного» з «небесним» у сакраль-
ному творі 35. Посилена увага до оформлення німбів святих бере 

33 Патріарх Димитрій (Ярема). Ікони Західної України XVI–XVIІ ст. Львів : 
Друк. куншти, 2017. С. 12.

34 Сидор  О.  Ф. Орнаментальні мотиви в давньому українському маляр-
стві... С. 53.

35 Бычков В. Образ как категория византийской эстетики. Визант. времен-
ник. Москва, 1973. Т. 34. С. 154–168. 

Сяюче тло в іконі – це світло, в яке занурені постаті святих чи сю-
жети євангельських подій. Тіні в іконах відсутні, а світло прони-
кає усюди і все формує. Необмежена просторовість золотого тла 
зумовлює враження безкрайності простору  – божественної світ-
лоносної безмежності. Світло – художній елемент виразності дав-
нього іконопису. Символіка світла надважлива для загальної інто-
нації сакральних образів. Світло структурує, надає форм і моделює 
об’єми людських постатей, і це його головна функція. Джерелом 
божественного світла в сакральному творі виступає сяюче золоте 
тло і світлоносні німби святих. 

Орнаментація тла як елемент образної мови сакрального тво-
ру  – важливий чинник у побудові його загальної композиції. 
Способи декорування тла пам’яток дозволяють простежити змі-
ни, викликані стилістичною еволюцією мистецтва на всіх етапах 
його розвитку. 

За словами Г. Павлуцького, важко знайти іншу галузь у мис-
тецтві, що мала б таке важливе значення, як орнамент, який віді-
грає помітну роль у хатньому побуті, архітектурі, індустрії 30. Ха-
рактерною рисою українського іконопису XVI–XVII ст. є широке 
використання орнаментальних мотивів у створенні мистецького 
образу. Застосування декору в написанні творів мистецтва – риса, 
притаманна багатьом народам, проте в українському малярстві 
цей своєрідний сплав набув таких органічних та високохудожніх 
виявів, що матеріалізувався у сформований упродовж століть 
морально-етичний ідеал народу, став ознакою національної куль-
тури, втілив його естетичні запити і художні смаки 31. 

численні флоральні мотиви українського іконопису XVI–
XVII ст. глибоко закорінені у давньоруському мистецтві  32 і, оче-
видно, беруть витоки у візантійському сакральному живописі. 

30 Павлуцький Г. Історія українського орнаменту. Київ  : Друк. Укр. акад. 
наук, 1927. 28 с.

31 Сидор  О.  Ф. Орнаментальні мотиви в давньому українському маляр-
стві... С. 51.

32 Висоцький  С.  О. Про що розповідали давні стіни. Київ  : Наук. думка, 
1978. С. 56; Логвин Г.  З глибин. Давня книжкова мініатюра XI–XVIII століть. 
Київ : Дніпро, 1974. С. 11, 14, 15.
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ні до сяйва. Михайло Драган зауважує: «Літописні джерела по-
відомляють, що ікони ще від часів Київської Русі покривали сріб-
ними або золотими металевими шатами, їх оздоблювали не лише 
орнаментами, а й дорогоцінним камінням. На українських зем-
лях, на противагу від російських, упродовж XV–XVІ ст., мабуть з 
огляду на їх значну вартість, металеві шати зустрічаються рідко. 
Серед збережених пам’яток найдавніші металеві шати датуються 
XVІІ  ст. Замість дорогих шат ікони прикрашали срібними і зо-
лотими німбами та оздоблювали орнаментами їх тла. Невідомо, 
якими орнаментами і чи вони мали місце, оздоблювалися ікони 
до кінця XІV ст., оскільки такі давні пам’ятки не збереглися» 37. 
Лише на деяких німбах є ледь помітний гравірований геометрич-
ний орнамент, а рослинний орнамент з’являється у першій чверті 
XIV–XV ст. 38. На іконах «Архангел Михаїл» та «Архангел Гавриїл»  
з чину «Моління» XIV ст. з церкви Святої Параскеви с. Далява 
(Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – далі 
НМЛ) німби оздоблені геометричним орнаментом, виконаним 
делікатним заглибленим прорисом по левкасу із застосуванням 
поєднання полірованих і матових ділянок золоченої площини. 
Скромні візерунки на німбах цих ікон, виконаних за допомогою 
циркуля і лінійки, побутували і в творах XV століття 39. 

Німб святого Юрія з чину «Моління» XIV  ст. з церкви Свято-
го Миколая с. Тур’я Старосамбірського району, Львівської області 
(НМЛ) має більш виражений геометричний узор – це решітка зі скіс-
них квадратів, заповнених ромбами з витягнутими кінцями (іл. 1) 40. 

Складніший узор зображено на іконі «Спас Пантократор 
(Учитель)» кінця XIV ст. з церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
у Вільчі (передмістя Перемишля) (НМЛ). Орнамент німба скла-

37 Драган Михайло. Українська декоративна різьба... С. 24.
38 Драган Михайло. Українська декоративна різьба... С.  24; Сидор  О.  Ф. 

Орнаментальні мотиви в давньому українському малярстві... С. 53.
39 Гелитович Марія. Українські ікони ХІІІ – початку XVI століть зі збірки 

Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького: альбом-каталог 
Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького. Київ : Майстер книг, 
2014. Іл. 3, 4.

40 Гелитович Марія. Українські ікони ХІІІ – початку XVI століть... Іл. 5.

початок у мистецькій традиції Царгорода. У візантійському іко-
нописі збереглася невелика група пам’яток Х–ХІІ століття з так 
званими «рухливими німбами». До цієї групи пам’яток входять 
ікони «Святі Зосима і Миколай» Х ст.; «Св. Апостол Пилип» Х ст.; 
«Св.  Миколай» Х–ХІ  ст.; «Сходження св.  Іоанна Клімакіса» Х–
ХІ ст.; «Розп’яття зі святими на полях» ХІ–ХІІ ст.; «Різдво Христо-
ве» ХІ ст.; «Св. Євтимій» ХІІ ст.; «Богородиця-молільниця» ХІІ ст.; 
«Вознесіння» ХІІ ст.; «Сходження до пекла» ХІІ ст.; «Успіння Бо-
городиці» ХІІ ст. (усі ікони зберігаються в монастирі Святої Кате-
рини на Синаї, Єгипет) 36. На цих іконах гладенько відшліфовані 
німби мають окремі полиски, завдяки яким створюється ілюзія 
їх неймовірно швидкого руху по колу. Незначна кількість цих 
довершених у сенсі мистецької цінності й технології виконан-
ня творів вказує на авторство майстрів константинопольської 
школи, можливо, художників з майстерні імператорського дво-
ру. Цілком очевидно, що технологія створення ілюзорності «рух-
ливих німбів» була складною і нею володіла незначна кількість 
майстрів, можливо це був утаємничений, з часом втрачений мис-
тецький прийом, оскільки в пізніших візантійських пам’ятках він 
більше ніколи не зустрічається.

Українські іконописці від часів Київської Русі, дотримуючись 
візантійської традиції, також приділяли велику увагу оформлен-
ню німбів. Як приклад варто назвати ікони «Св. Георгій-воїн» ХІ–
ХІІ  ст. (Успенський собор Московського кремля, Росія); «Бого-
матір Велика Панагія (Оранта)» ХІІ ст. (Державна Третьяковська 
галерея – далі ДТГ; Москва, РФ); «Устюзьке Благовіщення» ХІІ ст. 
(ДТГ); «Спас Нерукотворний» ХІІ  ст. (ДТГ), «Св.  Дмитрій Со-
лунський» ХІІ–ХІV ст. (ДТГ), «Моління. Архангел Михаїл, Спас 
Еммануїл, Архангел Гавриїл» ХІІ ст. (ДТГ); «Успіння Богородиці» 
ХІІ – початок ХІІІ ст. (ДТГ); «Св. Микола зі святими на полях» 
ХІІ–ХІІІ  ст. (ДТГ), «Печерська (Свенська) Богоматір», близько 
1288 р. (ДТГ). На думку науковців, в українських іконах до кінця 
XV ст. тла, рамки і німби зазвичай без орнаментики, відшліфова-

36 Sterling Ch. La Nature Morte de l’Antiquité à nos jours. Paris, 1952. Іл. 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 23, 24, 30, 31, 33, 34. 
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рія Польщі (НМЛ) німби святих прикрашені подвійним колом 
крапок та позначені легким гравіруванням рослинними мотива-
ми у вигляді чотирипелюсткових, схожих на барвінок, квітів 45. 

Мабуть, у найбільш оригінальний і рідко вживаний в україн-
ському іконописі спосіб оздоблені німби святих на іконі «Св. Фе-
дір і Дмитрій» кінця XV  – початку XVІ  ст. з церкви Святого 
Дмитрія з Богуша (НМЛ)  46. червоні німби святих прикраше-
ні стилізованими галузками з крупним листям, змальованими 
яскраво-жовтою фарбою, які займають усе поле німбів (іл. 3). Ав-
тор цієї пам’ятки, мабуть, використав як взірець якусь давню го-
тичну ікону з рельєфним тонованим орнаментом і, відмовившись 
від традиційного гравірованого чи рельєфного оздоблення, надав 
перевагу такому незвичному прийому. 

У XV ст. у композиціях українських ікон з’являються викона-
ні різнобарвними фарбами, доволі прості за формами орнамен-
тальні смуги, що відокремлюють деякі сцени в багатосюжетних 
пам’ятках, інколи такі в’юнки та галузки заповнюють по периме-
тру усе поле ікони 47. 

Багато датованих творів середини XVI  ст. оздоблені надзви-
чайно досконалим гравіруванням по левкасу на берегах ікони, що 
свідчить про широке побутування вже цілком відпрацьованих 
прийомів, які набули поширення на землях Галичини й Волині, 
очевидно, від кінця XV ст. 48. 

Прикладами такого типу декорування є ікони першої поло-
вини XVI ст. «Спас у Славі» з с. Грабівниця Старосамбірського 
району Львівської області (Музей народної архітектури та побуту 
у Львові імені Климентія Шептицького), «Спаситель» з с. Поляни 
Жовківського району цієї ж області (НМЛ), в оформлені яких ви-
користані витончені квіти лотоса 49. 

45 Гелитович Марія. Українські ікони ХІІІ – початку XVI століть... Іл. 37.
46 Там само. Іл. 48.
47 Сидор  О.  Ф. Орнаментальні мотиви в давньому українському маляр-

стві... С. 53.
48 Там само. С. 54. 
49 Патріарх Димитрій (Ярема). Ікони Західної України XVI–XVIІ  ст.  ... 

С. 27. Іл. 22, 23.

дається з ритмічно повторюваних гравірованих чотирипелюст-
кових квітів та маленьких ромбиків, розміщених поміж ними у 
поєднанні з наколюванням 41. Пам’ятка слугує прикладом еволю-
ції в оздобленні німбів у давньому українському іконописі, по-
ступового ускладнення із застосуванням нових орнаментальних 
мотивів та елементів. Варто зазначити, що подібний узор побу-
тував і в творах XV  ст. Як приклад можна назвати ікону «Спас 
Пантократор (Учитель)» XV століття невідомого походження зі 
збірки НМЛ (дар Теофіла Копистинського, 1905 р.) 42. Узор з чо-
тирипелюстковими квітами, проте вже без ромбів та наколюван-
ня, густо вкриває площину німба Ісуса Христа.

Ще один різновид оформлення німба спостерігаємо на іко-
ні «Спас Пантократор (Триморфон «Моління») XV ст. з церкви 
Різдва Пресвятої Богородиці с.  Старичі Яворівського району 
Львівської області. На ній німб поділений гладенькими площи-
нами хреста, наведеного червоною фарбою, а простір між ними 
заповнений наколюванням 43.

Найбільш раннім прикладом декорування німба орнамен-
том з рослинними мотивами, виконаними у випуклому рельє-
фі, є  ікона «Богородиця з дитям і апостолами» XV ст. з церкви 
Святого Миколая с.  Велика Сушиця Старосамбірського району 
Львівської області (НМЛ) 44. Посередині німба Богородиці зобра-
жено галузку зі схематично вирішеними квітами, що за формою 
нагадують квіти барвінку з листям. Німб Христа поділений вер-
тикальними подвійними лініями на вісім сегментів, у які вписані 
різні за формою гілочки і невеличкі рослинні елементи. Обидва 
німби по краю оформлені рельєфними крапками. Усі мотиви 
орнаментування німбів розфарбовані цеглистою і голубою фар-
бою, що разом з гладеньким червоним тлом надають іконі яскра-
вої декоративності (іл. 2). 

В  унікальній іконі «Воздвиження чесного Хреста» XV  ст. з 
церкви Воздвиження чесного Хреста с. Здвижень тепер терито-

41 Там само. Іл. 27.
42 Там само. Іл. 28.
43 Там само. Іл. 30.
44 Там само. Іл. 26.
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з  Мстиславового Євангелія початку ХІІ  ст. (ф.  123. Державний 
історичний музей, далі – ДІМ, Москва), на мініатюрі «Святі Отці 
в храмі» з Ізборника Святослава 1073 року (ф. 128, ДІМ) , на іко-
нах «Богородиця Одигітрія з похвалою» ХV ст. із церкви Миро-
носиць м. Болехова Івано-Франківської обл. (НМЛ) та із церкви 
Архангела Михаїла с. Береги Долішні кінця ХV – початку ХVІ ст. 
(НМЛ), де схожим орнаментом декоровано німби Богородиці 56. 
Простий ромбоподібний орнамент, прокреслений потрійними 
лініями, спостерігаємо на іконі «Богородиця Одигітрія» початку 
XV ст. з Троїцької церкви в с. Тростянець Ківерцівського району 
Волинської області  57. Зазначене явище засвідчує тяглість куль-
турних традицій і тісний зв’язок волинського малярського досві-
ду з київськими пам’ятками часів Княжої доби. Живопис часто 
запозичує орнаментальні мотиви з творів архітектури, декора-
тивного мистецтва, книжкової мініатюри, а  пізніше  – із старо-
друків і різьблення іконостасів.

В українському іконописі зміни стильової орієнтації худож-
ників на пластичне трактування зображення спостерігається від 
середини XVI  ст., коли провідні позиції в мистецтві займають 
ренесансні, гуманістичні тенденції. Приблизно у той самий час 
в українському живописі зароджується пластично модельований 
орнамент, який виступає над рівнем левкасу. Рослинна орнамен-
тація, відповідно до нової художньої програми, з  площинної, 
злегка прокресленої перетворюється у випуклу, пластично моде-
льовану, збагачену світлотіньовими ефектами 58.

З другої половини XVI  ст. в українському іконописі стає по-
пулярним заповнення тла тисненими хрестоподібними мотивами 

56 Гелитович Марія. Українські ікони ХІІІ  – початку XVI  століть... С.  11. 
Іл. 24. 

57 Обухович Лариса. Ікона «Богородиця Одигітрія» з Троїцької церкви 
села Тростянець Ківерцівського району Волинської області. Питання ав-
торства і датування. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матер. 
ХІІІ Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 27–28 жовт. 2011 р. : Наук. зб. Луцьк, 2011. 
С. 51–54.

58 Сидор  О.  Ф. Орнаментальні мотиви в давньому українському маляр-
стві... С. 54.

Плетивом зі стилізованих гілок, пагонів і листя декороване тло 
ікони майстра Олексія «Богородиця Умиління» середини XVI ст. 
з церкви с. Лісковате (НМЛ) 50. Схожі рослинні мотиви викорис-
тані в орнаментах ікони «Христос на престолі з Архангелами» з 
«Моління» третьої чверті XVI ст. із м. Дрогобича (НМЛ) 51, ікони 
апостольського ряду кінця XVI  ст. з Коростна (НМЛ)  52. Орна-
ментальні мотиви на полях згаданих творів виявляють багатство 
рослинних форм, майстерну, часто віртуозну роботу творців. 
Флоральні мотиви цього часу часто демонструють суттєву пере-
робку і стилізацію, через що їх орнаментальні форми помітно 
ускладнилися.

Також привертає увагу характерне вирішення рельєфного 
фону ікон, декорованих рослинним орнаментом у поєднанні з 
великими геометричними елементами. До такого типу пам’яток 
належить ікона «Богоматір Єлеуса» кінця XV – початку XVІ ст. із 
церкви Апостола Луки в с. Доросині Рожищенського району Во-
линської області (Львівська національна галерея мистецтв ім. Бо-
риса Возницького)  53. Для цієї ікони характерне незвичне вирі-
шення рельєфного тла, декорованого рослинним орнаментом, 
скомбінованим з геометричними елементами: різноманітні ва-
ріації квіткових орнаментів закомпоновані у ромби, які у вигля-
ді сітки покривають іконне поле 54. Цей доволі рідкісний спосіб 
декорування поєднує образ з давніми волинськими пам’ятками 
(іл.  4). На подібні поєднання рослинних і геометричних моти-
вів можна натрапити в оздобленні давніх рукописів ХІ–ХІІ сто-
літь 55, а також зрідка у пам’ятках іконопису XV ст. Подібний спо-
сіб декорування бачимо на мініатюрі із зображанням св. Марка 

50 Там само. Іл. 126.
51 Там само. Іл. 221.
52 Патріарх Димитрій (Ярема). Ікони Західної України XVI–XVIІ  ст.  ... 

С. 170. Іл. 202, 203.
53 Логвин Григорій. Живопис Волині ХІ–ХVІ  століть. Образотв. мист. 

1972. № 1. С. 23–25.
54 Логвин Григорій, Міляєва Лада, Свєнціцька Віра. Український серед-

ньовічний живопис. Київ : Мистецтво, 1976. Іл. 68.
55 Russian Illuminated Manuscripts of the 11th to the Early 16th Centuries  / 

Text by Popova Olga. Leningrad : Aurora Art Publishers, 1984. Іл. 5, 6.
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декоративними мотивами орнаментиці цих ікон переважають 
виноградні грона, квіти лотоса-тюльпана та листя аканта.

В українському іконописі середини XVII  ст. спостерігаються 
перші ознаки переходу на нові естетичні та формально-пластич-
ні позиції стилю бароко. Орнаменти іконного тла цього періо-
ду стають соковитішими, активізується роль гнучких крупних 
рослинних мотивів, їхній рисунок ускладнюється, а  поєднання 
форм стає вільнішим та укладається у певні системи. часто тло 
ікон насичується рослинними мотивами у вигляді плодів, гнуч-
ких стебел і квіткових розеток, які поєднуються сіткою фігурних 
елементів  65. Такий підхід до орнаментації тла характерний для 
ікон з іконостасних комплексів церкви Святого Духа в Рогатині 
(1650 р.), церкви Собору архангела Михаїла в с. Воля-Высоцька 
Жовківського району (1688–1689 рр.), церкви Різдва Христового 
у м. Жовква (1697–1699 рр.). В оформленні тла цих ікон викорис-
тані великі стилізовані квіти гвоздик і волошок, дрібні пуп’янки 
лілій, продовгувате листя аканта у поєднанні з ускладненим мо-
тивом граната.

На іконі першої половини XVII ст. «Богородиця Одигітрія» з 
Волинського краєзнавчого музею в Луцьку (далі – ВКМ) у декора-
ції тла бачимо ускладнений мотив граната, маленькі бутони лілій 
і листя аканта.

Прийом поєднання рослинних мотивів в оформленні граві-
рованого тла ікони, позему, вкритого кущиками дрібних квітів, 
та квіткового орнаменту на фелоні св. Миколая застосований в 
іконі «Св. Миколай Мирлікійський» середини XVII ст. з церкви 
Святого Миколая Набережного в Києві. Пам’ятка привертає ува-
гу надзвичайною урочистістю у поєднанні яскравих фарб і позо-
лоти тла, орнаментованого акантовим листям, плодами граната й 
шишками хмелю. Не менш барвистим виглядає позем з кущика-
ми квітів медуниці, в яких поєднані зелена, біла, червона і рожева 
фарби. Біла фелонь святителя декорована червоними гвоздика-
ми, розквітлими та пуп’янками, із зеленим листям.

65 Сидор  О.  Ф. Орнаментальні мотиви в давньому українському маляр-
стві... С. 58.

з вигнутими гілками і пагонами. Складне за структурою тиснене 
тло з використанням виноградних грон і листя аканта бачимо на 
іконі «Богородиця Одигітрія» другої половини XVI ст. (Іст. музей 
Сянока, Польща) 59. часто в пам’ятках цього часу художники по-
єднували в одному творі орнаменти, виконані об’ємно, з легко гра-
вірованими їхніми прототипами з попередніх часів 60. Наприклад, 
в іконах «Великомучениці Варвара і Параскева» середини XVI ст. 
(Дрогобицький краєзнавчий музей)  61, «Преображення Христо-
ве» із с. Яблунів Турківського району Львівської області 1580 року 
(НМЛ) легке гравірування тла поєднується з тисненими, викона-
ними пластично рослинними орнаментами на німбах 62.

До XVII ст. українське мистецтво розвиваються під знаком Ре-
несансу, у сфері орнаментації панує доволі стримана врівноваже-
ність ліній і форм, що поступово набувають все більшої пластич-
ності, насиченості та складності. Прикладом творів зі складним 
орнаментальним декоруванням берегів можуть бути ікони «Бо-
городиця Одигітрія» першої чверті XVII ст. з Успенської церкви 
у Львові (перенесена у церкву с. Великі Грибовичі Жовківсько-
го р-ну) та «Іван Золотоустий» початку XVII ст. (НМЛ), викона-
ні львівським майстром Федором Сеньковичем  63. Тло цих ікон 
вкрите густим, насиченим рослинним орнаментом, гравірованим 
у шарі левкасу. Ще складніше за структурою тиснене тло бачимо 
на іконах «Богородиця Одигітрія» першої чверті XVII ст. (Іст. му-
зей Сянока, Польща), «Богородиця Одигітрія з Похвалою» другої 
половини XVII ст. з П’ятницької церкви у Львові 64. У насиченій 

59 Патріарх Димитрій (Ярема). Ікони Західної України XVI–XVIІ  ст.  ... 
С. 142. Іл. 159.

60 Сидор  О.  Ф. Орнаментальні мотиви в давньому українському маляр-
стві... С. 55.

61 Патріарх Димитрій (Ярема). Ікони Західної України XVI–XVIІ  ст.  ... 
С. 13, іл. 4.

62 Свєнціцька  B.  I., Сидор  О.  Ф. Спадщина віків: Українське малярство 
XIV–XVIII ст. у музейних колекціях Львова... Іл. 54.

63 Патріарх Димитрій (Ярема). Ікони Західної України XVI–XVIІ  ст.  ... 
С. 152. Іл. 177.

64 Патріарх Димитрій (Ярема). Ікони Західної України XVI–XVIІ  ст.  ...  
С. 142, 152. Іл. 159, 178.
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художники намагалися через орнамент посилити естетику твору і 
водночас поглибити його символіку. 

Багатство різьблення іконостасів, у яких вже в першій поло-
вині XVII ст. буйно розвивається мотив виноградної лози, на-
певно були джерелом інспірацій для іконописців. Зображення 
виноградної лози широко використовувалося майстрами Мих-
нівського художнього центру на Волині, що функціонував на-
прикінці XVII ст. В іконах, які вийшли з цього центру – «Св. Ми-
колай» зі Стрітенської церкви с. Михнівка Камінь-Каширського 
району Волинської області (НМЛ), «Христос Вседержитель» з 
Михайлівської церкви с. Дроздні Ковельського району (ВКМ), 
«Різдво Богородиці» з церкви Різдва Богородиці с.  Сошич-
не Камінь-Каширського району, «Причащання св.  Онуфрія» і 
«Св. Юрій» зі Стрітенської церкви с. Михнівка Камінь-Кашир-
ського району Волинської області (ВКМ)  68 у декоруванні тла 
бачимо поєднання гнучкої лози і виноградних грон з листям 
аканта і дрібними пуп’янками квітів. Поєднання стилізованих 
мотивів винограду і аканта в одну композицію має приклади в 
орнаментальному мистецтві ще з ранньохристиянських часів. 
У  символіко-алегоричному змісті ця композиція стає метафо-
рою: стебла аканта у поєднанні з виноградними гронами сприй-
малися як райські рослини і символи Воскресіння і вічного 
життя (іл. 6) 69. 

Діапазон видів флоральних мотивів у декоруванні гравійо-
ваного тла українських ікон неширокий, проте вони надзви-
чайно багатоваріативні за формами. Гармонійне декоративне 
плетиво з різноманітних квітів, плодів, галузок, стебел і лис-
тя завжди має свою конструктивну логіку, воно позбавлене 
відчуття випадковості та непродуманості художніх рішень  70. 
Якщо розглядати рослинну орнаментику іконописного тла 
XVII–XVIII ст., найбільш багату і вишукану, то вражає не роз-

68 Волинська ікона XVI–XVIII ст. Каталог та альбом / авт.-упоряд. : С. Кот, 
Т.  Єлісєєва, Є.  Ковальчук, Л.  Карпюк; вст. ст. В.  Александровича  ; під ред. 
С. Кота. Київ ; Луцьк : ТОВ «Спадщина», 1998. Іл. 25, 28.

69 Олянина С. Растительные орнаментальные мотивы... С. 98. 
70 Там само. С. 98.

Способи декорування іконного тла кінця XVII  – початку 
XVIII ст. змінюються у бік підвищення динаміки композиційно-
го ритму і збагачення орнаментальних форм, які нерідко стають 
надзвичайно пишними. Шляхетний, позбавлений різких хрома-
тичних контрастів колорит ікон із фондів НМЛ «Ісус Христос», 
«Богородиця», «Вознесіння Христове», «Архангел Михаїл» та 
«Архангел Гавриїл», виконаних Йовом Кондзелевичем (1667 р. – 
після 1740 р.) для Богородчанського іконостасу (1698–1705 рр.), 
отримує особливе звучання на тлі вишуканого, тонко змодельо-
ваного орнаменту, що складається з квітів інжиру, граната, гнуч-
кої виноградної лози і листя аканта (іл. 5) 66. Іншу тональність у 
поєднанні яскравого колориту і пишного тиснення орнаменту 
тла, в якому поєднані великі розетки соняшника, квітів інжиру 
і граната, в  обрамленні широколистого аканту, демонструють 
ікони «Старозавітна Трійця», «Ісус Христос» та «Богородиця» з 
іконостасу Спасо-Преображенської церки (1732 р.) у Великих Со-
рочинцях на Полтавщині 67. 

Невелика ікона «Благовіщення» другої половини ХVІII  ст. 
(Національний музей народної архітектури та побуту України, 
далі  – НМНАПУ)  – яскравий приклад активного проникнен-
ня ремінісценцій рококо у твори українського мистецтва. Ком-
позиція перевантажена зображеннями, проте найбільше в ній 
троянд  – квітами заповнено тло ікони, вони в руках у Марії та 
архангела Гавриїла, ними осипають Богородицю ангели. Можна 
припустити, що композиційна побудова цього твору була запо-
зичена з храмового розпису або барокової гравюри. 

До речі, чимало рослинних мотивів українських ікон XVII–
XVIII ст. запозичені з графічних взірців. Рослинний орнамент на-
був значного поширення в оформленні гравюр ще у XVI ст.: часто 

66 Овсійчук В. Українське малярство Х–ХVІІІ століть. Проблеми кольору. 
Львів : Ін-т народозн. НАН України, 1996. Іл. 392, 393, 395.

67 Овсійчук В. Українське малярство Х–ХVІІІ століть. Проблеми кольору... 
Іл. 408–411; Сорочинський іконостас [текст]: іконостас Спасо-Преображен-
ської церкви в с. Великі Сорочинці Миргородського р ну Полтавської обл. : 
[альбом] / Інна Дорофієнко, Людмила Міляєва, Ольга Рутковська. Київ : Родо-
від, 2010. С. 38.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



283

Еволюція природних мотивів в українській іконі XV–XIX століть

282

Любов Бурковська

протягом тривалого часу багатопланову семантичну структуру, 
зміст якої прочитується в залежності від контексту 75. Виноградна 
лоза – це один з найдавніших символів родючості й воскресіння 
в малоазійських і античних культурах 76. У старозавітній традиції 
виноград сприймається як образ богообраного народу 77 і є сим-
волом істинності вчення Христа 78. 

Символізм образу лози охоплює не тільки власне мотив, але 
й окремі його частини: трикутний абрис виноградного листя 
вказує на його зв’язок із символом Трійці  79, а  трактування ви-
ноградного грона у формі колоска злаку створювало алюзію євха-
ристичного хліба 80. Блаженний Ієронім трактує символіку грон 
як кров Христову і мучеників  81. Святий Августин метафорич-
но уподібнює Христа грону, покладеному під давильний прес 82. 
Таким чином, у  художній культурі за століття утверджується 
символіка виноградного грона як живої плоті Христа  83. Окрім 
широко розробленої теми порятунку-спокути, виноград часто 
розглядається як символ самої Церкви, яка уподібнюється зем-
ному раю  84. У текстах українських письменників неодноразово 
підкреслюється значення образу винограду як метафори душі 85. 

75 Олянина С. Растительные орнаментальные мотивы... С. 98–102.
76 Фрэзер Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии. Москва, 2001. 

Т. I. С. 105–113.
77 Лифшиц Л. К вопросу о реконструкции программ храмовых росписей 

Владимиро-Суздальской Руси XII в. Дмитриев. собор во Владимире : к 800-ле-
тию созд.; РАН, Гос. ин-т искусствозн. Мин-ва РФ. Москва, 1997. С. 160.

78 Уваров А. Христианская символика. Москва, 1908. ч. 1. С. 173.
79 Там само. С. 175.
80 Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве / пер. с англ. и 

вст. ст. А. Майкапара. Москва : Крон-пресс, 1996. С. 197.
81 Уваров А. Христианская символика... С. 174.
82 Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве... С. 131.
83 Звездина Ю. Растительный декор поздних иконостасов. Иконостас. Про-

исхождение – Развитие – Символика. Москва : Прогресс-Традиция, 2000. С. 658.
84 Лифшиц Л. К вопросу о реконструкции программ храмовых росписей... 

С. 164; Сак Л. М. Українська ікона «Христос у точилі» (XVII ст.)... С. 85.
85 Радивиловский Антоний. Венец Христов. Київ  : Друк. Києво-Печер. 

лаври, 1988. С. 204.

маїття мотивів, а  способи їх поєднання, завдяки чому ство-
рювалися складні композиції. Українські майстри методом 
контамінації, поєднуючи в єдиній композиційній структурі 
елементи різноманітних рослин, досягали варіативності ху-
дожньо-образного ряду декоративної орнаментації. В резуль-
таті такого творчого переосмислення та узагальнення фло-
ральні мотиви часто зазнавали суттєвої стилізації, набуваючи 
абстрагованих форм 71. Як зауважує О. Найден, «рослина в на-
родній творчості художньо трактувалась як стилізований, уза-
гальнений знак-символ» 72.

Флоральні мотиви традиційно несуть у собі не тільки есте-
тичні емоції, але й здійснюють певний зв’язок зі світом пре-
красного, будучи джерелом натхнення, творчих ідей, душевної 
рівноваги та гармонії. З  часом ставлення до рослинного світу 
змінювалося, його значення та символічність набували нового 
змісту. Здавна в природі люди шукали не тільки матерію, але й 
духовну сутність, усвідомлюючи також «синхронність феноло-
гічних змін рослини з космічним циклом» 73. 

Тлумачення символіки більшості рослинних мотивів, що 
зустрічаються в християнському орнаментальному мистецтві, 
відображено в старозавітних і новозавітних текстах і релігій-
но-філософській літературі. До знакової системи християнсько-
го мистецтва здавна входила, як невід’ємна складова, система 
флоральних мотивів, що наділялася цілою низкою своєрідних 
алегоричних кодів сакрального живопису. часто складна семан-
тика рослинних мотивів включала кілька символічних рівнів, 
які проявлялися в залежності від варіантів комбінування їх еле-
ментів і змісту образів 74. 

В українському іконописі XVII–XVIIІ ст. улюбленим мотивом 
декору стала виноградна лоза. Така посилена увага, очевидно, 
пояснюється передусім непересічною пластичною красою рос-
лини. Мотив виноградної лози має надзвичайно багату, набуту 

71 Найден О. Орнамент українського народного розпису... С. 52, 58.
72 Там само. С. 52.
73 Федущак М. Квітчання під небозводом України... С. 12, 13.
74 Олянина С. Растительные орнаментальные мотивы... С. 95–100.
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світлення, яке отримуєш у кінці жалів і лих, а також милості Бо-
жої і плодів Духа Святого 91. На думку Г. Павлуцького, так званий 
«гранатовий узор» (інші, регіональні, назви – «цибулька», «грана-
тове яблуко») своє походження веде від орнаментів Індії, Малої 
Азії, середньоморських країн, Кавказу 92. 

Яблуко (персик, апельсин) – це традиційний плід древа пізнан-
ня, який є символом гріхопадіння й одночасно вказує на Христа 
як Спасителя людства. 

З найдавніших часів у світосприйнятті українців одним з 
найбільш дієвих засобів вираження людських почуттів були кві-
ти 93. Виходячи з цього, цілком природним видається той факт, 
що улюбленим мотивом в українському народному мистецтві є 
квітка. «Це посмішка рослини, знак її глибинної суті, вершина 
щорічного циклу розвитку від зерна до плоду, що дасть нове на-
сіння <...> – квітка в народному мистецтві є одним з найбільш 
змістовних його символів», – зазначає мистецтвознавець М. Се-
лівачов 94.

Квіти шанувалися в Україні споконвіку, а квіткова символіка 
відігравала особливу роль і була дуже поширена. Багато квітів 
міцно закріпили за собою «надбані» і приписувані їм значення 
і властивості. Зображення квітів у творах іконопису має знако-
ве значення, оскільки відображає уявлення про рай, як квітучий 
сад. Особливе ставлення до квітів проявилося і в тому, що рос-
лини використовувалися як декор храму, для освячення і в на-
родних обрядах, пов’язаних з релігійними святами, що свідчить 
про сакральність квіткової символіки в культурі українців  95. 
Мистецтво знавець О.  Найден зазначає: «...метаморфічне явище 
квітки, багате формами і фарбами, також зв’язується з категорі-
єю руху, переходом з одного стану в інший; є символом плиннос-

91 Янковська  Д. Еволюція рослинних форм... С.  63, 64; Biskupski  R. 
Malarstvo ikonowe od XV do pierwszej polowy XVIII wieku na Lemkowszczyznie. 
Polska Sztuka Ludowa. R. XXXIX. 1985. Nr. 3–4. S. 216.

92 Павлуцький Г. Історія українського орнаменту... С. 23.
93 Лотоцька В. Сакральність мотивів рослинного світу... С. 1423. 
94 Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики... С. 173.
95 Лотоцька В. Сакральність мотивів рослинного світу... С. 1424. 

У  творіннях християнських письменників виноградна лоза та-
кож зв’язується з образом Богородиці 86. 

Великою популярністю в орнаментах фонів українських ікон 
XVII–XVIII ст. користувався акант. У країнах візантійського куль-
турного ареалу він довгий час лишався семантично нейтральним 
декором. Тільки в західноєвропейському середньовічному мисте-
цтві листя аканта починають ототожнюватися з листям будяків, 
завдяки чому ця рослина набуває страсну символіку і стає ембле-
мою вічного життя та безсмертя душі. Акант асоціюється з тер-
новим вінцем Спасителя, одночасно символізує життя, динаміку, 
зростання, усвідомлення гріха, біль, співчуття ближньому. Акант, 
таким чином, стає емблемою вічного життя і безсмертя душі 87. 

Гранат, як давній античний мотив плодючості, достатку і 
воскресіння в християнському мистецтві залишився ембле-
мою воскресіння та розширив свою символіку, позначаючи 
страждання Господа і мучеників  88. Зерна гранату, з’єднані під 
твердою оболонкою, символізували єднання віруючих у лоні 
Церкви. Гранат був символом сталості віри й одночасно неза-
йманості Діви Марії. В епоху бароко тріснутий гранат набув зна-
чення благодійності та милосердя 89. 

Шишки (пінії) – це ще один античний образ родючості який 
також символізував потойбічний світ, надію на продовження 
життя і щастя у вічності 90. 

Плоди інжиру (смоківниці) в західноєвропейській традиції 
інтерпретуються як плоди дерева пізнання. Сприйняття дерева 
інжиру як родючої смоківниці давало можливість осмислювати 
його плоди як символ Діви Марії, непорушної незайманості, про-

86 Канон Божией Матери св. Иосифа Песнописца. Песнь 7, тропарь 1. Бого-
служ. каноны на греч., слав. и рус. яз. Кн. 3. Санкт-Петербург, 1856. С. 95.

87 Власов  В. Акант. Больш. энц. сл. изобразит. иск-ва  : В  8  т. Санкт-
Петербург, 2000. Т. 1. С. 98–100.

88 Звездина Ю. Растительный декор поздних иконостасов... С. 656.
89 Власов В. Гранат. Больш. энциклопед. сл. изобразит. иск-ва : В 8 т. Санкт-

Петербург, 2001. Т. 2. С. 606.
90 Власов В. Шишка. Нов. энциклопед. сл. изобразит. иск-ва : В 10 т. Санкт-

Петербург, 2007. Т. 7. С. 442, 443.
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крові св. Георгія (у західній християнській традиції легенда при-
писує подвиг перемоги над драконом св. Леонарду (VI в.)), про-
литі ним у битві з драконом (насіння конвалії мають вигляд чер-
воних круглих ягід) 101.

Зображення багатопелюсткової солярної розетки пов’язується 
з образом квітки соняшника 102. Ця квітка стала в західноєвропей-
ській традиції сприйматися як знак Божественної присутності і 
всевидячого ока 103. У слов’янській культурі з прийняттям хрис-
тиянства приходить переосмислення язичницької багатопелюст-
кової розетки як солярного знака. часто мотив соняха пов’язують 
з образом Христа та ідеєю Фаворського світла 104. 

За квіткою гвоздики в ряді християнських символів закріпилося 
значення крові Христової, смерті й хресних страждань Спасителя 
(гвоздика – рослинний символ цвяхів розп’яття) 105. За християн-
ським повір’ям, вперше гвоздика розцвіла в той день, коли наро-
дився Христос. Вважається, що ці квіти виросли зі сліз Богородиці 
і тому дуже часто гвоздику можна побачити на італійських іконах 
Мадонни з немовлям. Мотив гвоздики, як і тюльпана, потрапляє 
в українську орнаментику завдяки східним впливам. Обидва ці 
мотиви не знайшли значної символічної розробки в українському 
фольклорі 106. Проте сам мотив тюльпана був досить поширеним в 
оздобленні українських ікон. За переказами, саме у цій квітці при-
ховано людське щастя, тому, на думку дослідників, тюльпан може 
символізувати також рай, до якого людина не могла потрапити до-
поки не прийшов Христос і не відкрив ворота раю 107. 

Поряд з традиційно ренесансними елементами західноєвро-
пейського походження і східними елементами українські худож-

101 Золотницкий Н. Цветы в легендах и преданиях. Москва, 1913. С. 16.
102 Олянина С. Растительные орнаментальные мотивы... С. 101.
103 Wilberg Vignau-Schuurman  T. Die emblematischen Elemente im Werke 

Joris Hoefnagels. Leiden, 1969. Bd. 1. S. 285–311.
104 Сорочинський іконостас... C. 30.
105 Sterling Ch. La Nature Morte de l’Antiquité à nos jours... C. 30.
106 Селівачов  М. Українська народна орнаментика (іконографія, номіна-

ція, стилістика, типологія): Дис. ... докт. мистецтвозн. Київ, 1996. С. 215, 216.
107 Осадча О. Семантика орнаментальних мотивів... С. 71–73.

ті часу і швидкоплинності людського життя. Квітка дивиться в 
небо, в сфери духовних злетів і перетворень» 96. Дослідники орна-
ментики творів українського іконопису пояснюють захоплення 
майстрів зображенням рослинних форм саме тим, що символіка 
флори глибоко закорінена традиційно в свідомості нашого на-
роду. Серед мотивів декору українських ікон використовували-
ся такі стилізовані квіти, як гвоздика, тюльпан, троянда, лотос, 
крин-лілея 97. часто орнамент набував певного значення і транс-
формувався в іконографічний символ. Мотиви троянди і лілії 
символізували любов до Бога, а самі їх назви були поширеними 
епітетами Богородиці 98. Особливе значення мав колір цих квітів. 
Так, біла троянда традиційно означала непорочність Діви Марії, 
яку називали «Роза без колючок», «Роза небес». Водночас, черво-
на троянда в ранньому християнстві стала символом крові, про-
литої розп’ятим Христом, а згодом була проголошена символом 
чистоти і святості. У християнській іконографії червона троян-
да – атрибут деяких святих і мучеників 99. 

Символом чистоти Діви Марії, а також Христа і його перемоги 
над смертю була біла лілія, яка, крім того, сприймалася як світло, що 
з’явилося з темряви і перемогло її, даруючи прощення, спокутуван-
ня гріхів і воскресіння 100. Один з біблійних переказів розповідає про 
лілеї, що виросли зі сліз Єви, коли вона покидала Едем після роз-
каяння. У Середньовіччі в Європі лілея уособлювала чистоту і неви-
нність. Майже в усіх українських іконах на тему Благовіщення ар-
хангел Гавриїл постає перед Дівою Ма рією, тримаючи в руках лілею.

Вишукані квітки конвалії в християнській легенді називають 
«сльозами Божої Матері». Існує легенда, що у світлі місячної ночі 
Богородиця, оточена вінком з блискучих як срібло конвалій, яв-
ляється інколи християнам, котрим готує якусь несподівану ра-
дість. Згідно з іншою легендою, в конвалії перетворилися краплі 

96 Найден О. Цар-квітка... С. 1–2.
97 Янковська Д. Еволюція рослинних форм... С. 836.
98 Этингоф О. Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии 

XI–XIII вв. Москва : Прогресс-Традиция, 2000. С. 82.
99 Янковська Д. Еволюція рослинних форм... С. 841.
100 Звездина Ю. Растительный декор поздних иконостасов... С. 657.
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правилами риторики для чіткого формулювання символічного 
послання, закодованого в декорі» 110.

Від початку ХVІІ  ст. в українському іконописі з’являються 
ікони, в яких образи святих, євангельські сцени, архітектурний 
стафаж вписані до «реалістичного» краєвиду, побудованого на 
засадах прямої перспективи. Золоте тло та постаті святих ще 
займають більшу частину композиції, тоді як пейзаж з архітек-
турними мотивами віднесено на задній план, проте їх роль у 
творі вже доволі значна. Новий для українського іконопису тип 
композиційної побудови релігійного твору із застосуванням 
глибинної перспективи був запозичений з західноєвропейсько-
го мистецтва. Поєднання давньої і нової традицій проявляєть-
ся у побудові загальної композиції, образних характеристиках 
персонажів, вирішенні стафажу, посиленій увазі до деталей. 
Іконописці наближують змальовані елементи природи до типу 
місцевої рослинності й характерних особливостей рельєфу, від-
творюючи типові ознаки ландшафту, на основі поєднання кано-
ну та ще дуже простих, лаконічних засобів відтворення реаль-
ності, що з часом склали основу місцевої традиції зображення 
краєвиду  111. З  цієї точки зору показовою є ікона «Святитель 
Василій Великий» 1742 року (НМНАПУ). Вона належить до пе-
реліку волинських датованих пам’яток з патрональним дарчим 
написом. У  нижній частині твору прописаний текст, у  якому 
зазначено, що ікону свого небесного покровителя замовив раб 
божий Василь зі своєю дружиною: «Сей образ святого Василя 
Великого спорудив раб Божий Василь Бедзюва з жоною своєю 
Жанною року 1742». Пам’ятку пов’язують з творчістю волин-
ського маляра Тимоша Михальського. Ікона демонструє новий 
тип вирішення композиції зі сценічною глибинною перспекти-
вою, що набуває поширення в українському релігійному мисте-
цтві від початку ХVІІ ст., зберігається упродовж тривалого часу 
і послідовно використовується у ХVІІІ ст.

110 Олянина С. Растительные орнаментальные мотивы... С. 103.
111 Мисюга  Б. Семіотичний образ природи в галицькому іконописі ХV–

ХVІ століть... С. 33.

ники часто використовують в орнаментації фонів зображення 
місцевих рослин. На думку Д. Степовика, «відтворення місцевих 
видів рослин разом з флоральними мотивами південних країн 
обумовило появу в українському мистецтві «міжнародного» ре-
несансного орнаменту» 108. Особливо охоче зверталися до моти-
вів місцевої флори майстри невеликих провінційних іконопис-
них центрів. У декорі ікон, які вийшли з цих майстерень, часто 
зустрічаються зображення ромашок, волошок, лілій, соняшни-
ків, хмелю, винограду. 

Яскравим прикладом використання місцевих флоральних мо-
тивів у декоруванні тла є група волинських ікон другої половини 
XVII  століття: «Христос Пантократор», «Успіння Богоматері», 
«Преображення Христове» (НМНАПУ). В  оформленні тла цих 
ікон майстри використовували волошки, ромашки, дрібні кві-
точки конвалій у поєднанні з листям аканта та шишками хмелю. 

Можливості для декодування орнаментальної програми іко-
нописного тла і визначення її домінуючої теми закладені не стіль-
ки в самому наборі введених мотивів, скільки в способі їх компо-
нування. Якщо розглядати рослинну орнаментику іконописного 
тла XVII–XVIII  ст., то можна помітити збільшення репертуару 
флоральних мотивів і способів їх поєднання, завдяки чому ство-
рювалися різноманітні композиції. Як вже зазначалося, методом 
контамінації, поєднання в єдину структуру кількох елементів від 
різних рослин створювались цілковито нові орнаментальні фор-
ми, які ставали традиційними і набули поширення в наступних 
новіших пам’ятках  109. Свобода в комбінуванні мотивів могла б 
привести до появи численних варіантів орнаментальних компо-
зицій, проте спостерігається їх доволі обмежене коло, що у біль-
шості випадків переходять з ікони в ікону. На думку С. Оляніної, 
причина цього явища криється «в структуризації орнаментики за 

108 Степовик Д. Мистецтво другої половини XVI–XVIII століття. Іст. укр. 
мист-ва : У 5 т. / заг. ред. Г. Скрипник; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. 
Т. 3 : Мист-во др. пол. XVI–XVII ст. / гол. ред. Г. Скрипник, наук. ред. т. Д. Сте-
повик. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2011. С. 966–970.

109 Олянина С. Растительные орнаментальные мотивы... С. 102–104.
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дицій і тяжіння до реалістичних тенденцій західноєвропейсько-
го мистецтва.

Значну роль у художній тканині середньовічної ікони віді-
гравав також стилізований пейзаж – схематизоване зображення 
кристалічних уступів і гір. На думку науковців, насправді того-
часні митці уміли й могли змальовувати природні мотиви в кла-
сичних формах, проте художники середньовіччя свідомо вибира-
ли такий спосіб стилізації природних форм, зокрема зображення 
гір. Такий підхід був інспірований положеннями середньовічної 
естетики. У  мистецтві природа сприймалася як безпосередня 
учасниця божественного промислу, вона преображається за схо-
жими принципами, що й людська плоть. Відповідно, природні 
мотиви також переходять у божественний стан і набувають над-
чуттєвих характеристик  113. За візантійською естетикою боже-
ственна енергія перетворює все довкола, надаючи йому схожих 
рис. Матерія сакрального зображення уподібнюється не реальній 
природі, а змінюється, просвітлюється під впливом цієї енергії. 
Створюється враження, що усі стилістичні засоби сакрального 
твору народжені у світі гармонії та неземної краси. Візантійське 
мистецтво позбавлене дисгармонії, художники уникали змалю-
вання негативних речей. У божественному світі панує цілковита 
гармонія, спокій, адже у Царстві Божому все облаштоване не за 
земною логікою, а  за Божою Благодаттю, яка все змінила, при-
красила, наповнила неземною красою.

В українському іконописі краєвид як тип сюжетних компо-
зицій тла неодноразово змінював своє мистецьке призначення. 
В іконах раннього середньовіччя пейзажні мотиви моделювалися 
за шаблонним принципом умовності й мали стереотипний ха-
рактер канонічної схеми. З плином часу саме образи природи в 
українському мистецтві зазнавали суттєвих еволюційних змін 114. 

Від домонгольських часів культури Давнього Києва і впро-
довж вікової історії української мистецької традиції природні 
мотиви відігравали важливу роль у формуванні сакральних об-

113 Cвєнціцька В. Краєвид у малярстві. Наші дні. 1943. № 9. С. 9.
114 Там само. С. 8, 9.

У нижньому лівому кутку композиції зображено житійну 
сцену: «Повернення дияволом св. Василію запису на юнака, за 
яким той і віддавався під владу злому духові» (іл. 7). Гравіроване 
тло ікони займає лише її верхню частину, а нижче змальовано 
краєвид. Цей своєрідний «іконографічний ландшафт» включає 
будівлі, поле, на якому пагорби плавно перетікають у низини, 
а за далекими схилами видніється лісовий масив. (Зберігся лист 
Василія Великого, в  якому він описує пустинь на березі річки 
Ірісу, що стала місцем його п’ятирічного усамітнення і подвиж-
ництва (Св. Василій. Лист 14)). На змальованому на іконі крає-
виді віддалено вгадується поданий в листі опис місцини, отже 
можна припустити, що замовнику чи майстру-іконописцю був 
відомий епістолярний спадок святителя. Віддалену місцину, яка 
«дала йому глибокий спокій» святитель змальовує поетично і 
натхненно: «Висока гора, вкрита густим лісом, що з неї сплива-
ють кришталеві води, панує над малою урожайною рівниною. 
Сама рівнина оточена різними деревами, так що виглядає не-
мов острів серед моря зелені <...> перед нею пливе ріка, а з обох 
сторін гірський ланцюг опоясує її ярами та потоками. Вузький 
провал веде до оселі з високими верхами, з яких стелиться вид 
на ріку, що клекоче між скелями») 112.

Ікона «Св.  Миколай» кінця ХVІІ  ст. з чернігівщини (Націо-
нальний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 
далі  – НКПІКЗ – яскравий зразок мистецтва раннього бароко і 
тих змін, які відбувалися в давній іконографії під впливом нових 
художніх ідей і тенденцій (іл. 8). У композиції пам’ятки реаліс-
тично поєдналися трактований пейзаж, виконаний з високою ху-
дожньою майстерністю, та орнаментальне різьблене тло. 

Зазначені приклади іконопису належать до перехідної фази 
в українському мистецтві кінця ХVІІ – середини ХVІІІ ст., для 
якої характерний поступовий відхід від умовностей давніх тра-

112 Аллярд Павло. Святий Василій Великий  / пер. з франц. о.  Павла Те-
одоровича, чСВВ. Жовква, 1933. 188  с. (перевид. із виправл. перекладу в се-
рії «Українська Духовна Бібліотека»). Нью-Йорк  : Вид-во оо.  Василіян, 1968. 
С. 36, 37.
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Стиль бароко, який запанував в українському малярстві 
XVІІ–XVІІІ ст., вніс у нього свіжі струмені, оживляючі акценти, 
особливо яскраво виражені в творчості живописців Централь-
ної та Східної України.

Дослідниця давнього українського малярства Віра Свєнціцька 
вважає, що українські народні майстри щодо експресивних форм 
стилю бароко проявили себе  стримано 118.

Роль природних мотивів у композиції ікони другої половини 
ХVІІ –XVІІІ ст. найкраще можна проілюструвати на творах май-
стрів риботицької школи  119. У  їхньому репертуарі переважають 
композиції з пейзажем, через який обов’язково тече річка з клад-
кою, пагорби вкриті кущами та високими з буйними кронами де-
ревами. Характерна риса риботицьких ікон  – компонування зо-
бражень на площині іконної дошки: епізоди дії розгортаються тут 
у декількох горизонтальних поясах. Особливо своєрідно вирішу-
ються композиції ікон «Різдва Христового», в яких риботицькі ма-
лярі, намагаючись якнайповніше, найдетальніше проілюструвати 
розповідь апокрифічного Євангелія від Якова, розміщують різдвя-
ні сцени на усій площині гористого масиву з гострими шпилями, 
що впираються у верхнє обрамлення (іл.  10). Відомі п’ять таких 
ікон кінця XVІІ – початку XVІІІ ст. риботицької школи, близьких 
за стилістичним та іконографічним вирішенням з храмів с. Торки 
і  Березівка Радехівського району, с.  Коросне Перемишлянського 
району Львівської області (НМЛ); с. Новосілки-Гостинні (Музей-
заповідник «Олеський замок», філія Львівської національної гале-
реї мистецтв ім. Б. Г. Возницького) та пам’ятка невідомого похо-
дження, що зберігається в Народному музеї Кракова 120. 

Народні художники надають гірському пейзажу не абстракт-
ного характеру, а переносять біблійні події у знайоме і рідне їм 
природне оточення та створюють яскраві сцени, в яких виразно 
відчутний перегук з українським різдвяним фольклором.

118 Свєнціцька В. І. Український живопис XVІ–XVІІ й XVІІІ ст. у контексті 
візантійських мистецьких традицій... C. 94.

119 Откович В. П. Народна течія в українському живопису XVII–XVIII ст. ... 
С. 48–74.

120 Там само. С. 69, 70. 

разів, великою мірою обумовлюючи їх національну самобутність 
та оригінальність художнього вислову.

Від кінця XVІ  століття український іконописець стає на 
шлях переосмислення традиційних композицій та намагається 
пов’язати церковний зміст з реальною дійсністю, вийти за рам-
ки іконографічних схем. Найрадикальніших змін зазнає в XVІ ст. 
композиційна схема ікон. Суворі ієратичні композиції стають ре-
алістичнішими, їхня канонічна умовність змінюється багатством 
деталей та своєрідною оповідністю. В іконах з’являються елемен-
ти, взяті з живої натури, – земля вкривається рослинністю, давнє 
зображення гір у формі геометричних брил змінюється інколи 
хвилястими пасмами, які у деяких випадках нагадують місце-
вість, з якої походить автор твору 115. 

Зображення мотивів реального пейзажу проникають в укра-
їнський іконопис на початку XVІ ст. з першими проявами реа-
лізму в тогочасному мистецтві. Яскравий приклад зазначеного 
явища  – галицька ікона «Преображення Христове» XVІ  ст. з 
церкви с. Яблунева (НМЛ). У цій пам’ятці вперше замість тра-
диційних, вирішених умовно «лещатих» гірок, характерних для 
середньовічних ікон, з’являється цілком реальний гірський 
пейзаж (іл. 9) 116.

Стійкий статус символу райського середовища отримує кар-
тина природи в українських іконах на теми Нового Завіту – «Різд-
во Христове», «Преображення», «Вознесіння», у яких ця тема ви-
будовується у відповідних образотворчих параметрах. 

Кінцем ХVІІ  – початком ХVІІІ  ст. означений черговий етап 
розвитку образу природи в українському сакральному живописі, 
де йому надано нового розуміння. Як зауважує Б. Мисюга, гума-
ністичні впливи західноєвропейського мистецтва, що принесли 
до композиційно-образної мови іконопису риси відображення 
реальної дійсності, «поставили краєвид у майже рівнозначні по-
зиції поряд з іншими зображеннями» 117.

115 Батіг М. О. Галицький станковий живопис... С. 144–167.
116 Там само. С. 154.
117 Мисюга  Б. Семіотичний образ природи в галицькому іконописі ХV–

ХVІ століть... С. 33.
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Києво-Печерської лаври. Проте найбільшого апофеозу тема «зем-
лі-природи і усього що на ній» набула у дивовижних розписах 
бабинця цього храму  124. Буяння рослинного світу в троїцькому 
ансамблі позначене вишуканою декоративністю. Просто і неви-
мушено змальовує маляр екзотичних і фантастичних біблійних 
тварин та птахів серед таких самих екзотичних уквітчаних галу-
зок кущів і прадавніх дерев. 

Природні мотиви введено у композиції, розміщені у вівтарній 
частині та на арці південно-західної частини Михайлівського со-
бору Видубицького монастиря. 

У розписах Софії, Михайлівського собору, Видубицького мо-
настиря, Троїцької церкви та в іконах «Жертвоприношення Ав-
раама», «Втеча Лота із Содому» з антепендіума Троїцького іконо-
стасу зображення природи лише позначає місце, де відбувається 
подія. Пейзажні мотиви в живописі цього періоду ще не мають 
самодостатнього значення і вводяться лише тоді, коли вони обу-
мовлені логікою сюжетного і композиційного задуму. 

Дещо інше розуміння ролі природних мотивів спостерігаємо у 
вирішенні низки ікон лаврської майстерні – на іконі «Гріхопадін-
ня» із с. Березна, на двох іконах середини ХVІІІ ст. з с. Сулимівки 
«Зустріч Марії з Єлизаветою» (НМЛ) та «Соглядатаї землі Ханаан-
ської» (НХМ). У зазначених творах змалюванню краєвидів автори 
приділяють майже таку ж увагу, як і фігуративним зображенням. 

У символічній композиції «Христос у чаші» другої половини 
ХVІІІ  ст. (НХМ) образи Ісуса Христа, апостолів Петра і Павла 
розміщено на тлі доволі реалістичного краєвиду. 

В іконах з іконостаса Преображенської церкви с. Великі Соро-
чинці «Втеча з Єгипту» (1732 р.) фігури Богоматері та св. Йосипа 
неначе оповиті буйною зеленню, у її масиві чітко проглядається 
кожен листочок, ретельно виписаний майстром. У композиціях 
предел «Адам і Єва», «Христос і самарянка», «Св. Антоній Печер-
ський» сюжетна дія і краєвид зливаються воєдино, переконливо 
передаючи реальність подій 125. 

124 Кондратенко А. Розписи Троїцької надбрамної церкви. Київ, 2011. С. 75.
125 Сорочинський іконостас... Іл. 130, 131, 148, 149. 

Оригінальні підходи та власне авторське бачення художніх 
проблем демонструють риботицькі майстри у вирішенні компо-
зицій житійних ікон – епізоди житійних циклів того чи іншого 
святого не розміщуються в окремих клеймах, а вписуються мініа-
тюрними сценками у пейзажну панораму позему 121.

Групу ікон другої половини ХVІІ ст. з риботицького осередку за 
стилістичними та іконографічними ознаками науковці пов’язують 
з іменем маляра Олексія 122. Характерною рисою композиційного 
вирішення творів цього маляра є розгортання сюжету на тлі живо-
писного краєвиду, доповненого міською та культовою архітекту-
рою. На іконах «Зустріч Якима і Анни» та «Архангел Михаїл» май-
стер змальовує гірські краєвиди та поодинокі дерева з пишними 
кронами. У  композиції ікони «Христос і самаритянка» з церкви 
с.  Березів Старосамбірського району Львівської області (НМЛ), 
попри умовність зображення, відчувається простір і глибина крає-
виду з голубим небом, рікою та масивом лісу 123. 

Значну роль відігравали природні мотиви в релігійних ком-
позиціях українських стінописів ХVІІ–ХVІІІ ст. Софії Київської, 
Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври, Михай-
лівського собору Видубицького монастиря, в  іконах іконостасу 
Преображенської церкви с. Великі Сорочинці.

У пізніх розписах Софії Київської збереглись фрагментарно 
композиції з елементами краєвиду – зокрема мотиви на укосах 
віконної ніші західної стіни хорів. На південно-західній частині 
хорів у композиціях «Притча про виноградаря» та «Лот із до-
чками» збереглись зображення дерев. На тлі пейзажу змальова-
но сюжет «чудо Архангела Михаїла в Хонах» у бічному Михай-
лівському вівтарі. 

Природні мотиви бачимо в розписах вівтарної частини, на 
стінах південного нефа, трансепта, хрещатих стовпах та у компо-
зиціях передіконостасної частини Троїцької надбрамної церкви 

121 Свєнціцька В. І. Український живопис XVІ–XVІІ й XVІІІ ст. у контексті 
візантійських мистецьких традицій... C. 95.

122 Откович В. П. Народна течія в українському живопису XVII–XVIII ст. ... 
С. 63.

123 Там само. С. 66.
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Аналогічні мистецькі параметри можна простежити в цер-
ковному шитві XVIIІ  ст., зокрема, в  оздобленні шитої гладдю 
шовковими та золотими нитками палиці 1780  року (НКШКЗ, 
7-40) 126. Дослідниця пам’ятки зазначає, що у пам’ятці надзвичай-
но яскраво віддзеркалилися принципи бароко саме у трактуванні 
природних мотивів і краєвиду: гідне подиву, як засобами техні-
ки гаптування вдалося досягнути «такої настроєвості та лірич-
ної одухотвореності краєвиду» (іл. 11)  127. Аналізуючи пам’ятку, 
Т. Кара-Васильєва зауважує, що «автору твору вдалося створити 
справжню ліричну пастораль, дуже реалістично зобразивши ки-
ївські краєвиди з пологими пагорбами, розлогими деревами, пе-
черою преподобного Антонія та самого святого на тлі Успенсько-
го собору; невеликі келії з двосхилими дахами, фігурки ченців у 
чорних рясах і клобуках; дуже природно з наївною докладністю 
подано козенят на пасовиську, вовка, який з хижим оскалом за-
чаївся за пагорбом, та бджіл, що літають у повітрі» 128.

Використання рослинних мотивів знайшло в українському 
мистецтві надзвичайно характерний вияв у символіко-асоціатив-
них композиціях. Як зауважує відомий польський дослідник Ро-
муалд Біскупський, український релігійний живопис є настільки 
своєрідним і оригінальним, що його не можна сплутати з живо-
писом інших народів візантійської сфери впливу  129. Суголосно 
зі словами польського вченого звучить дефініція вітчизняної до-
слідниці Віри Свєнціцької щодо давнього українського іконопи-
су: «Справа у тому, що він наскрізь демократичний, а подекуди 
відзначається суто народним характером та індивідуальним, до-
сить вільним трактуванням іконографічних канонів і стильових 
особливостей, що надає йому своєрідного чару, безпосередності, 
животрепетної свіжості» 130. 

126 Кара-Васильєва Т. Шедеври церковного шитва України (ХІІ–ХХ століт-
тя). Київ : Інформац.-вид. центр Укр. правосл. церкви, 2000. С. 50.

127 Там само.
128 Там само. С. 50, 51.
129 Biskupski R. Malarstvo ikonowe... S. 153–176.
130 Свєнціцька В. І. Український живопис XVІ–XVІІ й XVІІІ ст. у контексті 

візантійських мистецьких традицій... C. 91.
5. Йов Кондзелевич. «Ісус Христос» і «Богородиця» 

(1698–1705). Богородчанський іконостас. (НМЛ)

4. «Богоматір Єлеуса». 
Межа XV–XVІ ст. Церква 

Апостола Луки. с. Доросині 
Рожищенського р-ну 

Волинської обл. (Львівська 
національна галерея 

мистецтв імені Бориса 
Возницького)

1. Фрагмент ікони 
«Святий Юрій» із чину 

«Моління». XIV ст. 
Церква Святого 

Миколая. с. Тур’я 
Старосамбірського р-ну 

Львівської обл.  
(НМЛ)

3. Фрагмент ікони «Святий 
Федір і Дмитрій».  
Межа XV–XVІ ст.  

Церква Святого Дмитрія  
з Богуша. (НМЛ)2. Фрагмент ікони 

«Богородиця з Дитям 
і апостолами». XV ст. 

Церква Святого Миколая. 
с. Велика Сушиця 

Старосамбірського р-ну 
Львівської обл. (НМЛ)
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7. «Святий Василій Великий». 
1742 р. Волинь (НМНАПУ)

8. «Святий Миколай».  
Кінець ХVІІ ст. чернігівщина. 

(НКПІКЗ)

6. «Причащання 
св. Онуфрія». 1717 р. 
Стрітенська церква. 
с. Михнівка Камінь-
Каширського р-ну 
Волинської обл. 
(ВКМ)

9. «Преображення 
Христове». 1580 р. 

с. Яблунева 
Турківського р-ну 

Львівської обл. 
(НМЛ)

10. «Різдво Христове».  
Межа ХVІІ–ХVІІІ ст.  
Риботицький 
малярський 
осередок. с. Коросне 
Перемишлянського р-ну  
Львівської обл.  
(НМЛ)

14б. «Богоматір – нев’янучий 
цвіт». Кінець ХVІІ ст. 
Церква Архістратига 
Михаїла. с. Окорськ 
Локачинського р-ну 

Волинської обл. (ВКМ)

14в. «Богоматір–
нев’янучий цвіт». Початок 

ХVІІІ ст. с. Жогатин 
(нині – територія Польщі). 

(НМЛ)

14а. «Богоматір – 
нев’янучий цвіт». 
Кінець ХVІІ ст. 

(НМЛ) 

11. Палиця 
св. Антонія. 1780 р. 

(НКШКЗ)

13. «Христос – виноградна 
лоза». Перша третина 

ХVІІІ ст. (Краєзнавчий 
музей. м. Острог 
Рівненської обл.)

12. «Святі Яким та Анна. 
Непорочне зачаття». ХVІІІ ст. 

Преображенська церква. 
с. Новосілки Турійського р-ну 

Волинської обл. (ВКМ)
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17а. «Богородиця з Дитям». 
ХІХ ст. Київське Полісся. 

Приватна колекція 
«Українського професійного 

банку» 

17б. «Ісус Христос». ХІХ ст. 
Київське Полісся. Приватна 

колекція «Українського 
професійного банку»

17. «Богородиця з 
Дитям». ХІХ ст. Київське 

Полісся. Приватна 
колекція «Українського 

професійного банку» 

16а. «Святий Миколай». 
ХІХ ст. Київське Полісся. 

Приватна колекція «Україн-
ського професійного банку» 

16г. «Святий Іван-
воїн». ХІХ ст. Київське 

Полісся. Приватна 
колекція «Українського 

професійного банку»

16. «Богородиця 
з Дитям». ХІХ ст. 
Київське Полісся. 

Приватна колекція 
«Українського 

професійного банку»

15. «Богоматір Єлецька». 
90-ті рр. ХVІІ ст. 

Петропавлівська церква 
Єлецького монастиря. 

м. чернігів

Ортодоксальний український живопис був пожвавлений за-
хідноєвропейськими впливами і дав поштовх розквіту бароко-
вим символіко-алегоричним композиціям. За версією В. Щерба-
ківського, проникненню західноєвропейських живописних ідей 
в український іконопис сприяли цехові малярські об’єднання 131. 
чужоземні взірці за кілька поколінь було асимільовано  – вони 
увійшли в обіг та стали загальноприйнятими. Для прикладу: 
постбарокова композиція «Коронування Богородиці» та симво-
лічні композиції «Христос у чаші», «Христос – виноградна лоза», 
«Христос у виноградному точилі». Як зауважила Т. Журунова, де-
які новоутворені іконографічні сюжети в українському малярстві 
діяли певний час і охоплювали обмежену територію (наприклад, 
композиції «Гроб Ісуса Христа», «Гроб Богородиці» зустрічають-
ся в південно-східних районах Вінниччини) 132. 

Деякі давні іконографічні сюжети отримують в українсько-
му малярстві ХVІІ–ХVІІІ  ст. нове прочитання. Волинська ікона 
ХVІІІ  ст. «Святі Яким і Анна. Непорочне зачаття» з Преобра-
женської церкви с.  Новосілки Турійського району Волинської 
обл. (ВКМ) – цікавий за іконографічним вирішенням твір, який 
презентує схильність українського майстра до оригінальних, не-
звичних композиційних вирішень 133. На іконі змальовано бать-
ків Богородиці  – рівноапостольних праведних Якима і Анну. 
Обоє подані на повен зріст, на яскраво-вохристому тисненому 
тлі на Якимові вохристий хітон і такого ж кольору гіматій, Анна 
зодягнута в зелений хітон з білими рукавами та яскраво-цегляс-
тий мафорій, на голові плат укладений в характерний спосіб, що 
був поширений серед українських міщанок. З грудей обох святих 
виростає по зеленому пагону, вони з’єднуються над головами 
подружжя в одне стебло, що закінчується розквітлою білою лі-
леєю, а у квітці змальовано невеличку поколінну постать Марії 
зі складеними перед грудьми руками. Марія подається в образі 
юної дівчини з довгим розпущеним волоссям, її постать розмі-

131 Щербаківський В. Українське мистецтво... С. 201.
132 Журунова Т. Канон і манера в художній системі... С. 52, 53.
133 Волинська ікона XVI–XVIII ст.... Іл. 40.
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мінні характеристики. Поява такого незвичного твору вказує 
на те, що традиція активного, творчого переосмислення іконо-
графічних канонів залишається однією з типових рис україн-
ського релігійного живопису і у ХVІІІ  ст. Вільне прочитання 
новозавітної тематики свідчить про те, що українські худож-
ники мали свободу вислову, на відміну від російських іконо-
писців, творчість яких у цей період була строго регламентована 
канонічними вимогами і приписами так званих «иконописных 
подлинников».

Євхаристична тема, покладена в основу композиції «Хрис-
тос – виноградна лоза», вирішувалась українськими майстрами в 
особливо ліричний спосіб і сприймалась без трагізму, закладено-
му в її ідейному наповненні. Вочевидь, цей факт дозволив укра-
їнським іконописцям наповнити даний євхаристичний за своєю 
суттю мотив життєстверджуючою силою.

Композиція «Христос – виноградна лоза» – яскравий приклад 
використання рослинного мотиву в українському народному іко-
нописі (іл. 13). Ця композиція була популярною в усіх регіонах 
України, її можна спостерігати і в хатніх іконах, і в творах, напи-
саних для храмових інтер’єрів. 

Можна лише гадати, наскільки глибоко українські майстри, 
змальовуючи композицію «Христос – виноградна лоза», усвідом-
лювали складну богословську семантику символіко-алегорично-
го сюжету, проте цілком очевидно, що їх захоплювала виразність 
і краса мотиву виноградної лози  137. Як зауважив Д.  Щербаків-
ський, «символізм від початку живе в християнстві, що ж до са-
крального мистецтва, то символізм – його ґрунт та основа, проте 
потяг до символізму упродовж історії християнського мистецтва 
не завжди був одинаково інтенсивним» 138. 

Від кінця ХІV ст. алегоричні сюжети досить широко увійшли 
у західноєвропейську богословську літературу та набули сталих 
форм у західноєвропейському мистецтві. У  ХV–XVII  ст. алего-
ричні композиції зустрічаються у Німеччині, Франції, Нідерлан-

137 Щербаківський В. Українське мистецтво... С. 56.
138 Там само. С. 55.

щена в ореолі променистого сяйва, на ній темно-зелений хітон 
і приглушено-червоного кольору гіматій. Лики святого подруж-
жя – неначе портрети, списані з волинян, особливо виразний щи-
ро-безпосередній образ Анни. Важливо зауважити, що у нижній 
частині ікони змальовано природний ландшафт – у вигляді по-
катих вкритих зеленою травою крейдяних гір, білих на зрізах. Це 
типовий для Волині краєвид, який, щоправда, доволі рідко від-
творюється у торах сакрального мистецтва (іл. 12). 

Цікава іконографічна версія цього ж сюжету подається на іко-
ні «Святі Яким і Анна. Непорочне зачаття» ХVІІІ ст. (НМЛ)  134. 
Постать Богородиці подається у великій посрібленій променис-
тій мандолі. Яким і Анна змальовані на тлі «єрусалимської стіни», 
яка має форму простої дерев’яної огорожі, що складається з заго-
стрених штахетин та воріт з бароковим завершенням 135. Очевид-
но ікона походить з провінційної майстерні, вона вирізняється 
яскравим колоритом і характерністю типажів. Мабуть, ідентич-
ні за іконографією зразки релігійного живопису побутували і на 
білоруських теренах. У  Державному художньому музеї Білорусі 
зберігається схожа ікона. Білоруська пам’ятка походить з Успен-
ської церкви села Бестеновичі, вона має назву «Цілування Якима і 
Анни» («Зустріч Якима і Анни») і датується 1723–1728 роками 136. 

Використання об’єднавчого, вічно живого паростка любові 
в іконах «Святі Яким і Анна» – надзвичайно виразний, асоціа-
тивний художній прийом, який дозволив лаконічними засоба-
ми передати глибоку ідею цього характерного сюжету. Мотив 
стебла, що виростає з грудей святих, знаходить свій вияв у сим-
воліко-алегоричній композиції «Христос  – виноградна лоза». 
Проте мотив стебла – це єдина точка дотику обох композицій, 
оскільки їх тематико-семантичне навантаження має цілком від-

134 Походження пам’ятки невідоме, до збірки НМЛ ікона надійшла з колек-
ції отців Студитів – «Студіон».

135 Українське сакральне мистецтво з колекції «Студіон»  / [авт-упоряд.  : 
о. д-р. Севастіян Дмитрух. ч.  ІІ. У зб. Нац. музею у Львові ім. Андрея Шеп-
тицького]. Львів : Срібне слово, 2008. С. 94.

136 Жывапіс Беларусі XII–XVIII стагоддзяу. Фрэска. Абраз. Партрэт / сост. 
Н. Ф. Высоцкая и Т. А. Карпович. Мінск : «Беларусь», 1980. С. 17.
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і осмислив Дмитро Щербаківський. Вчений пояснив зазначений 
феномен «повсякчасною присутністю перед очима малярів у ХVІ, 
ХVІІ, ХVІІІ ст. винограду, виноградних лоз і виноградних садків» 144. 

В українській етнології та фольклористиці існує велика кіль-
кість відомостей, що вказують на присутність символічного мо-
тиву у фольклорній традиції українців у народних піснях, щедрів-
ках та обрядовості 145. На думку дослідників, значну роль у цьому 
процесі відігравала традиційна любов українських майстрів до 
привнесення у мистецькі твори рис довколишнього життя, опо-
етизованої реальності, характерні для українського сакрального 
мистецтва ХVІІ–ХVІІІ ст. Якщо врахувати усі зазначені чинники, 
пише Д. Щербаківський, тоді «стане цілком зрозумілим, чому ви-
ховане на місцевій природі око українського маляра, яке бачило 
красу винограду і розуміло його придатність до використання в 
мистецтві, приймало з такою охотою цей чужий орнаментальний 
та іконописний мотив, воно відчувало у ньому щось своє, рідне. 
через те саме й, приймаючи його, український маляр не копіював 
рабськи, а перероблював і творив щось нове, надаючи чужим те-
мам місцевої свіжості, відмінності й оригінальності» 146. 

Важливу роль у становленні сюжету відіграло, вочевидь, зо-
браження розп’яття обвитого виноградною лозою, яке мало пев-
ні зв’язки з образами народного мистецтва, зокрема з «деревом 
життя» 147. Виразні паралелі відчутні між сюжетом «Христос – ви-
ноградна лоза» та вельми популярною у середньовічній культурі 
геральдичною композицією «Дерево від кореня Ісаєвого», яка, 
у  свою чергу, також генетично споріднена з мотивом «дерево 
життя»  148. Композиція «Христос  – виноградна лоза» особливо 

144 Щербаківський В. Українське мистецтво... С. 57–59.
145 Шухевич Володимир. Гуцульщина : В 5 ч. / передм. А. А. Карпенко ; піс-

лям. М. С. Глушко; упоряд. О. О. Савчук. (Репр. вид. 1899–1908 рр.). Харків : Ви-
дав. Олександр Савчук, 1218, с. 107; Потебня І. І. Объясненіе малорус. сродных 
народныхъ пeсенъ. Колядки и щедрівки. Варшава, 1887. Т. 2. С. 472.

146 Щербаківський В. Українське мистецтво... С. 76.
147 Там само. С. 59.
148 Жолтовський  П.  М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ  ст. ... 

С. 36, 37.

дах, чехії, Польщі 139. У мистецтві України значної популярності 
символічні та алегоричні сюжети набувають у період бароко в 
ХVІІ і особливо у ХVІІІ  ст. Поширення подібних тем в україн-
ському живописі зумовлене розвитком в Україні схоластичного 
богослов’я, полемікою з католицизмом, а також із захопленням 
алегоричним і символічним засобами літературного і мистецько-
го вираження 140. 

Потрапивши в українську культуру із західноєвропейського 
мистецтва, сюжети символіко-алегоричних композицій пройшли 
на українських землях тривалий шлях адаптації. Внаслідок чого 
їх композиції у процесі рецепції набувають дещо простіших схем, 
звільнюються від другорядних деталей, численних подробиць та 
розлогих текстових пояснень 141. Згодом процес адаптації набуває 
більш суттєвих рис, привносяться зміни в семантику та характер 
образів, що надало їм виразно національних рис. 

Науковці вважають, що актуалізація і стрімке поширення сю-
жету «Христос – виноградна лоза» у XVII–XVIII ст. викликане по-
явою гравюр у львівських виданнях «Акафіста» 1674 року, «Слу-
жебника» 1691 року та «Акафістів» 1699 року 142. 

Щоправда, композиції «Христос – виноградна лоза» були ві-
домі й раніше, одну з них бачив на вівтарній стіні серед інших 
страсних образів трапезної церкви Київського Братського Бого-
явленського монастиря ще Павло Алеппський у 1653 році 143. 

Навіть побіжне ознайомлення з тогочасними мистецькими тво-
рами мимоволі наводить на думку, що таке очевидне і повсюдне 
захоплення мотивом виноградної лози, окрім західних впливів, 
мало міцну основу на місцевому ґрунті. Першим цей факт зауважив 

139 Сак Л. М. Українська ікона «Христос у точилі» (XVII ст.)... С. 85.
140 Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в ХVІ–ХVІІІ ст. ... С. 36.
141 Щербаківський В. Українське мистецтво... С. 57.
142 Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог 

стародруків, виданих на Україні. Львів  : Вища шк. Вид-во при Львів. ун-ті, 
1981. Кн. 1 (1574–1700). С. 104; Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в 
ХVІ–ХVІІІ ст. ... С. 36, 37.

143 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине 
ХVІІ века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским : (По ру-
коп. Моск. гл. арх.). Москва, 1897. Вып. 2 : От Днестра до Москвы. С. 79.
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аніж західноєвропейські; в їх творах значно менше натуралізму в 
передачі страждань і мук Христа; в українських творах мало місце-
вих побутових подробиць, яких так багато в західних трактовках 
(взяти, наприклад, хоча б образ «Христос у точилі»); українських 
майстрів у символічних композиціях притягувала передусім деко-
ративність та краса мотиву, а не складні богословські чи релігійно-
філософські дефініції, які в них крилися 152. 

Українські художники, звичайно ж не ігнорували символіч-
ний зміст мотиву, проте, перш за все поціновували його декора-
тивність та створювали надзвичайно свіжі й виразні твори, не 
дивлячись на дещо наївне трактування їх образів 153. 

На думку того ж таки Щербаківського, український іконопис 
на пасійні теми не був цілком вільним від натуралістичних зо-
бражень, є  у ньому також твори, переобтяжені символічними 
подробицями. Разом з тим, та група образів, у композиціях яких 
використовується мотив виноградної лози, майже позбавлена 
пасійного натуралізму 154. Науковець зауважує, що цьому сприяла 
саме присутність в їхніх композиціях мотиву виноградної лози, 
яка своєю виразністю і красою направляла творчу думку майстрів 
у бік мистецьких вирішень та декоративності. Проте один з най-
істотніших елементів композиції «Христос – виноградна лоза» – 
видавлювання виноградного грона Ісусом дослідник визначає як 
«цілком оригінальний і чисто український» 155. 

У символічній іконографії недостатньо бачити лише суто цер-
ковний зміст. Мотив виноградної лози проник і у фольклор, де 
християнська символіка переплітається з давньою релігією при-
роди. Цим значною мірою пояснюється як популярність зобра-
жень, так і особливості їх художніх форм 156. 

Символічне сприйняття навколишнього світу з давніх часів 
було невід’ємною складовою людського життя. Наділяючи сим-
волічним значенням довколишні предмети і явища, людина за-

152 Щербаківський В. Українське мистецтво... С. 71–74.
153 Там само. С. 72.
154 Там само. С. 72.
155 Там само. С. 71–73.
156 Там само. С. 55–74.

наглядно демонструє вміння тогочасних художників втілити в 
просту й зрозумілу форму складні абстрактні поняття, надати їм 
певних емоцій і наблизити до народного сприйняття 149. 

Найдавніші зображення символічної композиції «Христос  – 
виноградна лоза» зустрічаються в релігійному живописі Гали-
чини, Лемківщини, Волині, де її часто змальовували у бічних 
вівтарях переважно сільських храмів. Дещо пізніше цей сюжет 
з’являється на південних землях України, а також у гуцульському 
малярстві на склі 150. На Поділлі та Слобожанщині її розміщували 
на витягнутих по горизонталі багатосюжетних іконах на полот-
ні. Тут композицію «Христос  – виноградна лоза» змальовували 
у центрі ікони в оточенні святих Варвари, Миколи, Параскеви, 
Архангела Михаїла, а  також сюжетів «Коронування Марії» та 
«Новозавітна Трійця». На Гуцульщині популярну композицію 
подавали в іконах на склі. На Наддніпрянщині та Волині сюжет 
змальовували на дерев’яних дошках, такі ікони розміщували на 
стінах храмів, вони входили також до намісного ряду іконостасу. 
Таким чином, стає зрозумілим, що виноград, цей яскравий мотив 
у ХVІІ–ХVІІІ ст. був на території України улюбленим символом 
для відображення таїнства Євхаристії. 

Захоплюючись західними темами, українські майстри, не ско-
вані кайданами «иконописного подлинника», брали те, що їх ці-
кавило, а  беручи, не копіювали позичене, а  переробляли згідно 
зі своїми релігійними і мистецькими поглядами і творили іноді 
нові, цілком оригінальні композиції 151.

Порівнюючи євхаристичні українські образи, на яких зображе-
но виноградну лозу, з аналогічними європейськими, Д. Щербаків-
ський виявив ряд їх відмінних рис: в українських образах відсутнє 
нагромадження символічних подробиць і надмір пояснюючих ці 
символи написів, що дуже характерне для аналогічних західних взі-
рців; українські іконописці трактують свої теми менш реалістично, 

149 Там само. С. 36, 37.
150 Українське народне малярство XIII–XX століть... С. 116; Данку Ю., Дан-

ку Д. Румынская народная живопись по стеклу. Бухарест : Изд-во «Меридиа-
не», 1982. С. 29, 59, 149.

151 Щербаківський В. Українське мистецтво... С. 72.
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поетичного виразу сприяла саме присутність в їхніх композиціях 
мотиву квітки-цвіту. Саме цей мотив своєю виразністю і красою 
спрямовував творчу думку майстрів у напрямку ліричних мис-
тецьких вирішень. 

Іконографія композиції «Богоматір Єлецька» одна з найори-
гінальніших і найбільш самобутніх в українському іконописі. 
У ній поєднались символізм рослинного мотиву і конкретність 
оповіді про чудесне з’явлення серед віття ялиці ікони Богома-
тері з дитям. У  книзі Є.  Поселяніна, присвяченій іконографії 
Марії про свято чернігівської Єлецької ікони Богоматері, яке 
святкується 5 лютого мовиться, що чудотворний образ Марії з 
дитям Ісусом явився у 1060 році на Болдиній горі поблизу чер-
нігова. Автор зазначає, що ікона прославилась багатьма чудот-
вореннями та оздоровленнями недужих 159. 

Характерна риса іконографії чернігівської Єлецької ікони 
Богоматері – змалювання образів Матері та Дитяти на кроні ве-
ликої ялини з’являється на іконах цього іконографічного типу 
у ХVIII ст. (іл. 15). Проте існувала й інша іконографічна схема 
ікон Єлецької Богоматері – у цьому варіанті поясний образ Бо-
гоматері змальовується на однотонному гладенькому тлі, на 
правій руці Марія тримає малого Ісуса, який обіймає Богоматір 
за шию і своєю щокою притискається до її щоки. Зазвичай Бо-
городиця зодягнута у синій хітон і темно-червоний мафорій, на 
Ісусові коротка біла сорочка. Над головою обох німби, в  Ісуса 
німб хрещатий з абревіатурою.

Хоча історія виникнення іконографії «Єлецької Богородиці» 
пов’язана з чернігівщиною, цей іконографічний тип був одним з 
найулюбленіших та найпоширеніших на Слобожанщині 160. Лик 
Богородиці аскетичний і строгий. Цей образ належить до іконо-
графічного різновиду зображення Марії з Дитям на ялині. Вона 

159 Поселянин Е. Богоматерь... С. 114, 115. 
160 Фомин П. Церковные древности Харьковского края: Историко-архео-

логический очерк. Харьков: Епархиал. типогр., 1916. Вып. 1, С. 147; Редин Е. К. 
Материалы к изучению церковных древностей Украины. Церкви г. Харькова. 
Харьков : Тип. «Печатное дело», 1905. С. 30; Нарбеков Ф. Ю. Южнорусское ре-
лигиозное искусство ХVІІ–ХVІІІ ст. Казань, 1903. С. 65.

вдяки цьому значно розширювала горизонти свого світосприй-
няття та істотно поглиблювала своє асоціативне мислення. Мова 
символів лише підводить нас до тієї межі, за якою знаходиться 
потаємна реальність духовного життя. 

Характерні композиції ікон «Богоматір  – нев’янучий квіт» 
та «Богоматір Єлецька» виникли наприкінці ХVІІ  ст. В  іконах 
цього рідкісного іконографічного типу роль рослинних мотивів 
у семантиці й композиції є визначальною. Образи Богоматері в 
іконах «Богоматір – нев’янучий квіт» та «Богоматір Єлецька» ви-
різняються особливою поетичністю та задушевністю. 

У двотомній книзі про ікони Богоматері її автор Є. Поселянін, 
описуючи іконографію образу «Богоматір – нев’янучий квіт» за-
значає, що на цій іконі Ісуса змальовували на руках у Марії, яка 
ніжно дивиться на свого сина. Христос правою рукою благослов-
ляє, а у лівій тримає квітку. Науковець припускає, що поява цього 
мотиву обумовила виникнення поетичної назви ікони. Квітка у 
руках Ісуса символізує ніколи нев’янучий квіт чистоти і непороч-
ності Діви Марії 157. Ще один варіант цього іконографічного типу 
бачимо на іконі «Богоматір – нев’янучий квіт» кінця ХVІІ ст. зі 
збірки НМЛ. Богородиця змальована з Ісусом на правій руці та 
квіткою у лівиці (іл. 14) 158. 

Образи Богородиці на таких іконах особливо зворушливі та 
поетичні, Марія завжди звернена до Ісуса  – дивиться на нього з 
любов’ю і ніжністю. Важливо зазначити, що в пам’ятках цього іко-
нографічного типу як на іконах професійних митців, так і на тво-
рах народних малярів завжди виразно відчутна лірична атмосфера 
мовчазного спілкування Матері з її Божественним дитям. 

Намагаючись досягти краси і виразності образів, народні май-
стри надають їм миловидності, спокійної врівноваженості, емо-
ційної виразності. Надзвичайно ніжний, гармонійний і водночас 
стриманий колорит – ще одна характерна риса ікон «Богоматір – 
нев’янучий квіт». Очевидно, вирішенню цих ікон у ключі лірико-

157 Поселянин Е. Богоматерь. Полное иллюстрированное описание ея зем-
ной жизни и посвященных ея имени чудотворных икон. Киев, 1994. Т. 2. С. 774.

158 Українське народне малярство XIII–XX століть... С. 75. Іл. 43.
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го світу», як оберіг від нещасть. Краса, як і любов, у народному 
середовищі в часи Середньовіччя традиційно усвідомлювались 
як головні й визначальні архетипи позитивного мислення і світо-
сприйняття. З особливою виразністю зазначене явище виявилось 
у творах народної течії українського іконопису. 

Створені майстрами-самоуками, вихідцями з хліборобського 
і ремісничого середовища, твори народного напрямку віддзерка-
люють особливості світогляду і характер релігійності українсько-
го селянства. Створюючи свої образи, малярі насамперед нама-
галися наблизити їх до світу власних емоцій, до своїх духовних 
і нерідко побутових потреб. Народні майстри опоетизовували 
образи за допомогою простої та зрозумілої їм системи засобів і 
правил. Як влучно зауважує Т.  Журунова: «Народний живопис 
утратив величне призначення давніх праобразів, бо не молільник 
мав піднятися до височин духовного символу, а образ сходив до 
нього, підтримуючи емоційний зв’язок» 161. 

Майстри створювали свої витвори у відповідності до еталону 
краси, який могли споглядати у повсякденному житті. Таким ета-
лоном була довколишня природа української землі  – передусім 
краса рослинного світу з його розмаїтими формами, з чистими, 
гармонійними поєднаннями кольорів. Вочевидь, краса рідної 
природи була основним і визначальним чинником у формуванні 
простого та ясного, як і вона сама, художнього кредо українських 
народних майстрів. Краса природи надихала, дарувала мотиви, 
допомагала у виборі кольорових рішень, характеру орнаментики 
та у досягненні гармонії внутрішнього ладу іконних образів. 

Рослинний орнамент, окрім функції мальовничо пожвави-
ти і заповнити простір ікони, мав і знакове навантаження, бо, 
за народними уявленнями, рай  – це квітучий сад, тож золото 
умовного зображення небесного поступилося більш доступній і 
конкретній емблемі 162. 

На українських пам’ятках «квіт» – це, як правило, троянда-ру-
жа або лілея, зустрічаються також і більш поширені на україн-

161 Журунова Т. Канон і манера в художній системі... С. 56.
162 Там само. С. 54.

зодягнута в голубий гіматій, червоний хітон та червоні чобітки. 
Богоматір обома руками підтримує Ісуса, одягнутого у червоний 
гіматій. Христос благословляє обіруч. часто на Слобожанщині 
німби у святих малювали не золотими, а червоного кольору. По-
статі Богородиці та Ісуса змальовували у вогняному променисто-
му ореолі, який просвічується крізь віття ялиці. Інколи цей ореол 
був рельєфним  – вирізаним у левкасі. У  нижній частині ікони, 
обабіч стовбура ялини, змальовували на червоному тлі зображен-
ня храмів, веж, різноманітних будівель.

Образи, подібні за іконографією до «Єлецької Богородиці», іс-
нували і в Білорусі  – одна з ікон цього типу відома під назвою 
«Жировецька Богородиця» (пам’ятка походить з м.  Жировці 
Гродненської обл.), а  також у Росії  – образ «З’явлення югської 
ікони Богородиці преподобному Дорофею» походить з м.  Ко-
строма. На останній іконі відтворено власне ікону «Єлецької Бо-
городиці», що стоїть на гілці ялини, а під деревом змальовано на-
вколішках преподобного Дорофея. 

Історія церкви знає немало оповідей, пов’язаних з чудесним 
з’явленням ікон віруючим. Як правило, таким чином набута іко-
на завжди мала дар зцілювати, боронити, допомагати у біді всім, 
хто до неї звертається з молитвами. З  такими іконами пов’язано 
багато див, тому слава про них швидко поширювалась. чудот-
ворними вважались також і списки цих ікон, їх точні копії, які 
перебирали на себе силу оригінала. Отже, чудотворна ікона, як і 
легенда, пов’язана з нею, швидко ставала відомою далеко за меж-
ами тієї місцини, де власне сталося диво від неї. 

Пам’ятки народної течії посідають вагоме місце в українсько-
му мистецтві XVІІІ–ХІХ ст. Незважаючи на спрощеність худож-
ньої мови і всієї композиційної системи зображення та стилю, 
флоральні мотиви вносять чимало своєрідного у композиційну 
побудову й трактування художнього образу. Саме в цих творах з 
особливою виразністю знайшли свій вияв творча свобода та за-
хопленість народних художників мотивами рідної природи.

Присутність рослинних мотивів у композиції хатньої ікони 
має багаторівневу семантику – вони сприймалися як молільний 
християнський образ, як символ і віддзеркалення краси «Божо-
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одному випадку визначене ботанічною формою, в  інших  – до-
вільним компонуванням елементів 168.

Можна припустити, що традиція прикрашання українських 
хатніх ікон флоральними мотивами розпочалася з образів, які 
мали спеціальне призначення і демонстрували найбільш лаконіч-
не використання рослинних форм. 

Від початку ХІХ  ст. в селах Середньої Наддніпрянщини ши-
роко побутували парні ікони «Ісуса Христа» і «Богородиці», які у 
народі називали «страсними». На цих іконах обабіч німбів малярі 
змальовували зображення розквітлих хрестів. На деяких творах 
хрести мають дуже просту, аскетичну форму – тонко прописаний 
чорною фарбою хрест з двома невеличкими паростками, що від-
галужуються від середохрестя. Як, наприклад, на парних іконах 
«Богоматері» та «Ісуса Христа» з чернігівщини (НМНАПУ). Ще 
одна група пам’яток цього іконографічного типу презентує хрес-
ти, змальовані кольоровою фарбою і з усіх чотирьох боків деко-
ровані яскраво-жовтими рисками-промінцями. Таке вирішення 
мотиву вибудовує більш декоративну геометричну композицію у 
вигляді розетки. До зазначеної групи творів належать дві ікони 
кінця ХІХ ст.: «Св. Юрій Змієборець» з Київщини та черкащини 
(НМНАПУ), ікона «Св.  Варвара» з Полтавщини (НМНАПУ) та 
ікона «Св. Параскева-П’ятниця» (ікона походить з Наддніпрян-
щини і зберігається в НКПІКЗ).

Інша група ікон подає ту ж таки композицію з хрестів-розеток 
в оточенні квітів, як на іконах ХІХ ст. «Богоматір Ахтирська» та 
«Св. Микола» зі Слобожанщини (НМНАПУ). До речі, зазначена 
група ікон з геометризованим декоруванням нечисленна, і на пе-
реважній більшості творів обабіч німбів святих змальовуються 
квіти, як-правило, узагальнених форм. Проте квіткові мотиви 
ніколи не вирішуються цілком абстрактно, адже маляр завжди 
пише реальний рослинний світ рідного довкілля (іл. 16). 

Важко сказати з певністю, чи були ікони з хрестами тими про-
тографами, які дали поштовх ідеї змальовувати на іконах рослинні 
мотиви, оскільки і ті й інші датуються ХІХ ст. Однак, враховую-

168 Юр М. Конструкція мотиву «квітки»... С. 62.

ських землях польові квіти – волошки, іван-чай, медуниця. Ціка-
во, що змальовуючи флоральні мотиви, народні майстри уникали 
екзотичних видів, хоча вони могли бачити їх на тогочасних гра-
вюрах, вибійчаних тканинах, кахлях тощо. Як правило, це була 
цілком пізнавана, попри узагальнення форм та незначне абстра-
гування, квітка національної флористики  163. Яскравим свідчен-
ням впливу рідної флори на українську хатню ікону є введення 
в структуру іконного простору рослинних мотивів  – букетиків, 
суцвіть і галузок з квітами і пуп’янками. Можна припустити, 
що витоки зазначених мотивів слід шукати у давньому звичаї 
заквітчувати ікони на божнику освяченим зіллям. Разом з тим, 
цей малярський підхід до декорування ікон може мати ще одне 
джерело. Оскільки хатні ікони народні майстри малювали пере-
важно на дошках, то фактура дерева часто стає складовою їхнього 
образного вирішення. Отож, хатня ікона дуже природно впису-
ється у стихію розмальованого дерева – серед сволоків, мисників, 
скринь, полиць та інших розписних речей побутового вжитку 164. 

Творче переосмислення квіткових мотивів, узагальнення і вті-
лення їх у декорі сприяло розвитку розмаїтого художньо-образ-
ного ряду, в якому квітка набувала абстрагованих форм. Різновид 
тієї чи іншої квітки не мав чітко визначених ботанічних ознак, 
а  був продуктом фольклорно-естетичної селянської творчості, 
в якому поєднуються абстраговані та натурні форми 165. У зобра-
женні абстрагованого типу квітки дослідники розписів розрізня-
ють три обумовлені формотворчими принципами композиційні 
модулі: коли квітка малювалася розкритою, у ракурсі анфас, у ви-
гляді ледь розквітлого бутона, неначе намальована у профіль 166, 
а  також комбінований, у  якому зазвичай поєднувалися геоме-
тричні форми, натурні чи абстраговані мотиви кількох природ-
них реалій 167. Пластичне вирішення осердя і пелюсток квітки в 

163 Осадча О. Семантика орнаментальних мотивів... С. 74.
164 Орел Л. Мальоване дерево. Наївний живопис українського села. Київ : 

Родовід, 2003. С. 132.
165 Юр М. Конструкція мотиву «квітки»... С. 61.
166 Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики... С. 293, 316, 324.
167 Юр М. Конструкція мотиву «квітки»... С. 66.
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майже відсутній. Натомість на багатьох іконах Богородиці з немов-
лям, Ісуса Христа та святих тло ікони декороване невеликими зір-
коподібними мотивами, які розміщуються по всій площині тла іко-
ни або лише навколо німбів святих  172. Трапляються ікони, де такі 
зіркоподібні орнаментальні елементи поєднуються із стилізованим, 
видовженим за формою листям, утворюючи аркоподібну рамку на-
вколо постатей святих  173. Найрізноманітніші за формою квіти на 
іконах Центральної та Східної України, де орнаментальний декор 
характеризується бароковою живописністю і пластичністю. Іконам 
Західної України притаманне переважно геометричне трактування 
квітів, основу і деталі яких становить коло чи овал, облямовані цят-
ками, завитками, зигзагоподібними ламаними лініями, що посилює 
враження графічності 174. Науковці пояснюють тягу майстрів народ-
ного іконопису до використання графічних прийомів впливом де-
коративного різьблення, яке на західних теренах з’явилося набагато 
раніше за розпис 175. Як зазначалося вище, у хатніх ікон помітна пев-
на спорідненість у декоруванні з орнаментацією виробів ткацтва, ке-
раміки, різьблення, з мотивами вишивки, розписів весільних скринь 
тощо 176. Це свідчить про взаємовпливи різних видів народного мис-
тецтва. Науковцями помічено, що орнаменти на подільських хатніх 
іконах перегукуються з настінним розписом, з кінця XIX ст. – з кили-
марством, орнаменти Слобожанщини (Полтавщини) – з вишивкою 
і килимарством, орнаменти Буковини – з різьбленням. Крапковий 
орнамент на іконах Київського Полісся, ймовірно, був запозичений 
із розпису гончарного посуду. Тобто в кожному регіоні існували пев-
ні уподобання щодо декорування й оздоблення житла 177. Якщо по-
рівняти орнаменти на рушниках та іконах, то впадає в око, що у цих 
видах народного мистецтва переважав рослинний декор. Єдине, чим 

172 Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики... С. 291.
173 Там само.
174 Юр М. В. Розписи українських весільних скринь... С. 110.
175 Там само. С. 110.
176 Попова Л. М. Народная иконопись Украины ХХ века : дис. ... канд. ис-

кусствоведч. наук : спец. 07.00.12 «История искусства». Ленинград, 1985. С. 65.
177 Юр М. В. Розписи українських весільних скринь... С. 110 ; Попова Л. М. 

Народная иконопись Украины ХХ века... С. 78.

чи загальнонаукове положення, відповідно до якого більш прості 
форми апріорі мають здатність еволюціонувати у бік ускладнення, 
можна припустити саме такий шлях формування і розвитку за-
значених мотивів. Єдиним, проте суттєвим, застереженням проти 
остаточного прийняття цієї думки є те, що ікони, декоровані хрес-
тами, називали «страсними». Виходячи з назви, можна припусти-
ти, що їх замовляли спеціально і виставляли на божнику під час 
постів чи сімейної жалоби. Отже, питання наразі залишається не 
до кінця з’ясованим і потребує подальших досліджень, зокрема у 
сфері етнології, оскільки не виключено, що іконографія так званих 
«страсних» ікон, декорованих хрестами, та ікон з квітковими або 
геометричними мотивами формувалася паралельно. 

Науковці зауважили, що в різних регіонах України народні 
майстри, змальовуючи ікони, застосовували свої специфічні за-
соби образної та художньої виразності. Наприклад, на поділь-
ських іконах темне тло у ХІХ ст. стало домінуючим. Декоратив-
ний ефект різнобарв’я на темному тлі був вивірений досвідом 
декоративно-ужиткового мистецтва, передусім у килимарстві 169. 

Іконопис Подніпров’я (черкащина, зокрема чигиринщина), 
частково Київського Полісся бідніше орнаментований. Весь їх де-
кор обмежується двома великими квітками, розміщеними у верх-
ній частині ікони або розкиданими по  всій площині невелики-
ми квіточками у вигляді стилізованих хрестів жовтого та білого 
кольорів (іл. 17) 170. Для ікон черкащини характерними є умовні 
квіткові орнаменти, такі як: букети, півонії, стебла виноградної 
лози (виноград – ізоморфні та стилізовані зображення, де акцен-
тується компактне групування округлих, гранчастих або навіть 
лінійних елементів, що нагадують рясні виноградні грона 171. 

В односюжетній іконі головна частина орнаментованої компози-
ції заповнює верхні й бокові частини ікони, а в іконах із кількома 
сюжетами елементи декору розміщуються по всій площині компо-
зиції, розділяючи різні сюжети. Орнамент у слобожанських іконах 

169 Журунова Т. Канон і манера в художній системі... С. 54.
170 Там само. С. 54.
171 Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики... С. 282.
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лось передати надзвичайно виразне і затишне оточення сільської па-
сіки, що розмістилася посеред яблуневого саду. У цьому творі, окрім 
композиційної вправності, автор виявив свою обдарованість коло-
риста – він майстерно поєднав коричнево-вохристий колір вуликів-
довбанок, покритих золотисто-жовтими снопами, з  приглушеною 
зеленню дерев та оживив загальний колорит, змалювавши дзвінкою 
багряною фарбою яблука і вишні на деревах. За допомогою коло-
риту, який увібрав у себе розмаїття природних барв національної 
флористики, народний умілець простими малярськими засобами 
створив неповторний куточок саду-раю. Спокійні, задумливі образи 
монахів гармонійно співіснують із цією загальною аурою тихої, про-
зорої елегії та піднесеної краси «Божого світу».

У зазначених іконах виразно відчутне прагнення маляра за-
собами художнього вислову передати характерний настрій та 
створити близьку й зрозумілу кожному атмосферу людського 
буття. Такі пам’ятки завдяки емоційній колористиці, експре-
сивній ритміці та виразній образності постають гармонійними, 
художньо цілісними творами. 

Колорит народних ікон насичений, настроєвий і завдяки 
цьому витворюються неповторні картини, в основу яких покла-
дено людські виміри та почуття. Це особливо відчутно в тих рід-
кісних іконах, де іконописці змальовують людське житло у при-
родному оточенні. Від інтимного і затишного куточка обійстя 
віє настроєм сільської ідилії, що перегукується з творами пей-
зажного жанру тогочасного світського мистецтва. Зображення 
природних мотивів відповідало уявленню українця про «рай-
ську землю». Емоційний стан такого твору завжди ясний, спо-
кійний – це своєрідний вияв і втілення ідилічного мотиву «раю 
у селянському садочку», який стане на початку ХІХ ст. однією 
з найхарактерніших рис українського пейзажного живопису. 
Можна припустити, що саме в ідилічному характері української 
ікони XVІІ–XVІІІ ст. лежать витоки емоційної стихії сентимен-
талізму, що захопила світське мистецтво ХІХ ст. 

Життєствердження  – важлива риса української професійної 
художньої школи ХІХ ст. В її орієнтації на позитивні цінності від-
чутна близькість до етичних і естетичних понять народної, селян-

вони відрізнялися, – це стилістика, зумовлена технологічними осо-
бливостями вишивки та ікони. Натомість специфіка розписів весіль-
них скринь і хатніх ікон засвідчує спільні риси не лише у площин-
ності художнього трактування елементів декору, але і в іконографії, 
стилістиці, колористичному вирішенні, технологічних прийомах, 
зумовлених значною мірою регіональними особливостями 178.

Естетика квіткових мотивів українських народних ікон по-
яснюється тонким відчуттям малярами як носіями етнічного 
досвіду природної доцільності й краси рослинного світу. Коло-
ристичний діапазон квіткових мотивів неширокий, проте вони 
надзвичайно розмаїті за формами. У більшості ікон майстри до-
тримуються традицій народного декоративного розпису. 

Важливо зазначити, що у народній іконі завжди гармонійно 
поєднуються образ того чи іншого святого та спосіб вирішення 
рослинного мотиву. Філософське осмислення сакрального об-
разу, передане в образі святого, підсилюється по-особливому 
тонко відчутою поетикою реального життя, яка підкреслюється 
відповідним колористичним вирішенням декоративних моти-
вів. Для українського майстра квіти, що обрамлюють зображен-
ня, є знаком святості, краси і чистоти. Саме квіти своїми гнуч-
кими формами і ніжним кольором неначе камертон задають тон 
зображенню у цілому. 

Особливої поетичності набувають ікони, до композицій яких 
за логікою сюжету вводиться зображення сільського обійстя чи 
природного довкілля  – дерев, річки, калини, квітів, що асоцію-
ються з рідною місциною. 

До такого типу доволі рідкісних пам’яток належать ікони 
«Св. Зосима і Саватій». За цими святими, відповідно до християн-
ського пантеону, закріпилася слава покровителів бджільництва. 
В українських народних іконах Зосиму і Саватія змальовували на 
тлі сільського обійстя, біля вуликів, з «димарями» в руках – тра-
диційним знаряддям бджоляра. 

На унікальній іконі початку ХІХ  ст. «Св. Зосима і Саватій» 
(НМНАПУ) із с. Шишаки на Полтавщині  народному маляру вда-

178 Орел Л. Мальоване дерево. Наївний живопис українського села... С. 45.
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середовища, а  саме так людство завжди сприймало містичність 
божественного начала» 183. 

Рідна природа надихала, дарувала мотиви, допомагала у відборі 
колірних рішень, форм і видів орнаментики, в досягненні гармонії 
внутрішнього ладу іконних образів. Родовід природних мотивів в 
українській культурі має глибоку генетичну основу і закорінений 
у давніх дохристиянських віруваннях українців. Цим значною мі-
рою пояснюється як популярність зображень, так і особливості 
трактування їхніх художніх форм в українському мистецтві.

Наші предки здавна вшановували дерева і поклонялись їм, про 
що свідчать прадавні звичаї та обряди українців з весільним гіль-
цем та купальським деревцем, а також вже християнська традиція 
побиття одне одного вербою у вербну суботу, яке трактувалося 
як побажання та запорука здоров’я і довголіття. Вчені вважають, 
що на наших землях існували численні священні гаї, в яких дав-
ні слов’яни здійснювали обряди і жертвоприношення. Професор 
Є. Аничков доводить, що на тому місці, де тепер знаходиться Ки-
єво-Печерська лавра, давніше був священний гай, у якому стояли 
київські боги  184. Свідчення про віру і поклоніння давніх слов’ян 
рослинам знаходимо на сторінках стародавніх літописів – Почат-
кового (ПСРЛ І, 263), Густинського (ПСРЛ ІІ. 234, 257), Іпатіївсько-
го (ПСРЛ ІІ, 155). Про те, що поляни приносили жертви деревам 
пише у своїх творах Кирило Туровський (ХІІ  ст.)  185. Особливо 
великий комплекс давньослов’янських вірувань, звичаїв, обрядів, 
замовлянь був пов’язаний із травами і плодами. Наші пращури ві-
рили, що зібрані у певні дні, особливо в ніч під Івана Купала, «зела» 
мають велику цілющу і чарівну силу 186. 

Пошанування зілля та віра у його велику користь для здоров’я 
людини із прийняттям християнства не зникла, а була лише пере-
осмислена. До комплексу церковної обрядовості увійшло освя-

183 Сніжко  В. Українознавство: природна психо-філософська концепція. 
Київ : ННДІУ, 2010. С. 205.

184 Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. Москва : Индрик, 2003. С. 324, 325.
185 Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. 

Вінніпег, 1965. С. 52–64.
186 Там само. С. 60.

ської свідомості. Формуючись у руслі цього світосприйняття, на-
ціональна мистецька школа створила образ реального і водночас 
утопічного краю. Це був міф, модель якого, відтворюючи народне 
світосприйняття, у нові часи виконувала охоронні функції; вона 
закріплювала у свідомості людини головні прикмети бажаного 
життя, як етичну спадщину етносу 179. Народний майстер, очевид-
но, усвідомлюючи, що образ такого ідилічного світосприйняття 
може сформуватися лише в камерному, затишному, зрозумілому 
глядачеві просторі, завжди надає природному оточенню параме-
три людського осередку. 

Природні мотиви активно і гармонійно увійшли, вплелися в 
образотворчу тканину творів українського сакрального мисте-
цтва від самого початку рецепції візантійських взірців. Рослинні 
мотиви національної флористики в орнаментах фресок Софії Ки-
ївської 180, в іконописі та в оздобленні давньоруських рукописних 
книг ХІ–ХІІ ст. 181 – факт, незвичний і цікавий як свідчення того, 
що українське сакральне мистецтво було здавна доволі відмінне 
від візантійського, яке возвеличувало сакральні зображення і по-
казувало їх далеким від усього земного. Активно використовуючи 
рослинні мотиви, давні київські художники виявляли творчу сво-
боду і власне розуміння краси і гармонії сакрального мистецтва 182. 

Художники-майстри поетизували образи своїх творів за до-
помогою простої і зрозумілої їм системи засобів і правил, ство-
рюючи їх відповідно до стандартів краси, яку могли спостерігати 
у повсякденному житті. Таким еталоном була навколишня при-
рода української землі – передусім краса рослинного світу з його 
розмаїттям форм, з чистим, гармонійним поєднанням барв. Кра-
са рідної природи стала основним і визначальним фактором у 
формуванні простого і ясного художнього кредо українських іко-
нописців. Як влучно зауважує В. Сніжко: «Красу можна відчути 
тільки через чуттєво-духовне світосприйняття навколишнього 

179 Селівачов М. Р. Лексикон української орнаментики... С. 168–170.
180 Висоцький С. О. Про що розповідали давні стіни... С. 46.
181 Запаско Я. П. Пам’ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна 

книга. Львів : Світ, 1995. С. 183.
182 Там само. Іл. 2, 4, 5.
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гоНчарНе МИСТеЦТво УКраЇНИ  
ІХ–ХХІ СТоЛІТЬ.  

евоЛюЦІя СТИЛІСТИКИ

Українське гончарство – це один з найпоширеніших та найпо-
пулярніших видів вітчизняного народного мистецтва. Його ви-
токи – у первісному суспільстві: гончарство на теренах України 
зародилося за доби неоліту, яка розпочалася, згідно із сучасними 
дослідженнями, в  останній третині VІІ  тис. до  н.  е.  1. Як слуш-
но зазначає Т. Романець: «Виготовлення керамічного посуду на 
землях України можна вважати одним з найдавніших вироб-
ництв Європи. Воно розпочалося в епоху раннього неоліту та, 
можливо, мало місцеве походження. Але вже на ранніх етапах 
це виробництво було пов’язане з високорозвиненим мистецтвом 
кераміки Європи та Сходу, тобто з впливами ареалу ранньозем-
леробських культур Євразії. У посуді деяких племен Північного 
Причорномор’я відзначаються такі впливи, крім того зустріча-
ються фрагменти імпортних посудин з прабатьківщини європей-
ського гончарства  – Передньої Азії, звідки на наші землі через 
Кавказ, Прикаспійський та Балкано-Дунайський регіони при-
йшли прогресивні елементи технології, певні особливості форм 
посуду та елементи його декору» 2. Така ситуація пов’язана із роз-
ташуванням території сучасної України на межі великих старо-
давніх історико-культурних світів – південного (Мала Азія та Пе-
редній Схід) і північного 3.

1 Манько В. О. Неоліт Південно-Східної України. Київ : Шлях, 2006. С. 93.
2 Романець Т. А. Стародавні витоки мистецтва української народної кера-

міки : навч. посібник для студентів вузів. Київ : Просвіта, 1996. С. 14–15. 
3 Там само. С. 15.

чення зілля та плодів на великі християнські свята (на Маковея, 
на Спаса та на Першу Пречисту), а  церковні Требники містять 
дуже давні молитви на освячення зілля для усіляких людських 
потреб. У давньоруській естетиці рослинна символіка пов’язана з 
образом саду-раю, непорочності Діви Марії, щастя, достатку, гар-
монії та весни 187. 

Дослідниця українського народного іконопису О. Пономарев-
ська слушно зауважує, що «народна ікона  – візуальне відобра-
ження багатогранної синкретичної язичницько-християнської 
форми суспільної свідомості є водночас і її продуктом» 188. 

Дуалістичний світогляд народного двовір’я упродовж віків 
сприйняв велику частку християнського віровчення, усе більше 
забуваючи «поганську» старовину, але водночас зберігаючи її на-
стільки, що вона в усному повір’ї, обряді, ритуалі, хоча й уривками 
та все ж дожила до нашого часу 189. Іконографія народних худож-
ників-самоуків посилює християнську святість елементами та зна-
ками старої парадигми святості  190. На думку О. Пономаревської, 
саме така культова вартість, не в церковному, а в народному сенсі, 
стала причиною появи божника в українській хаті, оскільки він є 
віддзеркаленням народної віри, створений її ж носіями 191. 

Рослинні символи є частиною культури українського народу, від-
биваючи його історію, середовище проживання, вірування, традиції, 
особливості побуту, духовні цінності й ідеали. Багатовіковий уклад 
життя людей з давніх-давен був пов’язаний зі світом природи, яка 
була основою духовного розвитку народу і засобом пізнання краси, 
підносила людину морально. В іконі, як у співучасника перетворен-
ня людини, все повинно бути сконцентровано на духовному сенсі, 
зібрано в нерозривній єдності й цілісності – піднесеність божої лю-
бові, моральна краса людської душі та краса природи.

187 Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ – начала 
ХІІ в. Київ : Наук. думка, 1988. С. 123.

188 Пономаревська О. Поліфункціональність народної ікони... С. 270.
189 Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ – начала 

ХІІ в. ... С. 123–125.
190 Пономаревська О. Поліфункціональність народної ікони... С. 272.
191 Там само. С. 273.
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лів вітчизняного мистецтва. Певний вплив на українську керамі-
ку мав і стиль рококо, а згодом класицизм (переважно це стосу-
ється виробництва кахлів) і навіть історизм. Останній проявився 
наприкінці ХІХ ст. у роботах деяких опішнянських гончарів (Іван 
Гладиревський). Важливим був і вплив стилю модерн і особливо 
його національного варіанту – українського стилю.

Необхідно зазначити, що в гончарстві, як і в інших видах на-
родного мистецтва, впливи стилів «високого» мистецтва прояв-
лялися із запізненням, і це «опускання» високих стилів нерідко 
запізнювалося на десятиліття і навіть на століття. Так, рене-
сансні елементи можна побачити у декорі кахлів ХVІІ–ХVІІІ ст., 
мотиви орнаментики українського бароко зустрічаються в 
оздобленні кераміки Дибинців та інших осередків Середньої 
Наддніпрянщини впродовж ХІХ  – початку і навіть середини 
ХХ  с. Відомий гончар-скульптор Остап Ночовник з Міських 
Млинів на Полтавщині у своїй творчості поєднував впливи су-
часного йому стилю модерн у європейському варіанті й традиції 
українського бароко ХVІІ–ХVІІІ ст.

У пропонованому розділі даної праці маємо на меті розглянути 
українське гончарством в історичному розрізі від доби Київської 
Русі до сьогодення, подати характеристику особливостей кожного 
з етапів, розглянути впливи історичних та соціально-економічних 
умов на формування художніх особливостей виробів, а також про-
екцію мистецьких стилів на народну кераміку. Авторка свідомо 
не торкається найдавніших періодів розвитку гончарства на укра-
їнських теренах, залишаючи цю проблематику археологам, проте 
спробуємо за собою право стисло розглянути передумови розквіту 
цього виду декоративного мистецтва в період Київської Русі.

Гончарство доби Київської Русі

Епоха Київської Русі (тривала з кінця ІХ до 30-х  років 
ХІІІ  ст.  4)  – чи не найвизначніший період в історії гончарного 

4 Щербань А. Декор глиняних виробів Лівобережної України від неоліту 
до середньовіччя. Полтава : АСМ. С. 130.

чи не найскладнішою проблемою у вивченні вітчизняного 
гончарства є проблема спадкоємності давніх археологічних куль-
тур і гончарного мистецтва середньовіччя та нового часу. Вона 
поки що остаточно не вирішена, тому залишаємо її розв’язання 
археологам і зосередимося на дослідженні гончарного мистецтва 
від доби Київської Русі до початку ХХІ ст., коли вже можемо го-
ворити про безперервність розвитку художньо-стильових осо-
бливостей та аналізувати вироби вітчизняних майстрів з позицій 
мистецтвознавства, розглядаючи особливості форм, декору, регі-
ональні риси, характер чужоземних впливів, з’ясовувати витоки 
давніших і новіших традицій. У  цьому дослідженні ми спирає-
мося на досягнення суміжних наук – історії, археології, етноло-
гії, фольклористики, культурології, – без яких мистецтвознавцеві 
неможливо об’єктивно характеризувати розвиток гончарства як 
в історичному аспекті, так і в плані еволюції стилістики.

Українська кераміка, як і інші види декоративного мистецтва 
(та й художньої культури взагалі), ніколи не була ізольованою від 
гончарства інших народів. Але вирішальними завжди були місце-
ві традиції. Так, гончарство слов’ян було одним з витоків гончар-
ного виробництва Київської Русі.

Традиції весь час продовжувались і видозмінювались. А  ось 
стилістику давньоруського гончарства лише частково можна 
пов’язувати з місцевими традиціями. Важливим чинником тут 
був вплив візантійського гончарства, як і мистецтва в цілому. 
Впливи йшли через Південь, і  зокрема, через територію сучас-
ного Кримського півострова, де розвиток гончарства був тісно 
пов’язаний з Візантією, а отже, і  з античною традицією. Скажі-
мо значну частину кераміки з археологічних розкопок поселень 
Київської Русі становить імпорт (як із території середньовічної 
Таврики, так і з самої Візантії). Іншим регіоном впливів на укра-
їнську кераміку була Західна Європа, впливи якої за доби Київ-
ської Русі були обмежені й тому такі західноєвропейські стилі, як 
романський та готика й проявилися вже у після монгольський 
час. Помітнішими були впливи Ренесансу, а згодом зв’язки із За-
хідною Європою у поєднанні з місцевими традиціями породили 
стиль українського бароко – одного з «найнаціональніших» сти-
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всюджуватись вшир, проникаючи у село» 8. На зламі ІХ–Х ст. на 
території України ліпна кераміка майже повністю зникла (окрім 
роменської культури) 9. 

Випал виробів здійснювали в печах (сільські гончарі) або в 
спеціальних горнах (міські ремісники). Найбільш ранні давньо-
руські горна датуються Х–ХІ ст. 10

За технологічними ознаками давньоруську кераміку доцільно 
розподілити на неполив’яну, яка продовжувала давні місцеві тра-
диції, та полив’яну (вкриту кольоровими поливами або декоро-
вану розписом кольоровими емалями). 

Асортимент виробів давньоруських гончарів, особливо місь-
ких, був досить різноманітним: кухонний і столовий посуд, руко-
мийники («рукомиї»), освітлювальні прилади, дрібна пластика, 
голосники, облицювальні плитки, писанки.

Посуд використовували для приготування та вживання їжі, 
зберігання запасів. Хоча столовий глиняний посуд, зокрема мис-
ки, не був так широко розповсюджений, як дерев’яний 11. Серед 
різновидів посуду зустрічаються горщики (наймасовіша кате-
горія знахідок), глечики, макітри, черпаки, кухлі, миски, блюда, 
цідильники (так звані «миски-сирниці»), сковороди, покришки, 
миски-покришки, корчаги, корчажки.

Давньоруські горщики у переважній більшості мають видо-
вжені пропорції. Їх висота коливається від 7 до 35 см. У них по-
рівняно невелике денце. Придонна частина стінок наближена 
до конусоподібної форми або трохи заокруглена. Плечі високі, 
нерідко круті з різким переходом до вінців. Найширша частина 
тулуба знаходиться вище середини висоти. Нерідко під вінцями 
(іноді – на плечах у вигляді кільця) розміщується невелике вухо. 
Найчастіше верхня частина горщиків широка і масивна у порів-

8 Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси... С. 342.
9 Кучера М. П. Керамика. Археология Украинской ССР. Киев : Наукова дум-

ка, 1986. Т. 3. С. 451.
10 Колчин Б. А. Ремесло. Древняя Русь: Город, замок, село. Москва : Наука, 

1985. С. 273.
11 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я. Київ : Мисте-

цтво, 1974. С. 21.

мистецтва українців доби середньовіччя – позначена розквітом 
художніх ремесел, серед яких гончарство посідало провідне міс-
це. Давньоруські майстри розвинули традиції слов’янської кера-
міки, творчо переосмислили досвід тогочасних передових регіо-
нів (насамперед Візантії), через які засвоїли античну спадщину, 
і створили власну школу гончарного виробництва, своєрідність 
якої проявилась не лише у формах та оздобленні простого тера-
котового посуду, а й у створенні полив’яної кераміки.

Гончарі доби Київської Русі досягли значних успіхів у по-
кращенні технології виробництва (ручний та ножний гончар-
ний круг, досконалий випал у двокамерних горнах, освоєння 
полив’яної кераміки тощо), у  збільшенні асортименту виробів 
(посуд, пластика, архітектурна кераміка, свічники), у розширенні 
ринків збуту. У плані організації ремесла гончарство розвивалося 
в межах усіх видів ремесел, що існували тоді: міське – сільське, 
вотчинне  – посадське  – монастирське. У  період Київської Русі, 
на думку деяких вчених, могла існувати спеціалізація гончарів за 
видами продукції. Зокрема, працювали майстри, що виготовляли 
посуд, іграшки, окрему групу становили, так звані «плінфороби», 
які виготовляли плінфу 5.

Упродовж усього давньоруського періоду існувала істотна 
різниця між виробами сільських та міських гончарів. Продукція 
останніх була примітивнішою і в плані технології, і щодо асорти-
менту й зовнішнього вигляду.

Художні особливості тогочасного гончарного мистецтва були 
обумовлені не лише місцевими традиціями та зовнішніми впли-
вами, а й технологічними процесами. Давньоруські гончарі фор-
мували вироби на гончарному крузі, перехід до якого, відбувся у 
ІХ–Х ст.  6, а засвоєння ж самої техніки гончарного круга відно-
сяться приблизко до VIII ст. 7 Поступово «з міських майстерень 
на князівських та боярських подвір’ях нова техніка почала розпо-

5 Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. Москва  : Изд-во АН СССР, 1948. 
С. 357.

6 Там само. С. 414. 
7 Толочко П. П. Гончарное дело. Новое в археологии Киева. Киев : Наукова 

думка, 1981. С. 293.
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плечах, підкреслено маленьке денце та нешироку коротку гор-
ловину. Про технологічну досконалість свідчать не лише вели-
кі розміри посудин, а й старанність обробки поверхні черепка 
та якісний випал. Ці посудини найчастіше закопували в землю 
до рівня горловини, а вузький отвір прикривали плиткою або 
цеглиною 14. 

Серед глиняних виробів, які широко побутували у давньо-
руський період і використовувались для зберігання та перевезен-
ня вина, олії, хмільного меду, були поширені амфори з червоним 
черепком. Вони мають яйцеподібну форму. Вузьке заокруглене 
денце і два масивні вуха. Найчастіше майже вся поверхня посу-
дини вкрита характерними поперечними смугами-жолобками. 
У  Давній Русі такі посудини називали «корчагами» («кърчага», 
«къръчага», «корчага»), про що свідчать письмові джерела та на-
писи, продряпані на поодиноких виробах. 

Різновидом столового посуду, призначеного для напоїв, на-
самперед вина, з яким Б. Рибаков пов’язує термін «корчажец», 
є посудина невеликого розміру яйцеподібної або кулястої ви-
тягнутої форми з вузькою горловиною та двома маленькими 
вушками. Це так звані «амфорки київського або волинського 
типу» 15. 

В асортименті давньоруських гончарів значне місце посідали 
освітлювальні прилади, які М. Сергєєва поділяє на дві функціо-
нальні групи – олійні світильники й свічники 16. Створювали дав-
ньоруські гончарі й дрібну пластику. Серед сюжетів переважають 
зображення вершників, коней, птахів 17.

14 Каргер М. К. Древний Киев... С. 418, 420–422.
15 Орлов Р. С. Прикладне мистецтво: церковне і народне. Історія україн-

ської культури. Київ : Наукова думка, 2001. Т. І. С. ?
16 Сергєєва М. Керамічні світильники та свічники ХІ–ХVІІІ століть з Ки-

ївщини. Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник. За 
рік 1994. Опішне : Українське народознавство, 1995. Кн. 2. С. 77–92.

17 Толочко П. П. Гончарное дело... С. 290; Толочко П. П., Гупало К. М. Роз-
копки Києва у 1969–1970  рр. Стародавній Київ. КиЇв  : Наукова думка, 1975. 
С. 20–21. Рис. 9–10; Ивакин Г. Ю., Степаненко Л. Я. Раскопки северо-западной 
части Подола в 1980–82 гг. Археологические исследования Киева 1978–1983 гг. 
Киева : Наукова думка, 1985. С. 102, 104. Рис. 28.

нянні з невеликим денцем. Такі горщики походять (у фрагмен-
тах, відреставровані), зокрема, з території сучасної чернівецької 
області (колекція НМУГО). Вони мають витягнутий по вертика-
лі масивний вгорі тулуб, розгорнуті вінця, наближену до конуса 
придонну частину. черепок брунатний. 

Другий різновид  – це горщики видовженої кулястої, набли-
женої до яйцеподібної, форми з порівняно нешироким устям. 
Вони також під вінцями мають вухо. Подібні горщики походять 
з Києва та інших осередків, про що свідчать зразки з колекції 
НМІУ, МІМЗМ. Окрім цих двох основних типів, зустрічаються 
поодинокі зразки іншого плану. Зокрема, у Києві знайдено кіль-
ка масивних за пропорціями горщиків з невисокими стінками 
та підкреслено широким денцем, діаметр якого майже дорівнює 
ширині устя 12. В експозиції Музею археології НАН України пред-
ставлений горщик, на вінцях якого розташовано злив для вили-
вання рідини (як на пізніших українських ринках). Вінця давньо-
руських горщиків невисокі й мають значну кількість варіантів, за 
якими археологи датують матеріал і в окремих випадках встанов-
люють регіональні особливості  посуду 13. 

Давньоруські глечики доволі різноманітні, хоча збереглося їх 
небагато. Найчастіше трапляються зразки з невисокою майже 
прямою шийкою, м’яко заокругленими плечима та конусоподіб-
ною придонною частиною тулуба. У деяких глечиків форма тулу-
ба наближена до яйцеподібної або видовженої кулястої. Окремі 
з них на шийці мають характерні валики-пружки. За формою до 
глечиків близькі так звані «голосники», які функціонально мо-
жуть бути віднесені до будівельної кераміки. В  Софії Київській 
голосниками заповнено пазухи склепінь і кладку куполів храму. 
Їх нараховують кілька десятків тисяч. 

Для зберігання зерна поряд з великими горщиками застосо-
вували величезні посудини – корчаги. Найчастіше вони мають 
масивний яйцеподібний тулуб з двома маленькими вухами на 

12 Каргер М. К. Древний Киев. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1958. 
Т. І. С. 418. Рис. 97. 

13 Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси... С. 171; Толочко П. П. Гончарное 
дело... С. 298–301; Кучера М. П. Керамика... С. 448–450.
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до смальт і це не дивно: адже плитки найчастіше замінювали 
смальту у другорядних частинах споруди 21.

Облицювальні плитки  – продукція перших на Русі майсте-
рень полив’яної кераміки. Саме в них, вірогідно, і  виникло ви-
готовлення побутових полив’яних виробів, насамперед посуду 22. 
Природно, що і технологічно, і  стилістично цей посуд повинен 
бути близьким до архітектурної кераміки. Т.  Макарова виділяє 
три стилістичні групи цього посуду, в яких відбились особливос-
ті роботи перших давньоруських майстерень полив’яної керамі-
ки  23. частина давньоруського полив’яного посуду своїми фор-
мами близька до візантійських зразків, інші відтворюють форми 
простого неполив’яного посуду. На зламі ці вироби мають білий 
або рожевуватий черепок і вкриті яскраво-зеленою непрозорою 
поливою. Ритований декор у вигляді хвилястих ліній виконано 
трьох-п’яти-шестирядним гребінцем. Трапляються також вузькі 
лінії, «кривульки», риски, крапки та мотиви, які нагадують «со-
сонки» української народної кераміки ХІХ–ХХ ст. В асортименті 
переважають горщики й глечики, що мають характерний валик 
в основі горловини 24. До третьої, найменш численної групи, від-
носяться невеличкі посудинки з яскравою жовтою або зеленою 
непрозорою поливою, на яку нанесено надполив’яний розпис 
брунатного або жовтого кольору 25. 

Найбільшу кількість фрагментів давньоруської полив’яної ке-
раміки знайдено в містах Києва, Любечі, чернігові, Вишгороді, 
с. Волоському Дніпропетровської області.

Окрему групу пам’яток становлять писанки  – це пустотілі 
глиняні яйця, які найчастіше декоровані характерними дужка-
ми, що нагадують українську фляндрівку. Т. Макарова виділяє 

21 Макарова .Т. И. Поливная посуда: Из истории керамического импорта 
и производства Древней Руси. САИ. Вып. Е1-38. Москва : Наука, 1967. С. 36.

22 Рыбаков Б.  А. Ремесло Древней Руси... С.  359; Каргер М.  К. Древний 
Киев... С. 456.

23 Макарова Т. И. Поливная посуда: Из истории... С. 37.
24 Макарова Т. И. О происхождении поливной посуды на Руси... С. 246.
25 Макарова Т.  И. Поливная керамика в Древней Руси. Москва  : Наука, 

1972. С. 9. 

Новою сторінкою в історії гончарства України стала давньо-
руська полив’яна кераміка, появу якої дослідники пов’язують з 
виникненням майстерень з виробництва кераміки для оздоблен-
ня храмів, насамперед архітектурних облицювальних плиток, 
і відносять до кінця Х ст. У технології давньоруського полив’яного 
виробництва вбачають вплив склоробної справи  18. Найбільш 
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.

Керамічні облицювальні плитки доволі повно досліджені 
науковцями й можуть бути віднесені до найвизначніших до-
сягнень давньоруських майстрів. Їх знаходять на території бага-
тьох міст. Найцікавіші зразки походять з Білгорода. Керамічні 
плитки застосовували для облицювання підлоги та стін храмів, 
князівських і боярських палаців. За формою вони були квадрат-
ні, прямокутні або трикутні  19. Розміри коливаються від 10 до 
16 см. черепок на зламі білого або рожевуватого кольору. Най-
частіше лицьовий бік вкритий поливою, кольори якої відпові-
дають головним кольорам смальти: жовтий, зелений, брунат-
ний, синій, пурпуровий. Зрідка плитки оздоблені надполивним 
розписом: жовтим по пурпуровому або зеленому тлі й навпаки. 
У  розпису комбінуються основні кольори. Нерідко орнамент 
виконано у вигляді характерних математичних дужок, що нага-
дує українську фляндрівку. Іноді візерунок утворено хвилясти-
ми лініями, петлеподібними елементами, кільцями з крапками в 
центрі 20. За складом полива облицювальних плиток наближена 

18 Макарова Т. И. О происхождении поливной посуды на Руси. Советская 
археология. 1963. № 2. С. 250.

19 Про особливості форм та характер набору давньоруських керамічних 
плиток див. детальніше: чутова Т. А. Древнерусские керамические поливные 
плитки. Средневековые древности Восточной Европы: КСИА. Вып.  190. Мо-
сква : Наука, 1987. С. 13–19.

20 Кучера М. П. Керамика... С. 454.
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том. Найбільше було поширене зображення грифона  30. Архео-
логи припускають, що плитки оздоблювали стіни якоїсь будівлі 
(можливо, князівського палацу) 31.

Таким чином, гончарне мистецтво періоду Київської Русі є 
одним з найвизначніших явищ в історії української художньої 
культури доби Середньовіччя. Давньоруські гончарі розвинули 
традиції слов’янської кераміки, творчо переосмислили досвід 
тогочасних провідних осередків (насамперед Візантії), через які 
засвоїли античну спадщину і створили власну школу гончарно-
го виробництва, своєрідність якої проявилась не лише у формах 
та оздобленні простого теракотового посуду, а й у виробництві 
полив’яної кераміки – як архітектурних плиток, так і побутових 
речей. У цей період було закладено міцну основу для розвитку 
українського гончарства наступних періодів. Найсуттєвіший 
внесок Київської Русі в історію середньовічної полив’яної кера-
міки – це архітектурні плитки, посуд та писанки, які оздоблені 
надглазурним розписом, а також полива з металевим полиском, 
технологію виготовлення якої пізніше було втрачено. Саме в 
цьому виявилась самобутність давньоруської кераміки перших 
двох століть її розвитку, відмінність від гончарства Візантії, 
Сходу й Заходу 32.

Гончарство другої половини ХІІІ –  
першої половини ХVІ століття

Гончарство, як і інші види декоративно-ужиткового мисте-
цтва, занепало під час монголо-татарської навали. 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 поселеннях післямонголь-

30 Гончаров В. К. Художні ремесла. Історія українського мистецтва. Київ, 
1966. Т. 1. С. 388. 

31 Гончаров В.  К. Древній Галич. Вісник Академії наук УРСР. 1956. №  1. 
С. 61– 67.

32 Макарова Т. И. Поливная керамика в Древней Руси... С. 10.

два основні типологічні різновиди писанок, відосячи до першої 
з них зразки з зеленою та брунатно-бурою поливою, оздоблені 
недбало нанесеними хвилястими дугами жовтого й світло-зеле-
ного кольору. Друга група – це технічно досконаліші писанки, 
характерна ознака яких  – металевий полиск тла, виконаного 
чорною поливою. Їхній декор подібний до попереднього, але 
більш чіткий і вишуканий 26. 

У ХІІ–ХІІІ ст. виробництво полив’яної кераміки значно роз-
ширюється, що пов’язано із суттєвим нововведенням: для її ви-
готовлення застосовують не лише дефіцитну білу глину, а  й ту, 
з якої виробляється простий посуд. Змінюється і рецепт поливи: 
вона стає прозорою і після випалу на тлі сірувато-вохристого че-
репка отримує брудний жовтувато-зелений відтінок  27. Дослід-
ники давньоруської кераміки, зокрема Т. Макарова, вирізняють 
стилістичні особливості полив’яних гончарних виробів окремих 
міст. Серед них роботи майстрів Києва, чернігова, Любеча, Виш-
города, Городська на Тетереві, Воїня на Сулі, городища біля хуто-
ра с. Половецького на Росі та деяких інших поселень 28.

Надзвичайно цікаву групу пам’яток становлять вироби гонча-
рів Галицько-Волинського князівства. Насамперед це стосується 
глиняних облицювальних плиток, що походять із стародавнього 
Галича і датуються переважно ХІІ ст. Знайдено їх у князівській 
частині міста на так званому Золотому Току. Плитки використо-
вували для оздоблення стін та підлоги. Переважають теракото-
ві з рельєфним декором, у  стилістиці якого відчувається вплив 
романського мистецтва. Зустрічаються і вкриті кольоровими по-
ливами. Розмір майже усіх плиток – 16×16 см. Серед мотивів де-
кору, розміщеного в круглому медальйоні, – зображення воїнів, 
грифонів, левів, птахів – голуба, павича, орла. Останній був, віро-
гідно, геральдичним знаком одного з галицьких князів 29. Птахи і 
звірі були зображені в русі. Тло заповнене рослинним орнамен-

26 Макарова Т. И. Поливная керамика в Древней Руси... С. 10.
27 Там само. С.10.
28 Там само. С.11.
29 Лащук Ю. Покутська кераміка. Опішне  : Українське народознавство, 

1998. С. 32.
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У сільському ремеслі цей процес затримався до пізнішого часу. 
Поливою (переважно зеленою) вкривали, найчастіше столовий 
посуд. Кухонний продовжували робити неполив’яним. Посту-
пово зменшувалась кількість виробів, оздоблених ритуванням 
та відбитками штампа, зате поширювався розпис у техніці пи-
сання, яким оздоблювали теракотовий посуд, зростала питома 
вага полив’яної кераміки40.

Як довели археологи «вироби другої половини ХІІІ – початку 
ХVІ ст. в абсолютній більшості випадків випалювались у кисне-
вому середовищі. Про це свідчить колір поверхні виробів та на 
зламі черепка, який має переважно теплі відтінки сірого, світло-
сірого, коричневого та жовтого відтінків. Випалювання у безкис-
невому середовищі – так зване димлення <...> – набуло поширен-
ня у більш пізній час – з ХVІ–ХVІІ ст.» 41.

чи не найважливішим технологічним досягненням кінця 
ХІV – першої половини ХV ст. став «перехід від виготовлення по-
судин у техніці стрічкового наліпу з допомогою повільного гон-
чарного круга до витягування посудин із одного шматка з допо-
могою швидкообертового круга» 42.

Асортимент виробів українських гончарів упродовж розгля-
дуваного періоду поступово розширюється і стає доволі різнома-
нітним: архітектурна кераміка, посуд, побутові вироби, пластика.

Важливою галуззю архітектурної кераміки від другої полови-
ни ХІV ст. стає кахлярство.

В Україні, як і в країнах Північної Європи, перші груби для 
обігрівання приміщень з’явилися ще за часів Київської Русі  43. 
Згодом для збереження тепла в стіни печі починають вставляти 
кахлі (спочатку в західних землях України) в замках польсько-

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

41 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. 123–124.

42 Там само. С.124.
43 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 393.

ського часу, розміщених неподалік від Києва (Бортничі, Вишень-
ки, Козятин, Проців) археологи виявили гончарні вироби, які 
стилістично пов’язані з керамікою ХІІ – першої половини ХІІІ ст., 
що свідчить про розвиток традицій доби Київської Русі 33.

Однак значну частину досягнень давньоруського гончарства 
так і не було відроджено. Водночас упродовж розглядуваного 
періоду українські гончарі засвоїли й розробили низку нових 
художньо-технологічних засобів, важливих для подальшого роз-
витку кераміки  34. Застосування на українських землях поливи 
під час монголо-татарської навали не припинялося. Виробни-
цтво полив’яної кераміки, не перериваючись, продовжувалось 
і розвивалось безперервно, що свого часу переконливо довів 
О.  Тищенко  35. Подальші археологічні дослідження підтверди-
ли цю думку 36. Традиція створення давньоруських поліхромних 
полив’яних плиток, також не була втрачена повністю і мала про-
довження в архітектурі Волині  37, а  також, можливо, й  в інших 
місцевостях. Так, на території Трахтемирівського монастиря на 
Середній Наддніпрянщині було знайдено фрагмент плитки для 
підлоги, вкритої зеленкувато-вохристою поливою  38. Однак, як 
відзначає О. Кошовий: «Виробництво полив’яних плиток підлоги 
в ХІV–ХVІІ ст. розвивалося дуже повільно <...> Квадратні і шес-
тикутні керамічні плитки використовувалися у надзвичайно об-
межених кількостях» 39. 

Застосування поливи набуло поширювання у міському цехо-
вому гончарстві в другій половині ХV – першій половині ХVІ ст. 

33 Омельченко Ю. А., Тесленко І. Б., чміль Л. В. Українська наддніпрянська 
кераміка ХІV–ХVІІІ ст. : Методичні рекомендації. Київ, 1994. С. 8.

34 Тищенко О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 
(ХІІІ–ХVІІІ ст.). Київ : Либідь, 1992. С.46.

35 Там само. С. 42–43.
36 Виногродская Л.  И. Поливная керамика ХІІІ–ХVІІІ  вв. (Постановка 

проблемы). Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья 
Х–ХVІІІ вв. Симферополь, 1998. С. 59.

37 Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... С. 47.
38 Виногродская Л. И. Поливная керамика ХІІІ–ХVІІІ вв... С. 59.
39 Кошовий О. П. Будівельна кераміка України. Київ : Наукова думка, 1988. 

С. 81–82.
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розгорнутими стінками, денця яких оздоблювали рельєфним 
декором. Усі ці кахлі вмуровували у стіни печі отворами назо-
вні. Від кінця ХV – початку ХVІ ст. гончарі почали створювати 
плиткові (коробчасті) кахлі, які поступово витіснили мискові. 
Плиткові кахлі складаються з прямокутної або квадратної гли-
няної пластини, оздобленої рельєфним декором, та коробчас-
того виступу – румпи. Такі кахлі монтували чільною стороною 
назовні, а румпою до вогню 48. 

Кахлі були переважно теракотовими. Найчастіше мали сі-
рий, сірувато-сталевий або світлий сірувато-вохристий чере-
пок. Румпи довгий 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 квадрата. Поверхня його була 
рівна або складалася з двох увігнутих частин, розташованих під 
кутом. Нерідко кахлі мали рамку – вузьку чи широку профільо-
вану. Пояскові кахлі були прямокутної, видовженої по горизон-
талі форми й мали опуклий лицьовий бік. Декор виконувався у 
високому рельєфі. 

У декорі найдавніших українських кахлів переважають геоме-
тричні, рослинно-геометризовані, рідше – рослинні та зооморфні 
мотиви. Нерідкими є зображення людей, вершників, фігурні сце-
ни. У вирішенні декору кахлів розглядуваного періоду, що похо-
дять з Кам’янця-Подільського, Львова, чернівців, Ужгорода, Хо-
тина та інших міст, відчувається вплив готики: «Який виявився 
в іконографії, в деяких композиційних рішеннях, у застосуванні 
високих рельєфів та в елементах натуралізму, притаманних го-
тичному різьбленню»49. Зустрічаються обрамлення, що нагаду-
ють елементи готичної архітектури (уламок кахлі з Хотина, чер-
нівецький краєзнавчий музей)  50. З  приводу впливу готики на 
українські кахлі Л. Данченко писала: «У характері орнаменталь-
них мотивів, у зображеннях людей та тварин, виконаних у висо-

48 Виногродська Л. І. До історії керамічного і скляного виробництва...; По-
пельницька О. Зібрання кахель... С. 83; Колупаєва А. Українські кахлі... С. 76–94.

49 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 395.
50 Там само.

литовської шляхти  44. Від ХІV – початку ХV ст. кахляна піч для 
обігрівання житла набувала все більшого значення в оформленні 
інтер’єрів заможних верств населення. 

Щодо виникнення та еволюції кахлів в Україні у мистецтвоз-
навчій літературі існує дві головні точки зору. О. Тищенко вва-
жав, що українські кахлі є закономірним розвитком давньо-
руських облицювальних плиток, які «отримали» румпу і стали 
застосовуватись для облицювання печей 45. Інший погляд (його 
прибічником був Ю.  Лащук, який підтримував точку зору за-
хідноєвропейських дослідників) полягає в тому, що розвиток 
кахлів в Україні відбувався таким шляхом, як і в Західній Євро-
пі – від горщикових і мискових, що вмуровувались у стінки печі 
отвором назовні, до кахлів у вигляді плитки з румпою, отвір 
якої звернений до стіни  46. Дослідники молодшого покоління, 
зокрема Л.  Виногродська, О.  Попельницька та А.  Колупаєва 
приєднуються до думки Ю. Лащука 47. 

Найдавніші українські кахлі (ХІV–ХV ст.), так звані горщи-
коподібні (горщикові), були циліндричної, трохи розгорну-
тої вгорі форми й мали круглий, квадратний, трикутний або у 
вигляді квадрифолія чи багатопелюсткової розети отвір. На-
прикінці ХV  – на початку ХVІ  ст. виникли нішеподібні (грат-
часті) кахлі, форма яких подібна до горщикових, але отвір до-
повнювався пластиною з прорізним орнаментом. Паралельно 
з’явилися мископодібні (мискові) кахлі із невисокими широко 

44 Лащук Ю.  П. Кераміка... С.  393; Виногродська Л.  І. До історії кераміч-
ного і скляного виробництва на Україні у ХІV–ХVІІІ ст. Археологія. 1997. № 2. 
С. 136; Колупаєва А. Українські кахлі ХІV – початку ХХ ст. Історія. Типологія. 
Іконографія. Ансамблевість. Львів, 2006. С. 69.

45 Тищенко О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... 
С. 46–47.

46 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 394. 
47 Виногродська Л.  І. Кахлі Середнього Подніпров’я ХІV  – середини 

ХVІІІ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук. Київ, 1993; Виногродська Л. І. До істо-
рії керамічного і скляного виробництва... С. 136–137; Попельницька О. Зібран-
ня кахель ХІV–ХVІІІ століть Національного музею історії України: огляд ко-
лекції, історія формування. Український керамологічний журнал. 2005. № 1–4; 
Колупаєва А. Українські кахлі... С. 76–94.
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Кахлі у першій половині ХVІ ст. досить поширеною стає і рос-
линна орнаментика: фрагмент кахлі із с.  Білогородки, вкритий 
зеленою поливою 56.

Серед зооморфних зображень найбільш популярним є зобра-
ження лева. У НМУНДМ експонується унікальна кахля ХV 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 (роз-
етка над головою звіра та гілки), виконані у невисокому рельєфі. 
Подібна кахля кінця ХV ст. зберігається в Національному музеї 
українського мистецтва  57. Аналогічне зображення лева (однак 
із повернутою назад головою) наявне на кахлі із Язловецького 
замку на Тернопільщині (також ХV  ст.)  58. Зображення лева на 
теракотовій кахлі другої половини ХV – початку ХVІ ст. із с. Під-
городдя Івано-Франківської області (МЕХП) вирішене дещо інак-
ше: у звіра компактний тулуб, порівняно високі лапи і намічена 
експресивними рисками-заглибинами грива 59.

Нерідко на кахлях трапляються зображення людських поста-
тей: теракотова кахля з Луцького замку із зображенням чоловіка 
з топірцем, якого О. Тищенко ототожнює зі степовиком-татари-
ном 60; кахля з Кам’янця-Подільського із зображенням чоловіка з 
вусами у капелюсі, що нагадує блазнівський ковпак з трьома ро-
гами-китицями. Він грає на дуді  61. Відомі кахлі із зображенням 
вершників 62.

56 Тищенко О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... 
С. 48. Рис. 52.

57 А. Колупаєва датує обидві кахлі ХV–ХVІІ ст., Л. Данченко – ХV ст. (див.: 
Колупаєва А. Українські кахлі... С. 92; Данченко Л. Народна кераміка Серед-
нього Придніпров’я... С. 39, 42). 

58 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 395.
59 Тищенко О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... 

С. 52. Рис. 58; Колупаєва А. Українські кахлі... С. 88. 
60 Тищенко О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... 

С. 50–51. Рис. 55.
61 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 395. Іл. 282.
62 Колупаєва А. Українські кахлі... С. 89–91.

кому пластичному рельєфі, відчувається певний вплив західно-
європейської готики» 51.

Серед мотивів декору – різноманітні зубці, трикутники, ромби, 
розети, криноподібні елементи. Типовою є центрична композиція 
з розетою в центрі. На більш ранніх зразках розета виконана у під-
креслено високому рельєфі, а доповнюючі елементи – у невисоко-
му. У цьому плані показовими є кахлі з Кам’янець-Подільського 
історико-культурного музею-заповідника. В одній з них центр ве-
ликої чотирипелюсткової розети вирішений у вигляді напівсфери 
з нанесеною на неї шестипелюстковою розетою, утвореною раді-
ально розміщеними смугами з маленькими колами. Пелюстки ве-
ликої розети вирішені у вигляді великих витягнутих трикутників, 
між якими розташовані спарені списоподібні елементи. Кахля має 
обрамлення у вигляді профільованої рами, на скошеній частині 
якої розмішені зубці з рисками 52. Зустрічаються також кахлі з бага-
топелюстковою розетою, обрамленою квітами або трилисниками, 
доповненими зубцями, виконаними у невисокому рельєфі 53.

Подібне розташування орнаментальних мотивів бачимо і на 
вкритій зеленою поливою кахлі ХVІ ст., що походить з Луцько-
го замку  54. Декор, виконаний у порівняно невисокому рельєфі, 
має центричну композицію: багатопроменева розета, вписана у 
квадрат, у кутах якого розташовані геометризовані рослинні мо-
тиви, що нагадують «сосонки». Широке обрамлення кахлі запо-
внене зубцями.

Досить поширений також тип композиції, утвореної рельєф-
ними смугами, що розподіляють поверхню кахлі на ромби, ква-
драти, шестикутники тощо, в яких розташовані дрібні елементи.  
На теракотовій кахлі з Острозького замку – це різні варіанти кри-
ноподібних мотивів 55.

51 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 42.
52 Див.: Лащук Ю. П. Кераміка... С. 394. Іл. 280.
53 Там само. С. 395; Колупаєва А. Українські кахлі... С. 86–87, 94.
54 Тищенко О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... 

С. 48. Рис. 50.
55 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 395; Тищенко О. Р. Історія декоративно-при-

кладного мистецтва України... С. 48. Рис. 51.
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земкуваті й оздоблені вузькими смугами, «кривулькою», рядами 
насічок або заглиблень, виконаними паличкою. черепок сірува-
того кольору. Горщики другої групи мають світлий, майже бі-
лий черепок: «Стрункі пропорції і потовщені зовні підквадрат-
ні вінця, які часто прикрашаються по краю защипами. Вінця 
плавно переходять у тонку шийку і опуклі плечі. Орнаменто-
вані вони звичайно горизонтальним рифленням по плечах, яке 
іноді покриває і частину тулуба. Зсередини такі горщики часто 
вкриті салатовою поливою» 69. Теракотові з червоно-вохристим 
черепком горщики третьої групи відрізняються потовщеними 
конусоподібними або заокругленими вінцями, на внутрішній 
поверхні яких розміщується жолобок. Декор складається з вузь-
ких ритованих смуг або зовсім відсутній 70.

Горщики ХV–ХVІ ст.: «Мають потовщені валикоподібні, дзьо-
боподібні та у вигляді козирка вінця»  71. На території сучасної 
чернігівщини горщики більш приземкуваті й широкогорлі, на 
Поділлі вони мали порівняно стрункі пропорції з похилими пле-
чами й нависаючими вінцями 72. 

Другою половиною ХV – першою половиною ХVІ ст. архео-
логи датують горщики так званого овоїдного типу західної тери-
торії Середньої Наддніпрянщини, поширення яких: «Може бути 
пов’язане із періодом освоєння швидкообертового гончарно-
го круга»  73. Ці пропорційно видовжені по вертикалі посудини: 
«Є своєрідною проміжною ланкою між двома етапами розвитку 
гончарного виробництва» 74.

У другій половині ХV – першій половині ХVІ ст. асортимент 
кухонного і столового посуду значно розширюється. Цей час вва-
жається, типологічно перехідним у розвитку кераміки від дав-

69 Виногродська Л.  І. До історії керамічного і скляного виробництва... 
С. 129.

70 Там само. С. 129–130.
71 Там само. С. 130.
72 Там само.
73 Оногда О. В., Балакін С. А. Про одну групу київської середньовічної ке-

раміки... С. 95.
74 Там само. С.95.

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 пле-
чима, оздобленими ритованими смугами, «кривульками», відбит-
ками зубчастого коліщатка 63. Паралельно виготовляли посудини 
з тонким добре випаленим черепком, чітким силуетом і більш ви-
разним декором 64. Їх виконували на ножному гончарному крузі. 

У другій половині ХІІІ  – ХІV  ст. поряд з виробами, у  яких 
відчувається розвиток давньоруської традиції, виготовляли по-
суд (переважно горщики), за характером форм і технологічни-
ми ознаками близький до речей Х–ХІ ст. Це так звана «кераміка 
своєрідного типу», або «специфічна» чи «архаїчна» кераміка  65, 
уперше виділена й описана М. Кучерою  66, а  згодом досліджена 
іншими археологами 67.

Як і в усі періоди, найпоширенішим різновидом кухонного 
посуду в цей час був горщик, який мав кілька варіантів розмірів 
і форм. Форми значної частини горщиків пов’язані з давньо-
руською традицією: вони схожі на яйцеподібні посудини доби 
Київської Русі. Поступово їхні пропорції стають стрункішими, 
плечі опуклішими, зменшується розмір денця  68. У  горщиків 
кінця ХІІІ–ХV ст. Л. Виногродська відмічає зміни у конфігурації 
верхньої частини посудини і виділяє три основні групи: першій 
з них притаманне збільшення товщини вінець ззовні, своєрід-
не профілювання шийки, яка стає коротшою і конусоподібно 
розширюється до плечей. Горщики цієї групи порівняно при-

63 Омельченко Ю. А., Тесленко І. Б., чміль Л. В. Українська наддніпрянська 
кераміка... С. 8.

64 Там само.
65 Оногда О. В. До питання про своєрідну групу кераміки післямонголь-

ського часу. Магістеріум. Київ  : Києво-Могилянська академія, 2007. Вип. 27. 
Археологічгі студії. С. 70.

66 Кучера М.  П. Про одну групу середньовічної кераміки на території 
УРСР. Слов’яно-руські старожитності. Київ : Наукова думка, 1969. С. 174–181.

67 Оногда О. В. До питання про своєрідну групу кераміки післямонголь-
ського часу... С. 70–74; Оногда О. В., Балакін С. А. Про одну групу київської 
середньовічної кераміки. Археологія. 2010. № 1. С. 93.

68 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 389.
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гратчастих вмазувалися в піч орнаментованою пластиною назо-
вні, а румпою – до вогню. За конструктивними особливостями 
коробчасті кахлі науковці поділяють на чотири основні типи: 
стінні або лицьові (чи рядові) для викладання основної частини 
груби; кутові (їх розміщували на кутах печі); рядові, що ділили 
піч на яруси; карнизні та корункові (коронки або городки), які 
увінчували піч 78. Лицьовий бік кахлів, як і раніше, відтискува-
ли за допомогою дерев’яних і глиняних форм. Румпу точили на 
гончарному крузі. 

Декор кахлів, які мали у переважній більшості квадратну 
форму, які виконано у порівнянні з високим рельєфом. По крах 
лицьової сторони розміщується складно-профільована рамка. 
З кінця ХVІ ст. до середини ХVІІ ст. трапляються кахлі зі сту-
пінчастою рамкою. З  першої чверті ХVII  ст. починають ство-
рювати кахлі з одноступінчастою рамкою. Вони побутують до 
ХVІІІ ст. 79 У декорі переважають рослинні й геометричні орна-
менти, а також, як і в попередній період, сюжетні зображення. 
Найпопулярніші кахлі  – з  рослинною орнаментикою. Перева-
жають чотиричастинні композиції, утворені листям, що нагадує 
акант, криноподібні елементи з різноманітними доповненнями. 
У  центрі композиції розміщується велика крапка, кілька кон-
центричних кіл, чотирипелюсткова або іноді багатопелюсткова 
розета. Поширені також кахлі, оздоблені парами перехресних 
кілець, розміщених навколо розети і доповнених рослинними 
мотивами. З часом кількість пелюстків центральної розети по-
двоюється, а кільця збагачуються рослинними доповненнями і 
поступово перетворюються на галузки.

Трапляються кахлі з сітчастим декором, утвореним багатокут-
никами, що розраховані на продовження при поєднанні з іншими 
кахлями. Багатокутники заповнюються перехрещеними мотива-
ми з потроєним розгалуженням (нагадує пізніший мотив «курячі 
лапки»), спареними пелюстками або чотирипелюстковими роз-

78 Тищенко О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... 
С. 111; Виногродська Л. І. До історії керамічного і скляного виробництва... С. 137.

79 Виногродська Л.  І. До історії керамічного і скляного виробництва... 
С. 138.

ньоруської традиції до формування особливостей української 
кераміки Нового часу 75.

Таким чином, друга половина ХІІІ–ХVІ ст. – один з найменш 
досліджених періодів в історії українського гончарства. Архео-
логи продовжують опрацьовувати матеріал, який, без сумніву, 
дозволить у майбутньому відтворити більш повну картину роз-
витку цього провідного виду українського декоративно-ужит-
кового мистецтва.

Гончарство доби Ренесансу  
(друга половина ХVІ – перша половина ХVІІ століття)

Гончарне мистецтво в Україні другої половини ХVІ – пер-
шої половини ХVІІ ст. має кілька особливостей, серед яких чи 
не найважливішою є активний розвиток цехового гончарства 
у містах і пов’язані з цим різноманітні нововведення в тех-
нології, асортименті, формах і декорі виробів. Давні місцеві 
традиції доволі активно поповнюються новими елементами 
завдяки посиленню зв’язків із гончарними цехами Західної 
Європи. Водночас не перериваються зв’язки з татаро-турець-
кою культурою 76.

Найяскравіше впливи мистецьких стилів Західної Європи 
виявились в архітектурній кераміці, яка репрезентована насам-
перед кахлями, що використовувались для облицювання печей. 
Наприкінці ХVІ ст. остаточно зникають мискові й гратчасті ках-
лі. Їх повсюдно замінюють коробчасті, які з’являються на зламі 
ХV–ХVІ ст.  77 Як зазначалося раніше, вони складаються з ква-
дратної чи прямокутної пластини, з  рельєфним або (пізніше) 
мальованим декором, до якої прикріплювалася румпа цилін-
дричної (більш ранні зразки) чи найчастіше трапецієподібної 
форми. Коробчасті кахлі на відміну від горщикових, мискових і 

75 Оногда О. В. Основні типи кераміки Середньої Наддніпрянщини другої 
половини ХV – початку ХVІ ст. Археологія. 2008. № 4. С.61.

76 Виногродская Л. И. Поливная керамика ХІІІ–ХVІІІ вв... С. 59.
77 Виногродська Л.  І. До історії керамічного і скляного виробництва... 

С. 136–137.
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і в художній кераміці, не лише в архітектурній (архітектурні 
вставки, кахлі), а  й у формах та декорі посуду. Хоча в худож-
ніх особливостях посуду (як у формах, так і в декорі) барокові 
впливи були доволі опосередкованими й нерідко проявлялися 
з певним запізненням.

Українська кераміка другої половини ХVІІ–ХVІІІ  ст. роз-
вивалась у загальному руслі західноєвропейського мистецтва. 
У  творах українських цехових гончарів, хоч і з деяким запіз-
ненням, відчувається вплив головних європейських стилів  – 
Ренесансу, пізніше  – в бароко, рококо, класицизму. Особливо 
це помітно в архітектурно-декоративній кераміці, стилістично 
пов’язаній з оформленням інтер’єрів (кахлі) та екстер’єрів (різ-
номанітні керамічні вставки) тогочасних споруд, як церковних, 
так і світських. 

Збереглися відомості про існування гончарних цехів у бага-
тьох містах і містечках України: у Києві, Кам’янці-Подільському, 
Барі, Потеличі, чернігові, Новгород-Сіверському, Любечі, Ні-
жині, Лохвиці та ін. Сільське ремесло, як і раніше, значно від-
ставало від міського і розвивалось у рамках давніх традицій без 
 особливих змін.

У цей період, як і за доби Київської Русі та згодом, теж віро-
гідно, існувала спеціалізація ремісників. На початку ХVІІ ст. се-
ред гончарів вирізнялися горщечники, мисошники, кахельники, 
майстри з виробництва іграшкок та прикрас. Окрему групу ста-
новили поливники (виробники полив’яного посуду) 81.

За технологічними ознаками кераміку другої половини ХVІ–
ХVІІІ ст. можна поділити на неполив’яну (теракотову й димлену), 
яка розвивала давні місцеві традиції, полив’яну (вкриту кольо-
ровою поливою) та мальовану (декоровану підполив’яним роз-
писом ангобами). Кахлі та окремі миски, полумиски, тарілки й 
тарілі розмальовували кольоровими емалями. 

Головні технологічні процеси значних змін не зазнали. Згід-
но з археологічними даними, у ХVІІ–ХVІІІ ст. до глини додавали 

81 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 26.

етами (переосмислений квадрифолій), три джгутові елементи з 
перехопленнями і без них. 

Поширюються і геральдичні композиції, серед яких найпопу-
лярніші – мотив вазона з квітами та листям, і ліроподібний мо-
тив, утворений великою квіткою, доповненою вигнутими стебли-
нами з видовженим листям, що нагадує листя кульбаби.

На деяких кахлях зустрічаються зображення людей, а найчас-
тіше – вершники, знаки зодіаку, переважно лева. 

Пояскові й карнизні кахлі, які нерідко утворюються двома 
пластинами, розташованими під тупим кутом, декоруються фри-
зами, утвореними рослинними мотивами, чотирипелюстковими 
розетами, вписаними в ромби, спареними пелюстками тощо, до-
повненими геометричними елементами.

Якщо в попередній період верхня частина кахлевих печей в 
основному повторювала зубчасті завершення фортечних стін, то 
в цей час корункові кахлі мають більшу кількість варіантів, серед 
яких О.  Тищенко згадує фрагмент корунки (коронки) з фондів 
Інституту археології НАНУ у вигляді зубчастого кола, що нагадує 
слов’янські променеві фібули 80.

Кахлі теракотові сіруватого, жовтуватого чи жовтувато-вох-
ристого кольорів або ж вкриті кольоровою, найчастіше зеленою 
поливою. Зустрічаються також кахлі з рельєфним декором, які 
доповнені розписом кольоровими емалями.

Художньо-стильові особливості  
українського гончарного мистецтва  

другої половини ХVІІ – кінця ХVІІІ століття: доба бароко

Стиль бароко є чи не «найнаціональнішим» стилем в істо-
рії вітчизняної художньої культури. Його стилістика, що ба-
зувалася на синтезі західноєвропейських впливів з міцними 
місцевими традиціями, глибоко національними й неповторни-
ми, позначилася на різних видах мистецтва. Вона проявилася 

80 Тищенко О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... 
С. 112. 
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лів  87, а  ще, вірогідно, для пересікання глиняної маси з метою 
видалення чужорідних часточок.

Для випалювання гончарних виробів застосовували дво-
камерні круглі (чи наближені до круглих), овальні або грушо-
подібні в плані  88. Горна робили з цегли-сирцю і обмазували 
зсередини та ззовні глиною, що також виступала зв’язуючим 
розчином при кладці  89. Після випалювання така конструкція 
ставала доволі міцною.

У другій половині ХVІ – ХVІІІ ст. асортимент виробів місь-
ких цехових гончарів був набагато різноманітніший, ніж сіль-
ських, і мав багато спільних рис із цеховою продукцією Західної 
Європи. У  цей час українські гончарі створювали різноманіт-
ний посуд (кухонний і столовий), речі побутового призначення 
(світильники, люльки тощо), архітектурно-декоративну керамі-
ку (кахлі, архітектурні вставки, черепицю), іграшку, скульптуру, 
фігурний посуд. 

Архітектурну кераміку другої половини ХVІІ  – ХVІІІ  ст. ре-
презентують кахлі й декоративні вставки, в оздобленні яких від-
чувається вплив бароко, рококо й класицизму. Кахлі поступово 
стають прямокутними, їхні розміри збільшуються, рельєфна 
рамка зникає. У цей час набувають великої популярності кахля-
ні печі. Вони поширюються навіть у середовищі небагатих меш-
канців містечок і сіл. Більшість таких кахлів були теракотовими 
з рельєфним декором або вкритими кольоровою (переважно зе-

87 Гугля В. Пізньосередньовічні кахлі с. Суботова... С. 84–85.
88 Виногродська Л.  І. До історії керамічного і скляного виробництва... 

С. 130; Герасимов Д. Гончарні горни ХVІІІ  ст. з Києва  / за матеріалами роз-
копок урочища Гончарі-Кожум’яки. Археологічні дослідження пам’яток укра-
їнського козацтва. Київ, 1993. Вип. 2. С. 109; Балакін С. Археологічні пам’ятки 
Лаврського провулку. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. 
Київ, 2003. Вип.  12. С.  61. Рис.  2:  1; Захар’єв  В. Гончарний комплекс рубежу 
ХVІІІ століття з Великої Кужелови на Поділлі. Українське гончарство: Націо-
нальний культурологічний щорічник. За рік 1995. Опішне : Українське народо-
знавство, 1996. Кн. 3. С. 109–115.

89 Герасимов Д. Гончарні горни ХVІІІ ст. з Києва... С. 109–110; Виногрод-
ська Л. Колекція керамічних виробів ХVІІ–ХVІІІ ст. з розкопок у чернігові. 
Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Київ, 2005. Вип. 14. С. 87.

дрібний пісок 82. Археологи стверджують, що в ті часи, окрім по-
етапного вимішування глиняної маси, використовували відму-
лювання глини 83. 

У  цей період побутував шпицевий або карусельного типу 
ножний гончарний круг, який складався з двох дисків – верх-
нього й нижнього, – з’єднаних спицями і насаджених на нерухо-
му вісь. Для виточування виробів на гончарному крузі тогочасні 
гончарі використовували гончарський ніж 84, для виконання за-
глибленого й рельєфного декору – різноманітні штампи85, зуб-
часте коліщатко, металевий гребінець  86, для розпису в техніці 
писання –квачик або пензлик з курячого пір’я, для малювання – 
коров’ячий ріжок, для лискування – кам’яне лощило або твер-
дий предмет із природних (річкова рінь) чи штучних (глиняний 
черепок) матеріалів. В.  Гугля зробив спробу реконструювати 
інструмент, який у гончарів ХІХ–ХХ  ст. має назву «дріт» або 
«струна». Він складався з двох стрижнів – «олівців», з’єднаних 
шнуром з кінського волосся, і  використовувався для зрізання 
виточених гончарних виробів з круга, а  також для нанесення 
ритованих візерунків («олівці») та їхньої розмітки в процесі 
виготовлення глиняної форми-негативу для виробництва ках-

82 Маріна З. Типологія керамічних виробів ХVІІ–ХVІІІ  ст. З  території 
Богородицької фортеці. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Украї-
ні. Київ, 2005. Вип.  14. С.  55; Гончар  В. Керамічний посуд часів козацтва на 
території Печерської лаври. Археологічні дослідження пам’яток українського 
козацтва. Київ, 1993. Вип. 2. С. 92; Тетеря Д. Пізньосередньовічні матеріали з 
охоронних досліджень у Переяславі 1998–1999 рр. Нові дослідження пам’яток 
козацької доби в Україні. Київ, 2001. Вип. 10. С. 59.

83 Гугля В. Керамічне виробництво ХVІІ–ХVІІІ  ст.: зв’язки, еволюція 
форм, барвники. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Київ, 
2003. Вип. 12. С. 81.

84 Гугля В. Пізньосередньовічні кахлі с. Суботова: технологія виготовлен-
ня керамічної форми-негативу. Нові дослідження пам’яток козацької доби в 
Україні. Київ, 2001. Вип. 10. С. 84.

85 чміль Л. Орнаменти Київської кераміки ХVІІ–ХVІІІ ст. / за матеріалами 
розкопок на Гончарах-Кожум’яках. Археологічні дослідження пам’яток україн-
ського козацтва. Київ, 1993. Вип. 2. С. 112–116.

86 Гугля В. І. Керамічне виробництво ХVІІ–ХVІІІ ст.: штрихи до техноло-
гії. Археологічний літопис Лівобережної України. 2002. № 1 (11). С. 168–169.
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Вже тоді існували й розвивалися майже всі притаманні укра-
їнському гончарству більш пізнього часу техніки й принципи 
декорування глиняних виробів. Найчастіше орнаментальні мо-
тиви 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 по-
судини (миски, полумиски, тарілки, тарілі) 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 плечах, горлі й 
навіть по всьому тулубу посудини. Нерідко вінця горщиків і ми-
сок оздоблювали защипами, видушеними пальцями або палич-
кою. Зовні на стінки мисок іноді наносили глибокі ум’ятини, що 
зсередини утворювали опуклі овали. 

Цікавими зразками столового посуду є полумиски й таріл-
ки, прикрашеними заглибленими візерунками, виконаними 
багаторядним гребінцем, відбитками штампа або зубчастим 
коліщатком і покриті поливами двох кольорів: жовтого і зе-
леного. Центральну частину посудини обливали жовтою по-
ливою (жовто-брунатною), розгорнуту частину стінок  – зеле-
ною (або навпаки). Подібні полумиски й тарілки виробляли 
майстри більшості західноєвропейських країн  94. Полумисок 
з колекції НЗ «СК» (інв. № ВХ-14513) оздоблений відбитками 
штампа у вигляді кількох варіантів розет. Його центральна час-
тина вкрита зеленою поливою, береги – жовтою. На фрагменті 
іншого полумиска з цієї ж колекції, навпаки  – береги зелені, 
а денця й нижня частина стінок жовтого кольору. Декор скла-
дається з розет і ромбів  – відбитків штампу. Двокольоровий 
полумисок з НКПІКЗ (інв. № КПЛ-арх.1142) по берегах деко-
рований багаторядною заглибленою «кривулькою». Зустріча-

94 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 37.

леною) поливою. Інтер’єри заможних людей прикрашали печі з 
мальованими кахлями, які за технологічними ознаками можна 
поділити на три групи: розпис по рельєфу різнокольоровими 
емалями, розпис по сирій білій емалі кольоровими емалями, 
підполив’яний розпис кольоровими ангобами. 

Набувають поширення кахлі із рослинним або геометричним 
орнаментом, який виходить за межі однієї кахлі і розповсюджу-
ється по всій площині розміщення лицьових кахель (так званий 
«килимовий» або «рапортний» вид декору)  90. Декор виконували 
у порівняно невисокому рельєфі. Серед полив’яних кахель пере-
важають зелені, рідше жовто-брунатні. Мальовані кахлі даного пе-
ріоду поділяються на дві групи. По-перше, продовжується розпис 
емалями по рельєфному декору з використанням яскравих кольо-
рів – зеленого, бірюзового, блакитного, синього, білого, жовтого, 
фіалково-брунатного 91. Переважають рослинні мотиви. Водночас 
кольорові емалі застосовують і для розписів пласких кахлів з рос-
линною орнаментикою (особливо популярний мотив вазона), сю-
жетними мотивами і зображеннями краєвидів. Відчувається вплив 
голландських зразків, під впливом рококо з’являються «китайські» 
мотиви  92. Від другої половини ХVІІІ  ст. виробництво кахель у 
містах поступово стає мануфактурним. У невеличких містечках і 
навіть селах починається розвиток підполив’яних сюжетних роз-
писів, які виконуються в техніці контурного малювання кольоро-
вими ангобами (Сунки, Ічня, Ніжин). 

У цей період асортимент посуду значно розширюється 93. Се-
ред зразків кухонного посуду переважають горщики, макітри, 
сковорідки, ринки. Особливо різноманітний столовий посуд – це 
глечики, тикви, баклаги, барильця, куманці, кухлики, кубки, чар-
ки, миски, полумиски, тарілки, тарелі, сільнички тощо. 

90 Виногродська Л. І. До історії керамічного і скляного виробництва... 
С. 138; Попельницька О. Зібрання кахель... С. 84; Колупаєва А. Українські ках-
лі... С. 161–163.

91 Тищенко О. Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України... 
С. 162.

92 Попельницька О. Зібрання кахель... С. 89–91.
93 Виногродська Л. І. До історії керамічного і скляного виробництва... С. 130.
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Опішні в с. чернечий Яр, у самій Опішні96, на території Середньої 
Наддніпрянщини, у  Потеличі на Львівщині та в інших місцях. 
До цієї групи речей відносять макітру з Гнильця (нині  – чер-
каської обл.., НЦНК «МІГ», інв. № КС-230), носатку з Середньої 
Наддніпрянщини (НМУНДМ, інв. № К-246) та глечик з Опішні 
на Полтавщині (НМЗУГО, інв. № К-4429). Усі ці вироби об’єднує 
мальований декор, без подальшого покриття поливою. Рослинні 
й геометричні мотиви поєднуються і доповнюють один одного. 

У цей період особливого розквіту набуває мальована керамі-
ка з підполив’яними розписами, серед яких найчастіше застосо-
вували дві основні техніки – контурний розпис 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 насе-
лення. Про побутування мальованих мисок у середовищі козаць-
кої старшини повідомляє Павло Алеппський, який був на при-
йомі у гетьмана Богдана Хмельницького 97. 

Загалом розвиток гончарного мистецтва України другої по-
ловини ХVII  – ХVIII  ст.  – це важливий період в історії вітчиз-
няного декоративно-ужиткового мистецтва, який позначений 
показовими досягненнями і здобутками як у галузі технології, 
так і в художньо-стильових особливостях виробів окремих осе-
редків і регіонів. Саме в цей час продовжували активно форму-
ватись регіональні особливості української народної кераміки. 
Найпотужнішими центрами залишалися великі цехові міста й 
містечка – Київ, чернігів, Потелич (Львівщина), Коломия (При-
карпаття), Бар, Гайсин, Кіблич (Поділля), Ічня, Ніжин, Новго-
род-Сіверський (чернігівщина). Наприкінці ХVІІІ  ст. активізу-
вався розвиток сільського гончарства, яке в усі часи, починаючи 
від Княжої доби, відставало від міського і поступово засвоювало 

96 Романець Т. Мальований гончарний посуд ХVІІ ст. з Опішного та чер-
нечого Яру. Студії мистецтвознавчі. 2003. № 1. С. 78–96.

97 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине 
ХVІІ века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Москва : 
Университетская тип., 1897. Вып. 2. С. 167.

ються зразки, суцільно вкриті зеленою поливою, як наприклад, 
неглибокий полумисок з фондів НЗ  «СК» (інв.  №  ВХ-14511,), 
оздоблений гілками винограду, виконаними гравіюванням і 
відбитками штампа. 

чорнолощений посуд також декорували ритуванням і від-
битками штампа, що поєднувалось з лискуванням (лощенням): 
на підсушений виріб твердим предметом  – камінцем, річковою 
рінню або глиняним черепком – наносили вертикальні й діаго-
нальні смужки, риски, сіточку, які після випалювання у безкисне-
вому середовищі отримували металевий полиск, виділяючись на 
матовому тлі сірого або майже чорного черепка. Зустрічаються 
вироби і з суцільним лискуванням, найчастіше вертикальної орі-
єнтації (миска з колекції ПКМ, інв. № КС-760).

Особливої популярності в оздобленні теракотових виробів від 
кінця ХVI – початку ХVІІ ст. набуває техніка писання 95. Декор у 
цій техніці виконується по сирому черепку одразу ж після вито-
чування на гончарному крузі за допомогою квачика або пензли-
ка з курячого пір’я кольоровими ангобами (червоно-брунатним, 
рідше білим) або спеціальною фарбою темно-брунатного кольо-
ру, виготовленою з болотної руди, крупинки якої розмелювали, 
додавали до глини і розводили водою. Така фарба в народному 
гончарстві називається «опискою». Серед мотивів популярні 
смуги ліній, «кривульки», скісні й вертикальні риски, зигзаги, 
дужки, крапки, коми, плями, мазки тощо, поєднуючи які гончарі 
створювали безліч різноманітних композицій. 

Технікою писання декорували здебільшого горщики, глечи-
ки, макітри й миски. Іноді її поєднували з ритуванням, а також з 
«крайкуванням» кольоровою поливою по вінцях посудини. Не-
рідко посудину, зсередини вкриту поливою, зовні оздоблювали 
писанням (горщик з колекції НЗ «СК», інв. № ВХ-9497).

Окрім геометричних, у  декорі теракотових виробів застосо-
вували рослинні мотиви, нанесені контуром (найчастіше брунат-
ного кольору), заповненим ангобами або іноді поливою (зеле-
ною). Фрагменти посуду з таким орнаментом знайдено неподалік 

95 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 35.
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мітити залишки візантійської традиції та аналогії з італійською 
майолікою. Техніка сграфіто, колорит (поєднання брунатного, 
жовтого й зеленого кольорів на білому тлі) дозволяє говорити 
про візантійську традицію, а сюжети – про зв’язки із Західною 
Європою. Наприкінці ХІХ  – на початку ХХ  ст. народна кера-
міка зазнала впливу стилю бароко. Це було наслідком пошуків 
національно свідомою інтелігенцією власних коренів і спряму-
вання гончарства (як і інших видів народного мистецтва) до 
найкращих традицій вітчизняної художньої культури. Це про-
явилось у формуванні в декоративному мистецтві так званого 
українського стилю, національного варіанта стилю модерну. 
Європейський варіант модерну також проявився у творчості 
народних майстрів. 

Проте найголовніша ознака українського гончарства, як і ін-
ших видів народного мистецтва  – його традиційний характер. 
Майже всі вироби українських гончарів міцно пов’язані з локаль-
ними традиціями певних осередків. Новації з’являлись під зо-
внішніми впливами (наприклад, вплив міських цехів на сільських 
гончарів) або ж (зрідка) як наслідок відкриттів окремих найтала-
новитіших гончарів, знахідки яких або засвоювались колективом 
промислу або ж відкидалися. Майстри майже завжди працювали 
у межах вироблених упродовж кількох поколінь канонів. Напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. проникнення нововведень активізу-
валось. Змінилась психологія творчості народного майстра, його 
взаємозв’язки з навколишнім середовищем, посилилось творче 
начало. Нерідко майстер став відчувати себе художником, а  не 
ремісником, навіть підписував свої вироби.

Художньо-стильові особливості українського гончарства пев-
них регіонів та осередків виявляються у характері форм виробів, 
використанні певних орнаментальних мотивів та їх трактуванні. 
Значна частина елементів декору трапляється у переважній біль-
шості осередків. Лише окремі з них притаманні якомусь окремо-
му центру чи регіону («індичі хвости» й «вилоги» у Гайсинському 
повіті на Поділлі, «гребінці» на Середній Наддніпрянщині, широ-
кі вертикальні й горизонтальні мазки в опішнянській теракоті на 
Полтавщині тощо). Проте комбінування і трактування загально-

його здобутки (сс. Сунки та Дибинці на Середній Наддніпрянщи-
ні). Активно розвивалося гончарне виробництво і в невеликих 
містечках, де існували гончарні цехи: Опішня й Великі Будища на 
Полтавщині, 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 й 
елементи орнаментики, техніки декорування тощо), хоча татаро-
турецькі впливи, досить активні в попередній час, не зникали. 

Без сумніву, українське гончарство ХVІІ–ХVІІІ ст. – важливе 
мистецьке явище: адже і довершені форми виробів з чітким або 
ускладненим профілюванням силуетів, і яскравий поліхромний 
декор з багатою варіативністю, і  приглушений колорит тера-
коти, і  світлотіньові ефекти полив’яного посуду, і  довершене 
лискування димленого свідчать про високий рівень розвитку 
естетичного відчуття, про невичерпну фантазію майстрів, яка 
поєднується з відданістю традиціям, з високими фаховими на-
виками і смаками.

Художньо-стильові особливості  
гончарного мистецтва України ХІХ століття

У ХІХ ст. гончарне мистецтво, як і раніше, розвивалося в рам-
ках давніх місцевих традицій і зазнавало впливів європейських 
мистецьких стилів. Цей процес у порівнянні з професійним мисте-
цтвом відбувався із деяким запізненням. Мало місце для поєднан-
ня різностильових і різночасових елементів, що взагалі притаман-
не народному мистецтву. Так, у формах і в декорі окремих виробів 
можна побачити ремінісценції бароко й навіть окремі елементи 
попередніх стилів, зокрема Ренесансу. Особливо це стосується де-
кору кахлів. У  народному кахлярстві також проявились впливи 
класицизму, а в другій половині століття – ще й історизму.

Цікаві взаємозв’язки із західноєвропейським мистецтвом 
демонструє кераміка Гуцульщини та Покуття, де ми бачимо 
цікаве переосмислення кераміки хабанів, через яку можна на-
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У  першій половині  – середині ХІХ  ст.  це стосується лише за-
можних верств, а згодом (на кінець ХІХ – початок ХХ ст.) і пе-
реважної більшості міського населення. Тільки міські низи й 
селяни продовжували купувати гончарні вироби, що змушува-
ло майстрів виробляти предмети, розраховані на малозамож-
них покупців 100. 

Про невпинне згортання гончарного виробництва у великих 
містах свідчать статистичні дані. Наприклад, у Полтаві 1836 року 
гончарний цех налічував 5 осіб 101, наприкінці ХІХ ст. губернське 
земство не зафіксувало жодного гончаря 102. У Києві в 1865 році 
гончарством займалося 46 майстрів, у 1870 році залишилося 30. 
Згідно із записами в книзі Київської ремісничої управи, протя-
гом 1843–1850 років свідоцтво майстра видано лише 9-ти гонча-
рям 103. У Подільській губернії наприкінці ХІХ ст. міські ремісни-
ки становили лише 20 % від загальної кількості гончарів 104.

У ХІХ  ст. сільські гончарі активніше працюють на ринок, 
тоді як у попередні періоди вони в основному постачали ви-
робами односельців та мешканців найближчих сіл. Позитив-
ну роль у розвитку сільського ремесла відіграло розширення 
ярмаркової торгівлі. Якщо в містах Середньої Наддніпрянщи-
ни у ХVІІІ ст. відбувалося по 6–8 ярмарків на рік  105, то в на-
ступному столітті їх кількість значно збільшується з кожним 
десятиліттям. Так у Подільській губернії 1886 року було орга-
нізовано 120 ярмарків, у 1896-му – вже 183. До того ж поділь-
ські гончарі реалізовували свої вироби на численних базарах 
і торжках. Наприклад, 1895 року вони відбулися у 147-ми на-
селених пунктах губернії 106. Суттєву роль відігравали ярмарки 
і на Лівобережжі, зокрема на Полтавщині вони відбувалися 

100 Лащук Ю. П. Кераміка.... С. 285.
101 Пошивайло О. Етнографія українського гончарства... С. 81.
102 Кустари и ремесленники Полтавской губернии: По сведениям, собран-

ным в 1898 и 1900 гг. Полтава : типо-литогр. Л. Фришберга, 1901. С. 154–155.
103 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 29.
104 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ – ХХ ст..: С. 138. 
105 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 28.
106 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ – ХХ ст... С. 140.

українських мотивів у кожному осередку  – є своєрідним та не-
повторним і лише опосередковано пов’язаним із загальнонаціо-
нальними традиціями.

На функціонуванні гончарства у ХІХ ст., як і в усі періоди, по-
значалися історичні й соціально-економічні умови. Розвиток то-
варних відносин та промисловості, поява великих мануфактур і 
згодом фабрик та заводів, зростання кількості населення в містах, 
динаміка зростання населених пунктів – усі ці фактори обумови-
ли зміни в українському гончарстві в ХІХ ст. 98 чи не найхарак-
терніша його риса у порівнянні з попереднім періодом – занепад і 
зникнення цехового виробництва, що стало однією з причин по-
ступового стирання межі між міським і сільським гончарством: 
промисел зникав у містах і набував усе більшого значення у не-
великих містечках та селах 99. 

Як було зазначено раніще, від часів Київської Русі 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 містечок ак-
тивно переймають досягнення великих міст і поступово випе-
реджають їх щодо кількості та (іноді) якості виробів. Спільні 
риси між сільським і міським гончарством прослідковуються в 
організації виробництва, характері передачі майстерності, збу-
ті продукції, а також у технології, асортименті та в художньому 
вигляді виробів. Від другої половини  – кінця ХІХ  ст. ми мо-
жемо говорити про подібний характер продукції гончарів не-
величких містечок, сіл і навіть великих міст, де продовжували 
працювати поодинокі майстри. Не останню роль в цьому віді-
грала зміна категорії замовника: відбувається поступова пере-
орієнтація продукції на сільське населення; у міський побут все 
активніше входить продукція фаянсових і фарфорових заводів. 

98 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 285; Данченко Л. Народна кераміка Серед-
нього Придніпров’я... С. 28–29.

99 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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губернії нараховувалось 216 гончарських господарств 111, 1885-го – 
224 112. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. маємо дані про щодо 
187 дворів і 309 робочих рук у самому містечку і в навколишніх се-
лах: Міських Млинах – 40 дворів, 125 осіб та в Попівці – відповідно 
26 і 52 113. На Поділлі, згідно з переписом 1897 року, працювало 3650 
гончарів та членів їхніх сімей (0,12 % населення Под. губернії), 2893 
(майже 80 %) з них працювали у сільських центрах  114. У повіто-
вих містечках Київської губернії 1865 року гончарним промислом 
займались: у Василькові – 26 чоловік, у Каневі – 19, у Таращі – 12, 
у чигирині – 3, у Сквирі – 11, у Радомишлі – 7 115.

Упродовж ХІХ  ст. втрачається значення гончарних цехів як 
незалежних професійних організацій ремісників. Хоча у ХІХ ст. 
цехові відносини були ще доволі міцними, і зберігалися насампе-
ред на формально-організаційному та обрядовому рівнях із по-
ступовою втратою професійної специфіки ремесла 116.

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в окремих центрах 
з’являються перші ознаки занепаду промислу. Серед причин ві-
домий дослідник гончарства Поділля О. Прусевич називає подо-
рожчання дров (як наслідок вирубування лісів), дорожнечу глини 
та інших матеріалів, зокрема свинцю, розповсюдження емалевого 
й чавунного посуду, скорочення поголів’я великої рогатої худоби 
(через що знизився попит на глечики для молока), складності зі 
збутом, відсутність кредитування тощо  117. Однак згортання ви-
робництва і зменшення кількості гончарів у селах та містечках у 
другій половині ХІХ ст. – випадки поодинокі. Основні проблеми 
виявляться протягом наступного періоду. 

111 Василенко В. И. Местечко Опошня... С. 28.
112 Ганчарне виробництво, його шкідливості та шляхи оздоровлення. Пол-

тава : видання Полтавської окрінспектури охорони здоров’я, 1929. С. 15.
113 Кустари и ремесленники Полтавской губернии... С. 41.
114 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ  – ХХ  ст... 

С. 143.
115 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 29.
116 Пошивайло О. Етнографія українського гончарства... С. 97–98; Мельни-

чук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ – ХХ ст... С. 132. 
117 Прусевич А. Гончарный промысел в Подольской губернии. Кустарные про-

мыслы Подольской губернии. Киев : типолитография С. В. Кульженко, 1916. С. 20.

чотири рази на рік і доповнювались щотижневими торгами 107. 
Щодо Слобожанщини Людмила Метка писала: «Загалом впро-
довж досліджуваного періоду [другої половини ХІХ – першої 
половини ХХ  ст.  – О.  К.] ярмарки відігравали значну роль в 
економіці Слобідської України  <...>, а  у  1890  році у  Харків-
ській губернії діяло 836 великих та малих ярмарків у 276 по-
селеннях із загальною кількістю 1782  ярмаркових дні. Окрім 
цього, у Харкові діяло 5 великих ярмарків...» 108.

Посиленню розвитку гончарства сприяла і реформа 1861 року. 
Нестача землі спонукала селян звертатись до кустарних промис-
лів, у тому числі й до гончарного (за умови наявності в населе-
ному пункті родовищ глини, а Україна, як відомо, багата на ви-
сокоякісні гончарні глини, недарма її називають «країною глин», 
тож майже в усіх регіонах гончарний промисел був розвинений). 
Інтенсифікації гончарного виробництва також сприяла можли-
вість (хоч і обмежена) міграції сільського населення, внаслідок 
чого гончарі могли знайомитись із технологічними й художні-
ми досягненнями інших центрів, особливо давніх цехових міст 
та містечок. Водночас зафіксовані непоодинокі випадки переїзду 
збіднілих міських майстрів до сіл, а також поповнення сільських 
осередків розкріпаченими панськими ремісниками 109.

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. кількість гончарів в 
Україні невпинно зростала, про що свідчать статистичні дані. Вони 
не зовсім повні й нерідко суперечливі: уникаючи податків, гончарі 
нерідко приховували заняття промислом і навіть відмовлялись від 
участі у виставках 110. Наприклад, 1882 року в Опішні Полтавської 

107 Василенко В. И. Местечко Опошня Зеньковского уезда Полтавской губер-
нии: Статистико-экономический очерк. Полтава  : тип. Губернского правления, 
1889. С. 11; Записки о Полтавской губернии Николая Арандаренка, составленные 
в 1846 году : в 3 ч. Полтава : тип. Губернского правления, 1852. ч. ІІІ. С. 101.

108 Метка Л. О. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ – 
першій половині ХХ століття Полтава : АСМІ, 2011. С. 129.

109 Мельничук Л. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ  – ХХ  ст..: 
С. 138–139.

110 Василенко В.  И. Кустарный отдел на Опошнянской выставке  / до-
клад члена-корреспондента Полтавского сельско-хозяйственного общества 
В. И. Василенко. Опошня, 1890. С. 2.
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й нижчі прошарки мешканців міст, селяни і частково заможні 
люди, які поступово, починаючи ще з ХVІІІ ст., у столовому по-
суді переходили до фаянсових і фарфорових виробів, проте для 
кухонних потреб у великих помістях і багатих будинках поряд з 
металевими могли використовувати прості глиняні речі для при-
готування їжі й зберігання припасів. У другій половині (особливо 
наприкінці) ХІХ ст. гончарні вироби задовольняють попит лише 
міських низів, частини людей середнього достатку і насамперед 
селянства. З’являються вироби, створені під впливом фарфору й 
фаянсу, іноді шляхом переосмислення традиційних форм. 

У ХІХ ст., особливо в другій його половині, асортимент виробів 
українських гончарів був надзвичайно широким та різноманіт-
ним: посуд; фігурні посудини у вигляді людей і тварин; зооморф-
на й антропоморфна скульптура; іграшка; архітектурна кераміка 
(кахлі, димарі, цегла, черепиця, облицювальні плитки); церковні 
предмети (курильниці, хрести, чаші, лампади, свічники); речі гос-
подарського й технічного призначення (труби, покришки для ву-
ликів, бродильники для вина, грузила для риболовлі). У великих 
осередках створювали всі або майже всі ці вироби. Менш значні 
центри спеціалізувалися на окремих групах. 

У ХІХ ст. остаточно сформувалися регіональні особливості 
українського гончарства. На жаль, у музейних та приватних ко-
лекціях переважає матеріал другої половини століття. Кінець 
ХVІІІ  – першу половину ХІХ  ст. найбільш повно представля-
ють роботи гончарів Середньої Наддніпрянщини 119. Найвідо-
міші осередки мальованої кераміки цього регіону  – Дибинці, 
Канів, Обухів, Васильків, Сунки, Головківка, Гнилець, Пала-
ночка. Полив’яну кераміку виробляли майстри Цвітного, Ре-
вівки. Провідні центри простого посуду Плахтянка, Гаврилів-
ка, Луб’янка, Крива, Романівка, Старосілля, Буда-Орловецька, 
Пастирське 120.

119 За сучасним адміністративним поділом України до цієї зони української 
народної кераміки входять Київська область, правобережна частина черкаської 
області (без Уманського району) і частина Кіровоградської та Житомирської об-
ластей (Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 5, 9). 

120 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 92. 

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 
небагато. Це, на жаль, не дозволяє накреслити локальні відмін-
ності гончарства, хоча вони, безумовно, продовжували форму-
ватись і більш чітко викристалізовуватися порівняно з ХVІІІ ст. 
До того ж, більшість відомих у майбутньому осередків зовсім не 
представлені в музейних колекціях і говорити про них можемо 
лише частково, та й то завдяки згадкам у літературних і архівних 
джерелах. Щодо другої половини ХІХ – початку ХХ ст., то це час 
остаточного формування регіональних особливостей українсько-
го гончарства, період розквіту мальованої кераміки, обумовле-
ний, на думку Ю. Лащука, зниженням цін на свинець – найваж-
ливішу складову безколірної прозорої поливи  118, що дозволило 
наблизити столовий гончарний посуд до більш дорогого фаян-
сового 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). Технологіч-
ний процес повсюдно в Україні впродовж ХІХ ст. розвивався в 
рамках сформованих у попередні періоди традицій і був доповне-
ний лише деякими змінами.

Традиційний характер мав і асортимент виробів українських 
гончарів, у якому найдавніші зразки поєднувались з новішими, 
що з’явились у різні періоди внаслідок потреб певного часу. За-
старілі види асортименту поступово кількісно зменшувались і 
зникали. Натомість створювались нові. Зміна замовника народ-
ної кераміки протягом ХІХ ст. обумовила і зміни асортименту ви-
робів. На початку століття українські гончарі забезпечували сво-
єю продукцією різні верстви населення, до яких входили середні 

118 Лащук Ю. П. Кераміка... С. 285.
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то вони трактуються своєрідно, мають аналогічне осмислення в 
більшості осередків регіону і лише частково (найчастіше за за-
гальними ознаками) подібні до зразків з інших місцевостей. 

Головна відмінність декору наддніпрянської кераміки полягає 
у його трактуванні, характері розміщення на стінках посудини й 
у поєднанні окремих елементів між собою. На відміну від інших 
регіонів, традиція бароко розвивалася тут безперервно і збере-
глася до ХХ ст. Зокрема на Полтавщині (Опішня), барокова орна-
ментика впроваджена на зламі ХІХ–ХХ  ст. штучно як проекція 
українського стилю. На Поділлі традиції бароко, по суті, не відчу-
ваються. Орнаменти західних регіонів України також не дозволя-
ють пов’язувати їх з бароко (навіть західноєвропейським). Таким 
чином, традиції бароко збереглися на теренах Середньої Над-
дніпрянщини, хоча й були переосмислені, так само, як і в оздо-
бленні рушників та килимів східних і центральних регіонів Укра-
їни. Інші важливі риси наддніпрянської кераміки виявляються у 
характері заповнення декором поверхні посудини. Найчастіше 
воно досить щільне й ґрунтується на поєднанні великих і дрібних 
елементів. Лише в деяких осередках значна увага приділяється 
вільному тлу (Гнилець, Канів). У фризових побудовах (як і скрізь 
в Україні) спостерігаємо чіткий ритм орнаментальних мотивів. 
Однак нерідко мотиви розміщуються доволі вільно, примхливо 
переплітаючись між собою. Якщо в контурних розписах складні 
композиції, насичені мотивами, то речі (переважно миски), оздо-
блені фляндруванням у більшості осередків (окрім Головківки) 
декоровані смугами фляндрівки, між якими багато вільного тла 
(Гнилець, Дибинці).

Гончарство Середньої Наддніпрянщини кінця ХVІІІ  – пер-
шої половини ХІХ ст. найбільш повно презентують роботи май-
стрів с.  Сунок чигиринського повіту Київської губернії (нині  – 
село Смілянського району черкаської області), де вже у ХVІІІ ст. 
робили мальовані кахлі й миски. Аналіз виробів сунківських гон-
чарів блискуче зробила Л. Данченко. Окрім мисок, їй вдалося ар-
гументовано віднести до Сунок кахлі печі, що до Другої світової 
війни перебували у фондах Київського музею українського мис-
тецтва (загалом 62 кахлі: 41 лицьова, 21 карнизна). Світлини 30-

У ХІХ  ст. наддніпрянські гончарі виробляли усі різновиди 
асортименту української народної кераміки даного періоду. Су-
дячи з речей, які збереглися в музейних і приватних зібраннях, 
переважав кухонний і столовий посуд, фігурні посудини й скуль-
птура, іграшка. Поступово припинилося виробництво кахлів. 
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. архітектурна кераміка пред-
ставлена в основному димарями. Перелік асортименту виробів 
гончарів Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
нараховує близько 30-ти різновидів 121.

Як і скрізь в Україні, найдавніші традиції збереглися в про-
стому неполив’яному посуді. Спираючись на особливості його 
форм, Л. Данченко виділила в межах Середньої Наддніпрянщини 
дві групи кераміки – північну (київську) й південну (черкаську) з 
межею по річці Рось 122. 

Гончарі Середньої Наддніпрянщини в декорі виробів застосо-
вували рослинні й геометричні мотиви, зображення птахів, а та-
кож (на найбільш ранніх виробах) людей. Простий неполив’яний 
посуд оздоблювали виключно технічним орнаментом з неодмін-
ними для всієї України смугами концентричних ліній, які на 
Наддніпрянщині називали «шарівкою». Між ними компонува-
ли різноманітні риски, крапки, плями, «кривульки». У мальова-
ному посуді також переважали загальноукраїнські мотиви. Ви-
ключно наддніпрянським є мотив «гребінці», аналогії якому Леся 
Данченко віднайшла і середньовічному західноєвропейському 
гончарстві 123. До унікальних належить і V-подібні елементи, які 
трапляються лише у містах Василькові та зрідка в Обухові. Що ж 
стосується інших мотивів, таких як листя, квіти, виноград тощо, 

121 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 Киевско-
го губернского земского собрания. Киев, 1912. С. 11–12.

122 Данченко О. С. Про локальні особливості форми народних гончарних 
виробів Середньої Наддніпрянщини. Українське мистецтвознавство. Київ : 
Наукова думка, 1969. Вип. 3. С. 75–92; Данченко Л. Народна кераміка Наддніп-
рянщини. Київ : Мистецтво, 1969. С. 129–138; Данченко Л. Народна кераміка 
Середнього Придніпров’я... С. 10–19.

123 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 122.
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брови-риски (на кахлях вони з’єднані з переніссям та носом, на 
мисках досить віддалені від очей та носа); рот намічено двома 
рисками. У профільних зображеннях (сцени полювання на оле-
ня, вершник, пара чоловіків, що сидять за столом) голови про-
порційно менші й око (без брови) розміщене майже посеред-
ині голови замість вуха, так само око коня перенесено майже 
на шию тварини. Наївна безпосередність у трактуванні образів 
поєднується із дивовижним відчуттям лінійного ритму в розмі-
щенні рослинних мотивів: гнучкі галузки з великими складними 
квітами, видовженим листям, ягодами, виноградними гронами 
не лише доповнюють і збагачують сюжетні сценки, а й надають 
їм особливого емоційно-святкового відтінку (одна з головних 
рис українського бароко). 

З виробів сунківських майстрів середини  – другої половини 
ХІХ ст. збереглися миски, оздоблені зображенням птаха і рослин-
ними мотивами, спрощеними й трактованими сухувато-графіч-
но. Вони свідчать про втрату традиції невимушено живописних 
малюнків кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. 

Головним осередком наддніпрянської кераміки (як Опішня 
для Полтавщини, Бубнівка для Поділля і Косів для Прикарпат-
тя) є с. Дибинці (Богуславського повіту, від 1800 р. – Канівського 
повіту Київської губ., від 1923 р. Богуславського р-ну Київської 
обл.). Глиняні вироби виготовляли в селі Дибинцях здавна, про 
що свідчить виявлене поблизу села поселення доби бронзи із за-
лишками кераміки. Вірогідно, вже у ХVІІ ст. тут робили мальо-
ваний посуд та було засновано цехове братство, яке об’єднувало 
гончарів навколишніх сіл й існувало до 1917 року 127. 

Особливого розквіту гончарний промисел у Дибинцях на-
був у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст., коли гончар-
ством займалося більше половини дворів і майже всі мешканці 
були пов’язані з цим промислом, а вироби вивозилися далеко за 

127 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 49–50. За 
підрахунками Л. Данченко, дибинецьке братство було засноване наприкінці 
ХVІІ ст.: 1911 року в цехмістра братства Архипа Гарнаги зберігалася прибутко-
во-видаткова книга братства, яка починалася із 70 сторінки. Втрачені 69 сторі-
нок могли містити матеріал приблизно за 50 років. 

ти з них Л. Данченко віднайшла в архіві Д. Щербаківського, опис 
решти – у старих інвентарних книгах музею 124. Зараз більша час-
тина кахлів зберігається 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 були 
парні зображення чоловіка й жінки, жінки з дитиною, двох чо-
ловіків з квіткою між ними, чоловіка з посудиною, вершника, 
музик, двох чоловіків, сцени полювання, водіння ведмедя тощо. 
Як слушно відзначає А. Колупаєва, на сунківських кахлях поши-
рена у сюжетних розписах багатьох осередків тема кохання вті-
лює такий важливий її аспект, як родинний, коли представлені 
мати з дитиною  125. Надзвичайно популярне зображення птаха 
на гілці з разком намиста на шиї. Іконографія цього мотиву має 
давню традицію, пов’язану з мистецтвом Сходу 126. Іноді трапля-
ється пара птахів.

На мисках антропоморфні й орнітоморфні зображення, окрім 
рослинних мотивів, доповнені смугами «гребінців» (миска із зо-
браженням чоловіка з глечиком, НМУНДМ, інв.  №  К-20). На 
вінцях розміщено «кривульку». Нерідко поодинокі «гребінці» 
доповнюють сюжетні сценки поряд з рослинною орнаментикою 
як на мисках (миска із зображенням двох чоловіків з квіткою, та 
НМУНДМ, інв. № К-19), так і на кахлях.

У роботах сунківських майстрів є віртуозне поєднання зо-
бражень, виконаних на основі сформованих канонів (постаті, 
обличчя) із вмінням варіювати і збагачувати усталені зразки, 
доповнюючи їх новими елементами або змінюючи характер 
трактування. Самі ж персонажі жанрових сценок осмислюють-
ся з позицій народного примітиву, що стилістично споріднює їх 
з українською народною іконою та картиною: приземкуваті по-
статі з порівняно великими головами й схематично наміченими 
рисами обличчя; великі очі у вигляді кола з крапкою у центрі; 

124 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 99–107.
125 Колупаєва А. Українські кахлі... С. 303.
126 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 96–97.
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Можна говорити про своєрідне барокове мислення творців ди-
бинецької кераміки, у декорі якої поєднуються рослинні й геоме-
тричні мотиви, зображення птахів, риб, тварин. Найпопулярніші 
орнаментальні мотиви – виноград, тюльпаноподібні та багатопе-
люсткові квіти, листя, подібне до акантового, «гребінці», смуги, 
«кривульки». В оздобленні мисок доволі активно застосовували 
фляндрування: вертикальні «спускавки», плями фляндрівки, ві-
ялоподібні елементи, доповнені смугами, рядами «шарівки» та 
«кривульками», організовані у чіткі центричні композиції. 

У БКМ зберігається унікальна дибинецька макітра, виготов-
ся, вірогідно, у  першій половині ХІХ  ст. (інв.  №  КН-6994; ІК-
5182). Макітра великого розміру, з  двома вухами, із напівсфе-
рично розгорнутими опуклими по всій висоті стінками, верхня 
частина яких увігнута в середину й завершена вузькими віді-
гнутими вінцями, що відрізняє її від пізніших макітер Серед-
ньої Наддніпрянщини (у більшості виробів кінця ХІХ – почат-
ку ХХ  ст. високі стінки ледь помітно розгорнуті). Декорована 
енергійно вигнутою гілкою, розміщеною горизонтально майже 
по всій поверхні стінок, з  листям, ягідками та великими гро-
нами винограду, що ніби «виростають» з віялоподібних квітів. 
Під вінцями – «кривулька», біля денця – широка смуга з кількох 
рядів дугоподібних елементів, які місцями утворюють хвилясті 
лінії. На вухах  – діагональні риски. Розпис виконано в тради-
ційній для с.  Дибинці кольоровій гамі: на білому тлі зеленим, 
червоно-вохристим та темно-брунатним (контур) ангобами. 
Датування макітри першою половиною ХІХ ст. підтверджується 
таким архаїчним прийомом, як «перекреслення» стеблини гілки 
кількома поперечними рисками 132. 

Подібний прийом бачимо в декорі глечика з ПКМ  133, який 
також декорований вигнутою, розташованою горизонтально гіл-
кою з великими віялоподібними квітами та листям, що займає 
майже всю поверхню тулуба посудини. Під і над нею – смуги, на 
вінцях – широка смуга «гребінців». 

132 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я...  С. 97–98.
133 Там само. С. 67. Іл.

межі Київської губернії 128. Відомі імена окремих майстрів. Серед 
них – родоначальник гончарської династії Масюків – Вакула Ма-
сюк. Наприкінці століття розпочав працювати його син Каленик 
Масюк (1876–1933)  – один із провідних дибинецьких гончарів 
першої третини ХХ ст. Відомими гончарськими династіями с. Ди-
бинці були Гарнаги, Тридіди, Волошенки 129.

Від ХІХ  ст. збереглася незначна кількість достеменно атри-
бутованих зразків дибинецького простого посуду. Більшість із 
них датується кінцем ХІХ  – початком ХХ  ст. Серед них, зокре-
ма, кілька горщиків з колекції НМУНДМ (інв. № К-1, К-2), тикви 
(НМНАП, інв. № НД-19879; КС-1856). Дибинецький теракотовий 
посуд, який оздоблений розписом кольоровими ангобами, має 
світлий, майже білий з рожевувато-вохристим відтінком чере-
пок, на тлі якого чітко «читається» брунатний декор у вигляді ря-
дів «шарівки», які чергуються з великими плямами, дугоподібни-
ми елементами, цяточками, рисками тощо. Нерідко великі плями 
нанесено безпосередньо на «шарівку». 

Однак особливо прославились в Дибинцях своїми мальова-
ними виробами. Одна з характерних рис дибинецької керамі-
ки – оздоблення підполив’яним малюванням не лише столово-
го посуду (мисок, глечиків, тикв, макітер для вареників тощо), 
а й суто побутових речей – горщиків, великих макітер для тіс-
та, слоїв тощо. 

Еволюцію стилю дибинецьких підполив’яних розписів мож-
на прослідкувати від ХVІІІ  ст.  130 Л.  Данченко відмітила, вплив 
українського бароко на формування стилістики дибинецького 
контурного малювання  131. Насамперед цей вплив, відчувається 
у використанні низки характерних мотивів (квіти, виноград, лис-
тя, пуп’янки), в  їхньому поєднанні між собою, характері розмі-
щення, у трактуванні окремих елементів і орнаментики в цілому. 

128 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 108–109.
129 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 110–114.
130 Див.: Клименко О. Гончарство. Історія декоративного мистецтва 

України : у 5 т. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ, 2007. Т. 2. Мистецтво 
ХVІІ–ХVІІІ ст. С. 215. Іл. № 31–32.

131 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 119.
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тям, «косицями», ягідками, а ще завитками, широкі смуги «гре-
бінців», «спускавки» тощо (НМУНДМ, інв.  №  К-75,76,77,90,91; 
НЦНК «МІГ», інв. № КС-157). Один з найпопулярніших мотивів 
декору обухівських мисок – це вазон або букет. Зокрема, на мис-
ці початку ХХ ст. з колекції НМУНДМ (інв. № К-76) дзеркало й 
нижня частина стінок була оздоблена букетом, який складається з 
великої круглої квітки з маленькими пелюстками й чотирьох ви-
довжених листків. Два з них обрамлені «накапуванням». Навколо 
букета розташована широка смуга, а над нею – ряд «гребінців». 
Верхня частина стінок декорована «шарівкою», а  вінця  – «кри-
вулькою». Показовою для міста Обухова є і форма миски: з трохи 
опуклим дзеркалом, широко розгорнутими й випрямленими вго-
рі стінками, які по середині висоти утворюють ребро, вузькі вінця 
відігнуті. Розміщення «накапування» уздовж стебел, листя, квітів 
обухівських мисок свідчить про збереження давніх традицій. Від-
гомін ХVІІІ  ст. відчувається і в зображенні розети із загостре-
ними пелюстками, обрамленими «накапуванням» (НМУНДМ, 
інв. № К-77). Показовою особливістю обухівських мисок, є також 
дрібна «кривулька» на вінцях. Тло – повинно бути білим з жов-
туватим відтінком або червоно-вохристе. Розпис, як і повсюдно 
в Україні, виконується контрастними до кольору тла ангобами – 
темно-брунатним, зеленим, червоно-вохристим та білим. 

Місто Васильків, яке разом із прилеглими селами (Здорівкою, 
Путрівкою, Хлепчою, Застугною та черкасом) вважалося, най-
більшим осередком мальованого посуду північної Київщини  136. 
Згідно з переказом, зафіксованим Л.  Данченко, поли в’яний по-
суд у місті Василькові до 1910-х років не робили: прості горщики, 
глечики, макітри, ринки були теракотові й димлені. 

Васильків і особливо Здорівка були відомими мисками й полу-
мисками, оздобленими складними рослинними візерунками, ор-
ганізованими в асиметричні композиції щільно заповненим тлом. 
Рідше розмальовували глечики, макітри для вареників, слої. Най-
характерніші васильківські мотиви – велике видовжене листя з 
прожилками, листя наближене до трикутника із хвилястим кра-

136 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 137.

Дибинецькі вироби кінця ХІХ – початку ХХ ст. свідчать про 
збереження доволі давніх традицій, які переосмислено й допо-
внено пізнішими елементами. Показовою в цьому плані є миска 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. з НМУНДМ (з експонатів, поверну-
тих після Другої світової війни з Німеччини і відреставрованих 
у 1990-х рр. (інв. № К-12726). Декорована хрещатою композиці-
єю, в основі якої – складна чотирипелюсткова розета, наближе-
на до ромба (мотив, що трапляється в оздобленні полумисків ще 
у ХVІІ ст. 134), до вершин якого прилягають суто барокові моти-
ви – великі виноградні грона, які виступають пелюстками роз-
ети. Між ними  – геометричні елементи (контурні кола, флян-
дровані дуги, кола з вічками в центрі). Центр розети – квадрат, 
поділений на менші квадрати з великими крапками. У верхній 
частині стінок – смуга «гребінців». Вінця підведені червоно-вох-
ристою смугою, яка виступає своєрідною рамкою усього ком-
позиційно насиченого декору, виконаного темно-брунатним, 
зеленим і червоно-вохристим ангобами по білому з приємним 
жовтуватим відтінком тлу.

Обухів – містечко Звенигородського повіту, Київської губернії 
(нині – районний центр Київської області), відоме з ХV ст. Ар-
хівні джерела засвідчують, що вже наприкінці ХVІІІ – на початку 
ХІХ ст. у цьому місті виробляли миски (мабуть, мальовані) 135. Від 
цього часу зберігся тільки тиквач із широким яйцеподібним ту-
лубом і профільованими у вигляді двох характерних уступів пле-
чами, оздобленими смугами діагональних рисок. Посудина вкри-
та брунатною з ледь помітним червонуватим відтінком поливою 
(НЦНК «МІГ»). Судячи з виробів обухівських гончарів почат-
ку – першої третини ХХ ст. (НМУНДМ та НЦНК «МІГ»), які, без-
умовно, базуються на міцній місцевій традиції, упродовж ХІХ ст. 
в містечку виробляли полив’яний і мальований посуд, оздобле-
ний характерними для Середньої Наддніпрянщини візерунками. 
В основі була – горизонтальна гілка-віночок з видовженим лис-

134 Полумиски з Переяслав-Хмельницького історико-культурного запо-
відника (див: Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 36. 
Іл.) та ПКМ (див.: Клименко О. Гончарство... С. 215. Іл. № 52).

135 Данченко Л. Народна кераміка Наддніпрянщини... С. 65. 
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плечі мають кілька ледь помітних виступів, найширша частина 
тулуба розміщена нижче середини висоти, а  придонна заокру-
глено опускається до денця, що надає формі посудини своє рідної 
краплеподібності. Коротка шийка завершена порівняно високи-
ми розгорнутими вінцями зі зливом. чіткий, лаконічний декор – 
пасма вузьких ліній, що оперізують шийку, «кривулька», ряди 
заглиблень (відбиток зубчастого коліщатка) і група хвилястих лі-
ній, нанесених багаторядною гребінкою, на плечах – свідчить про 
збереження традицій ХVІІ–ХVІІІ ст. 

У  середині ХІХ  ст. канівські миски мали складно-профільо-
вані стінки з чітко наміченим широким зламом. Їх прикрашали 
простим геометричним орнаментом у вигляді смуг, ліній, «кри-
вульок», крапок, «спускавок», «гребінців». Використовували 
червоний, брунатний і білий ангоби, які доповнювали плямами 
зеленої поливи, нанесеними на розпис без подальшого покрит-
тя безколірною поливою. Іноді застосовували характерний для 
ХVІІ–ХVІІІ  ст. прийом використання зеленої поливи для роз-
пису поряд з ангобами  138. Показовою в цьому плані є унікаль-
на миска середини ХІХ ст. (НМУНДМ, інв. № К-93), двох ярусні 
стінки якої утворюють посередині широкий пружок, вінця плас-
кі. Декор, виконаний білим ангобом і зеленою поливою без по-
дальшого покриття безколірною поливою, складається з рядів 
«шарівки», з  нанесеними на них переривчастими зигзаноподіб-
ними «кривульками», що чергуються з вертикальними рисками. 
У центрі дзеркала розміщено розету, утворену зигзагоподібною 
«кривулькою» та оточену рядом цяточок. Декор унікальної мис-
ки майже повністю вкриває внутрішню поверхню посудини. 

Натомість у канівських мисках другої половини ХІХ ст. багато 
уваги приділено вільному тлу, на якому розміщено мотиви (пере-
важно геометричні) – «кривульки», смуги, «косиці», переривчасті 
«кривульки», ряди арочок з крапками або дугами, що компону-
ються навколо центрального елементу – найчастіше «вихрової» 
розети, утвореної 6–9-ма завитками (НМУНДМ, інв. № К-95-99).

138 Наприклад, миска з експозиції ПКМ та фрагменти з фондів НЗМУГО 
(див.: Клименко О. Гончарство... С. 215. Іл. № 35, 48).

єм і характерним завитком, довге листя з хвилястим контуром, 
широкі короткі «кривульки-вужики», «гребінці», різнокольоро-
ві V-подібні елементи, по два-три вкладені один в один, кола з 
крапкою в центрі, ряди «накапування». Популярні зображення 
птаха в оточенні гілок, листя. Окрім асиметричних композицій 
з вільно розкиданими мотивами, популярні центричні з розетою 
або V-подібними елементами в центрі і однією чи двома орна-
ментальними смугами на стінках («гребінці», короткі «кривуль-
ки», розтягнуті краплі). Нерідко навколо дзеркала розміщували 
широку смугу з нанесеною на неї «кривулькою». У Василькові до 
початку ХХ ст. зберігся давній прийом перекреслення стебла рос-
линного мотиву поперечними рисками, як це бачимо на зразках 
кераміки ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (Сунки, Дибинці). 

Канів – повітове містечко Київської губернії (нині – районний 
центр у черкаській  обл.) також був досить відомим гончарним 
осередком, де у ХІХ ст. робили різноманітний столовий і кухонний 
посуд, зооморфні фігурні посудини, іграшки. На початку ХХ ст. 
гончарним промислом у місті займалося 45 родин, які мешкали 
в передмістях – Монастирку й Бессарабії  137. Простий теракото-
вий посуд писали кольоровими ангобами, димлений («синій» по-
місцевому) оздоблювали лискуванням, полив’яний – ритуванням 
(місцева назва – «мережка») у вигляді рівних і хвилястих ліній, 
розміщених поодинці або групами. Унікальний зразок терако-
тового посуду середини  – другої половини ХІХ  ст.  – риночка з 
колекції НМУНДМ (інв. № К-7) зі світлим рожевуватого відтінку 
черепком. Її дзвоноподібно розгорнуті стінки завершуються віді-
гнутими вінцями й доповнені вухом. 

Про особливості канівського полив’яного посуду ХІХ ст. мож-
на говорити на основі виробів початку ХХ ст., у яких відчуваються 
давні цехові традиції (складний силует із профільованими плеча-
ми й горловиною, характер вінець тощо). Показовий приклад – 
ковбун (місцева назва тиквача) з колекції НМУНДМ (інв. № К-6), 
вкритий зеленкувато-брунатною поливою зсередини й майже 
на половину висоти зовні. Його високі, конусоподібно звужені 

137 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 150.
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білого «накапування», нанесеного на зелену смугу. Спокійною 
врівноваженістю відзначаються також миски із зображенням ва-
зона. Серед них – унікальна миска Юхима Зацаринного, знайде-
на Л. Данченко (НМУНДМ) із зображенням букета, утвореного 
п’ятьма великими виноградними гронами на стеблинах, розмі-
щених у широкій вазі, двох маленьких квіточок (пуп’янків) і двох 
видовжених стилізованих листків-завитків, заповнених рисками. 
Контур малюнка доповнений «накапуванням». 

Гнилецькі миски другої половини ХІХ ст. оздоблювали також 
технікою фляндрівки: групи «спускавок» розміщували під він-
цями, а центр композиції намічали смугою фляндріки у вигляді 
так званого «колоска» 140. Серед майстрів, які працювали у другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст., відомі також імена Василя За-
царинного, Овер’яна Косяченка – батька відомого майстра ХХ ст. 
Дем’яна Косяченка. 

Важливим гончарним районом Середньої Наддніпрянщини у 
ХІХ – на початку ХХ ст. був чигиринський повіт із такими осеред-
ками, як Головківка, Цвітне, Янич, Херсонка, Суботів, Полуднівка, 
Івківці, Мельники, Медведівка, Куликівка 141. Найвідоміші з них 
Головківка (нині – село в чигиринському р-ні черкаської обл.) та 
Цвітне (нині – в Олександрівському р-ні Кіровоградської обл.). 
Наприкінці ХІХ ст. в Головківці гончарним промислом займали-
ся 13 дворів з гончарними майстернями, власники яких наймали 
по 4–5 гончарів. Таким чином, згідно з підрахунками Л. Данчен-
ко, на той час у Головківці працювало близько 50-ти майстрів, які 
робили переважно мальовані миски, а також невеликі теракотові 
й полив’яні горщики, глечики, тикви тощо 142. 

Вірогідно, у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст., як і 
в наступні періоди, від яких збереглося багато виробів, у  Голо-
вківці виготовляли круглобокі миски, які оздоблювали фляндру-
ванням, з невимушеним, нерідко динамічним трактуванням еле-
ментів, мінливим перетіканням одного кольору в інший. Про це 

140 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 137.
141 Там само. С. 160.
142 Там само. С. 160–161.

У Каневі трапляється мотив, який в інших осередках Серед-
ньої Наддніпрянщини поширений лише у Василькові, широка 
смуга з нанесеною на неї контрастною за кольором «кривуль-
кою». На одній з мисок біла смуга з брунатною «кривулькою», 
що оточує центральну розету, у верхній частині стінок доповнена 
двома переплетеними «кривульками», виконаними «накапуван-
ням» (НМУНДМ, інв. № К-94). 

Поступово (на кінець ХІХ ст.) форма канівських мисок спро-
щується і підполив’яне малювання в декорі, яке з’являється при-
близно в середині століття, витісняє давню традицію розписів 
без подальшого покриття безколірною поливою. Саме ця техніка 
і обумовлює особливості канівської мальованої кераміки наступ-
ного періоду.

Село Гнилець Звенигородського повіту (нині  – Звенигород-
ського р-ну черкаської обл.) відоме своїми мальованими миска-
ми, хоча багато гончарів робили виключно простий посуд – гор-
щики, макітри, глечики, ринки, слої, тикви, форми для випікання 
тіста («бабошники»). Майстри-мисошники спеціалізувалися на 
виготовленні мисок та полумисків і зрідка виконвуали мальо-
вані глечики й тикви, оздоблені смугами «гребінців» та «пів-
гребінців»  139. Простий посуд декорували писанням, мальова-
ний – підполив’яним контурним малюванням, з використанням 
рослинних та геометричних мотивів: круглі та віялоподібні кві-
ти, грона винограду, подвійні заокруглені листочки, зображен-
ня птаха, «гребінці», «кривульки», смуги, «накапування». Вишу-
каний декор створює гру гнучких контурних ліній (виконаних 
в основному білим ангобом) і ритмічне повторення його запов-
нень зеленого і брунатного кольорів на червоно-вохристому тлі. 

У Гнильці до кінця ХІХ ст. зберігся давній прийом оздоблен-
ня стінок мисок з двох боків, як це бачимо на мисці з НМНАП 
(інв.  №  Е-108), внутрішня поверхня якої декорована вінком з 
трьох віялоподібних квітів, що чергуються з парами листочків. 
На вінцях – «кривулька», під ними – смуги. Із зовнішнього боку 
на стінках розміщені вузькі й широкі смуги, «кривулька» і ряд 

139 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 132.
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на мисці, у літературі існує кілька думок. Л. Данченко, зокрема, 
вважає, що це зображення чумака з батогом 146. На нашу думку, 
питання про те, кого зобразив наддніпрянський гончар ХІХ ст., 
не є принциповим: адже зображення людей досить часто зустрі-
чаються у виробах з Сунок і на посуді з інших регіонів України 
(Поділля, Прикарпаття). Важливо те, що це дійсно унікальна 
пам’ятка, один із шедеврів українського гончарства. 

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 пере-
важно у п’яти повітах – Зіньківському (Опішня з навколишніми 
селами та хуторами, Зіньків, Великі Будища, Куземин, Більськ), Ко-
беляцькому (Нові Санжари, Білики), Лохвицькому (Постав-Мука, 
Сенча, Городище), Миргородському (Попівка, Хомутець, Комиш-
ня, Велика і Мала Грем’яча), Роменському (Ромни, Глинськ), а та-
кож у Борисполі Переяславського повіту й Ладані Прилуцького 147. 
Порівняно із Середньою Наддніпрянщиною, на Полтавщині в 
більшості осередків створювали неполив’яні та вкриті кольорови-
ми поливами вироби, виразні форми яких активно збагачувались 
профілюванням і різними пластичними доповненнями. Теракото-
вий посуд, як і скрізь в Україні, оздоблювали розписом кольорови-
ми ангобами. В окремих осередках робили димлену кераміку з лис-
куванням (Городище, Котельва, Білики). Мальованими виробами 
славились центри Зіньківського та Лохвицького повітів. 

Окрім посуду та іграшки, в асортименті виробів полтавських 
гончарів значну роль відігравало виробництво зооморфних посу-
дин і скульптур. Самобутніми зразками саме полтавської керамі-
ки ХІХ ст. були носатки й тиквасті глечики з носиком. Збереглися 
надзвичайно цікаві куришки, що найчастіше нагадують церковні 

146 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 124–125.
147 Зарецкий И. А. Гончарный промысел в Полтавской губернии. Полтава :  

типогр. Л. Фришберга, 1894. С. 4; Ханко В. Осередки гончарства на Полтав-
щині. Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник / На-
уковий збірник за минулі літа. Київ  : Молодь  ; Опішне  : Українське народо-
знавство, 1993. Кн. І. С. 413.

свідчить мисочка з колекції РЕМ, опублікована Л. Данченко, де-
кор якої складається з великої чотирипелюсткової розети, утво-
реної ліроподібними мотивами (нагадують подільські «вилоги»), 
у які закомпоновані подвоєні «косиці». Між пелюстками – флян-
дровані квіти, на вінцях  – «кривулька»  143. Подібна до неї мис-
ка зламу ХІХ–ХХ ст. (можливо, навіть кінця ХІХ ст.) з НМНАП 
(інв. № КС-6932), на брунатно-вишневому тлі якої також розмі-
щено чотири ліроподібних елементи.

Село Цвітне відоме насамперед столовим посудом, вкритим 
поливами зеленого, жовтого, рідше брунатного кольорів. Найпо-
ширеніші різновиди асортименту  – барила, глечики, тикви, ку-
манці, миски, полумиски, сільнички тощо. Цвітнянські гончарі 
робили також свічники, іграшки, зооморфні фігурні посудини 
й скульптуру. Теракотовий посуд (макітри, глечики, риночки 
з ручкою-«тулійкою», пампушниці) мав світлий, майже білий з 
жовтуватим відтінком колір і тонкий черепок. Місцеві високоя-
кісні глини дозволяли витягувати на крузі вироби великих роз-
мірів – кількавідерні горщики й макітри 144. Кілька цвітнянських 
виробів початку ХХ ст. зберігаються в НМУНДМ. Серед них – два 
барила (інв. № К-16, К-17), завдяки яким можна скласти уявлення 
про характер кераміки Цвітного другої половини – кінця ХІХ ст. 
Форма більшого за розміром барила наближена до циліндра. Де-
кор у вигляді рельєфних смуг, розміщених з боків, ніби імітує об-
ручі дерев’яного прототипу. Менша посудина має опуклі стінки й 
оздоблена з боків вузькими ритованими лініями. 

Із Середньої Наддніпрянщини походять кілька творів, які 
поки що важко віднести до певного осередку, але вони стали кла-
сикою вітчизняного гончарства. Насамперед це стосується миски 
із зображенням людської постаті в оточенні рослинних моти-
вів, декор якої стилістично близький до дибинецьких розписів 
(НМУНДМ, інв.  №  К-244)  145. Зовні стінки декоровані смугами 
геометричного орнаменту. Щодо людської постаті, відтвореної 

143 Данченко Л. Народна кераміка Середнього Придніпров’я... С. 164 (іл.).
144 Там само. С. 169–170.
145 Миску було придбано 1909 року в Каневі Історико-етнографічним фон-

дом за 75 коп. Її передав А. Вержбицький.
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середину 1840-х  років Опішнянська волость посідала перше 
місце в повіті щодо гончарного виробництва, яким тут займа-
лось 400 чоловік 152. 

Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – надзвичайно важливий 
період в історії опішнянського гончарства, період його найбіль-
шого розквіту. У цей час Опішня перетворюється на провідний 
осередок України, а в межах губернії виходить на перше місце 153. 
Важливі зміни в історії опішнянської кераміки відбулися у другій 
половині ХІХ  ст., коли Полтавське земство розпочало активну 
роботу з підтримки й розвитку місцевого гончарства. Саме його 
діяльність мала вирішальний вплив на формування художніх 
особливостей опішнянської кераміки наступного періоду. 

У 1894–1899 роках в Опішні функціонувала гончарна майстер-
ня, організована Полтавським губернським земством з метою на-
вчання дітей, створення зразків для гончарів, постачання їх ма-
теріалами, забезпечення замовленнями, сприяння збуту виробів. 
Велику увагу приділяли технологічним експериментам – вивчен-
ню властивостей місцевих глин, приготуванню напівфаянсової 
маси, різних полив та фарб. За дорученням земства майстерню 
організував і спочатку очолював І. Зарецький 154. 

Зразків опішнянської кераміки ХІХ ст. збереглося порівняно 
небагато. Як і в інших регіонах, переважають речі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. 

Своєрідним явищем в історії опішнянського гончарства є 
простий неполив’яний посуд, доволі широкий і різноманітний 
асортимент якого подібний до інших великих гончарних осе-
редків. Що ж стосується декору, то він вирізняється розгорну-

152 Записки о Полтавской губернии Николая Арандаренка... С. 96.
153 Василенко В. И. Местечко Опошня... С. 28; Зарецкий И. А. Гончарный 

промысел в Полтавской губернии... С. 4.
154 Полтавское губернское земское собрание ХХХІV очередного созыва 

(20–30 января 1897 г.). Полтава, 1899. С. 336; Учебные мастерские губернского 
земства. Отчет Полтавской губернской земской управы за 1898 год. Полтава, 
1899. Вып. 1. С. 31–32; Гончарная мастерская Полтавского губернского земства 
в м.  Опошне Зеньковского уезда. Образцовые мастерские Полтавского 
губернского земства (Приложение к отчету Полтавской Земской Управы за 
1895 год.). Полтава, 1896. С. 36–42.

бані, хоча зустрічаються і традиційні, у вигляді мисочки на ніжці 
з ручкою. Декор прорізний: кола, риски, аркоподібні елементи. Їх 
вкривали кольоровими поливами. В Опішні створювали «триба-
неві» курильниці з мальованим декором. 

Важливою особливістю гончарства Полтавщини ХІХ ст. було 
виробництво кахлів до кінця століття. Їх робили в Опішні, Зінь-
кові, Великих Будищах, Лазьках, Куземині, Комишні та Глинську 
Роменського повіту. Переважали теракотові кахлі з рельєфним 
декором (композиції хрещаті, сітчасті тощо). У Лазьках до кінця 
ХІХ ст. гончар Пилип Явдак створював унікальні мальовані кахлі, 
в оздобленні яких рослинні мотиви поєднуються із зображення-
ми птахів. У ПКМ збереглися світлини печей роботи майстра, а в 
НМЗУГО знаходяться кахлі його печі 1885 року, знайдені О. По-
шивайлом у Котельві 148.

Гончарні осередки Полтавщини за значенням, рівнем розви-
тку промислу та за кількістю майстрів дослідники традиційно 
поділяють на кілька груп  149. Перше місце посідає Зіньківський 
повіт на чолі з найвідомішим центром української народної кера-
міки містечком Опішня (нині – селище міського типу в Зіньків-
ському р-ні Полтавської обл.) і навколишніми селами й хуторами 
(Міські Млини, Зайцеві хутори, Малі Будища, Попівка, Глинське, 
Хижняківка, Лазьки). 

Найдавніша писемна згадка про опішнянську кераміку дату-
ється кінцем ХVІІІ ст. Це надзвичайно цінне свідчення Опана-
са Шафонського про існування в містечку гончарного цеху  150. 
Протягом наступних 50-ти  років промисел розвивався доволі 
інтенсивно: 1835 року в містечку працював 131 гончар  151, а на 

148 Пошивайло О. Унікальна пам’ятка кахлярського мистецтва Полтавщи-
ни. Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник / Науко-
вий збірник за минулі літа. Київ : Молодь ; Опішне : Українське народознав-
ство, 1993. Кн. І. С. 400–410.

149 Ханко В. Осередки гончарства на Полтавщині... С. 413.
150 Шафонский А. черниговского наместничества топографическое опи-

сание с кратким географическим и историческим описанием Малыя России. 
Киев : Университетская тип., 1851. С. 641.

151 Василенко В. И. Местечко Опошня... С. 28.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



375

Гончарне мистецтво України ІХ–ХХІ століть...

374

Олена Клименко

Наймасовішою групою опішнянських виробів ХІХ ст., про які 
можна скласти уявлення завдяки музейним зібранням та літера-
турним джерелам, є мальовані миски. Робили їх гончарі як у са-
мому містечку, так і в навколишніх селах – Міських Млинах, По-
півці, Малих Будищах. В оздобленні використовували переважно 
техніку фляндрування по білій або червоно-вохристій обливці. 
Місцева своєрідність виявляється як у характері трактування мо-
тивів, так і в їхньому поєднанні між собою, а розміщення обумов-
лено формою миски, яка не має колінчастого зламу по середині 
висоти стінок (він розміщений вгорі) й тому дозволяє вільно за-
повнювати декором усю внутрішню поверхню посудини.

Переважають центричні композиції. Орнаментальні мотиви 
закомпоновано навколо дзеркала, прикрашеного найчастіше роз-
етою, іноді колом, ще рідше  – спіраллю або асиметричним мо-
тивом. 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 розмі-
щено «кривульку», а у верхній частині стінок, що відповідає зо-
внішньому їх зламу, – концентричні лінії («опускання»).

Головну увагу мисошники приділяли орнаментуванню стінок 
миски, комбінуючи мотиви у найрізноманітніших варіантах. 

Відомими гончарями Опішні та навколишніх сіл у ХІХ ст. були 
Іван Гладиревський, Федір чирвенко, Остап Ночовник, більшість 
творів яких збереглася від початку ХХ ст. і становила основу ін-
новаційного напрямку, сформованого в наступному періоді. Лі-
тературні джерела зберегли імена таких майстрів, як Петро Мосі-
єць (Опішня), Олександр Рябокінь, Клим Бадер (Міські Млини), 
П. Пічка (Попівка), Потап Півень (Зайцеві хутори) 157.

У Миргородському повіті переважало виробництво посуду. Од-
ним з найвідоміших хомутецьких гончарів був Павло Калашник, 
твори якого експонувались на всеросійських художньо-промисло-
вій (Москва, 1882 р.) та сільськогосподарській виставках (Харків, 

157 Зарецкий И. А. Гончарный промысел в Полтавской губернии... С. 27, 
43, 117.

тими композиційними схемами, багатством мотивів та колори-
ту. Як відмічав І. Зарецький, в Опішні та її околицях у ХІХ ст. 
(на відміну від інших центрів Полтавської губернії) для розпи-
су кераміки застосовували три кольори: темно-брунатну фарбу 
«описку» й ангоби – білий («побіл») та червонувато-брунатний 
(«глейок» або «червінька») 155. 

Розписом кольоровими глинами (техніка писання) найчастіше 
прикрашали неполив’яні горщики, макітри, глечики, тикви, тик-
васті глечики, іноді – миски й ринки. Декор розміщували у верх-
ній частині посудини, підкреслюючи особливості її конструкції. 
На відміну від теракотових виробів ХVІІІ – початку ХІХ ст., які 
оздоблювали рослинним і геометричним орнаментом, у  серед-
ині  – другій половині ХІХ  ст. застосовували виняткове геоме-
тричну орнаментику, про еволюцію та ступінь традиційності якої 
говорити доволі складно через брак опішнянських зразків кінця 
ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. Однак можна стверджувати, що 
основні елементи орнаментики збереглися, і що у ХVІІІ – на по-
чатку ХІХ ст. вони були дрібнішими й густіше заповнювали по-
верхню черепка, а  також займали більшу площу, тобто система 
розписів у техніці писання була більш розвиненою. 

У ХІХ ст. в Опішні виготовляли посуд, вкритий кольоровими 
поливами. Його масове виробництво вже у 1840-х роках відзначав 
Микола Арандаренко 156. Застосовували зелену, брунатну й жовту 
поливи, рідше (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) – синю. Гле-
чики, тикви, тиквасті глечики з носиком, носатки прикрашали 
ритуванням, відбитками штампа, ум’ятинами. Окремі елементи 
конструкції профілювали. Найпопулярніші орнаментальні моти-
ви – лінії, згруповані по три-чотири, «кривульки», риски. 

Досить розвинену систему ритованого декору мають зразки, 
які, вірогідно, зберігають відгомін цехової традиції полив’яної 
кераміки. Серед них вирізняються носатки й тиквасті глечики з 
носиком, прикрашені смужками, врізами, рисками. 

155 Зарецкий И. А. Гончарный промысел в Полтавской губернии... С. 57.
156 Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии Николая Арандаренка, 

составленые в 1846 году : В трех частях. Полтава : Типография Губернского 
правления, 1852. ч. ІІІ. С. 96.
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«кривульки», риски). Вірогідно, саме з Городища походить уні-
кальний тиквастий глечик (приватна колекція, Київ). Його чере-
пок темного, майже чорного кольору, широкий приземкуватий 
тулуб вирішений у вигляді сплющеної кулі, горловина профільо-
вана. Пласке широке вухо з’єднує основу вінець з підкреслено 
широким пуком, злив намічено м’яким виступом. Ритовані смуги 
й «кривульки» на плечах органічно доповнені лискованою сіткою 
в нижній частині тулуба та вертикальними смугами на шийці.

Гончарство Слобожанщини  163 відзначається вишукани-
ми формами простого посуду, яскравими кольорами полив та 
якоюсь особливою чіткістю силуетів виробів, яка у наступному 
ХХ ст. втрачається. Головні осередки народної кераміки Слобо-
жанщини – Нова Водолага, Валки, Ізюм, Межиріч, Євсуг, Макарів 
Яр. До кінця ХІХ ст. в гончарстві регіону зберігся давній прийом 
«крайкування» кольоровими поливами. У  цьому плані показо-
вим є кубушкуватий глечик другої половини ХІХ  ст. з колекції 
НМУНДМ, декорований ангобовим розписом, доповненим сму-
гою зеленої поливи на вінцях. 

Підполив’яне малювання не набуло на Слобожанщині особли-
вого розвитку. Головну увагу гончарі приділяли світлотіньовим 
ефектам, яких досягали профілюванням окремих конструктивних 
елементів (шийок, плічок, вінців, тощо) та застосуванням ритова-
ного декору. Від ХІХ ст. збереглися антропоморфний і зооморф-
ний посуд слобідських гончарів. Показовими є дві фігурні посуди-
ни у вигляді чоловіка й жінки з експозиції НМУНДМ (№ К-737). 
За формою вони наближені до тикви (кубушки), горловина якої 
вирішена у вигляді людської голови. «чоловік» представлений у 
капелюсі. «Руками» він тримає носик посудини, вирішений у ви-
гляді маленького глечика. Посудина вкрита зеленою зернистою 
поливою. «Жінка» має зачіску із зібраним на потилиці волоссям, її 
руки також розміщені біля носика, розташованого на плечах виро-
бу. Тулуб посудини підкреслено широкий, краплеподібної форми, 
найширша частина розміщена нижче середини висоти. Обличчя 

163 Територія нинішніх Харківської, Донецької, Луганської та частини 
Сумської областей.

1887 р.) й були відзначені бронзовими медалями 158. Окрім побуто-
вого посуду, П. Калашник створював зооморфні фігурні посудини, 
свічники, чорнильниці, куманці, вази, застосовуючи ліпний декор 
та кольорові поливи (зелену, брунатну, синю) 159. 

У провідному осередку мальованої кераміки Лохвицького 
повіту селі Постав-Мука (нині  – село чорнухинського району) 
робили переважно миски, оздоблені смугами й відрізками флян-
дрівки, організованими у легкі, спокійні, ніби застиглі в часі ком-
позиції, доповнені рівними або хвилястими лініями. Нерідко між 
пелюстками контурної розети розміщені невеличкі фляндровані 
квіти. Тло найчастіше вохристого кольору, а мальовка – білого й 
темно-зеленого, майже чорного кольорів. Кращими гончарями-
мисошниками другої половини ХІХ – початку ХХ ст. вважались 
Андрій Ступка та Йосип Карпенко, які на Всесвітній вистав-
ці 1900  року в Парижі, отримали срібні медалі, а  також Василь 
П’ятецький, родини Курилів, Можчилів 160.

Гончарі села Сенчі Лохвицького повіту (Лука чумарний, Іван 
і Григорій Бакути, Хрисанф Литвиненко) виточували посуд ве-
ликого розміру  161. Показовою особливістю оздоблення їхніх 
виробів було виконання ритованих візерунків по обливці анго-
бом 162, а також застосування техніки лискування вертикальної та 
діагональної орієнтації по червоному черепку. Тиквасті глечики, 
горщики, миски із Сенчі свідчать про ремісничу вправність і від-
чуття специфіки матеріалу їхніх авторів. 

У Городищі, розташованому неподалік від Сенчі, робили 
димлену кераміку, прикрашену лискуванням у вигляді сітки, 
вертикальних і діагональних смуг, а  також ритуванням (лінії, 

158 Ханко В. Осередки гончарства на Полтавщині... С. 414.
159 Ханко В. Миргородський мистецький словник (кінець ХVІІ – початок 

ХХІ сторіччя): Персоналії. Полтава, 2005. С. 106–107.
160 Зарецкий И. А. Гончарный промысел в Полтавской губернии... С. 117–

118; Ханко В. Осередки гончарства на Полтавщині... С. 415.
161 Лисенко С. И. Очерки домашних промыслов и ремесел Полтавской гу-

бернии. Промыслы Лохвицкого уезда. Полтава, 1904. Вып. ІІІ. С. 124, 126; Хан-
ко В. Осередки гончарства на Полтавщині... С. 414.

162 Зарецкий И. А. Гончарный промысел в Полтавской губернии... С. 57. 
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Поділля – один з найбагатших і найрізноманітніших щодо ху-
дожньо-стильових особливостей гончарних регіонів України 166. 
Юрій Лащук виділив на Поділлі дві зони народної кераміки  – 
східно-подільську й західно-подільську 167. 

Асортимент виробів гончарів Поділля включає всі основні 
різновиди української народної кераміки. За технологічними 
характеристиками, художніми якостями, кількістю майстрів 
осередки подільського гончарства не рівнозначні. У  деяких 
центрах виготовляли лише теракотовий посуд, інші відомі ма-
льованими мисками, а 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 (Вінниць-
ка  обл.), Смотрич, Миньківці (Хмельницька  обл.), Бережани, 
Копичинці, Товсте (Тернопільська  обл.). Виробництво просто-
го кухонного посуду (полив’яного, теракотового, димленого) 
переважало в таких центрах, як Верхівка, Тиманівка, Тимар, 
Тростянець (Вінницька обл.), Адамівка, Заміхів, Меджибіж, Пи-
рогівка (Хмельницька обл.), Гончарівка, Струсів (нині – Терно-
пільської обл.). Теракотовий посуд, на Поділлі, як і повсюдно в 
Україні, декорували ритуванням та розписом кольоровими анго-
бами, в Адамівці та Пирогівці, окрім розпису в техніці описки, – 
лискуванням по червоному черепку. Димлені вироби – гравіру-
ванням і лискуванням. Мотиви декору неполив’яного посуду з 
Поділля майже не відрізняються від загальноукраїнських: «кри-
вульки», концентричні смуги, плями, смужечки, рисочки, що 
підкреслюють конструктивні особливості форми й розташовані 
переважно у верхній частині тулуба.

У декорі мальованої кераміки подільські гончарі найчасті-
ше поєднують контурний розпис і фляндрування. У  більшості 

166 Територія Поділля охоплює сучасну Вінницьку область, західні райо-
ни черкаської та Кіровоградської, північні райони Одеської і південні Хмель-
ницької та Тернопільської областей. 

167 Див.: Лащук Ю. Ф. Украинская народная керамика ХІХ–ХХ ст.  : авто-
реф. дис. ... д-ра искусствоведения. Киев, 1976. С. 16.

й руки вкриті світлим жовтувато-вохристим ангобом, брунатний 
тулуб оздоблений підполив’яним малюванням у вигляді овальних 
пірчастих листків, намічених розтягнутими краплями. Нижню 
частину тулуба оперізують смуги й «кривульки». Розпис виконано 
зеленим та білим ангобами. Обидві посудини походять з найбіль-
шого гончарного осередку Слобожанщини містечка Нова Водола-
га Харківської губернії (нині – районний центр у Харківській обл.). 

Відомим центром було місто Ізюм, де також робили фігур-
ний посуд, достеменно атрибутованих зразків якого від ХІХ ст. 
не збереглося. 

З території Слобожанщини, вірогідно, походять три скульпту-
ри у вигляді лева (також експонуються в НМУНДМ). Одна з них 
вирішена у вигляді традиційної народної посудини із циліндрич-
ним тулубом, що спирається на чотири прямі ніжки. Масивна го-
лова лева з відкритою пащею відведена вбік. Скульптура вкрита 
жовтуватою і брунатною зернистою поливами, що утворюють 
мальовничі патьоки. Дві інші скульптури розміщені на пласких 
підставках і вкриті зеленою поливою. Вони також мають масивні 
голови з широко відкритими пащами (інв. № К-738, К-676).

Одним з провідних осередків гончарства Слобожанщини була 
також село Межиріч Лебединського повіту Харківської губернії 
(нині – село в Лебединському р-ні Сумської обл.), майстри якого 
робили різноманітний теракотовий, димлений і полив’яний по-
суд (глечики, миски, барила, тазки для пасок тощо), іграшки та 
димарі 164. У Межирічі в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 
працював відомий гончар Федот Падалка, який керував навчаль-
ною майстернею, заснованою В. Капніст. Брав участь у виставках. 
На Всеросійській сільськогосподарській виставці 1887 року (Хар-
ків) був нагороджений срібною медаллю. Ф. Падалка створював 
зооморфний фігурний посуд, куманці, глечики, квітники. Вироби 
вкривав кольоровими поливами або оздоблював делікатним роз-
писом у вигляді вузьких смуг 165. 

164 Закорко В. Народна кераміка Межиріча у фондах Сумського художньо-
го музею. Український керамологічний журнал. 2003. № 2–4. С. 94.

165 Словник художників України. Київ, 1973. С. 171.
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Гончарством у Гайсині займалися здавна. Гончарний цех існу-
вав у містечку від ХVI ст. 172. Серед виробів гайсинських майстрів, 
що збереглися в музейних і приватних колекціях, переважають 
миски та полумиски, які датуються першою третиною ХХ ст. і да-
ють часткове уявлення про характер мальованої кераміки другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Гайсинські миски й полумиски мають профільовані стінки, що 
й зумовлює розташування декору і його характер: денце і нижню 
частину стінок оздоблено центричною композицією, верхню їх 
частину – поодинокими мотивами або орнаментальними смуга-
ми, вінця – «кривулькою» чи «карбиками». Серед елементів де-
кору популярні – «косиці», «сосонки», квіти. Трапляються також 
мотиви, подібні до «косиць», з характерними видовженими від-
ростками, нерідко доповненими крапками. 

Кіблич (давня назва – Кублич), який виник у ХVII ст., у давні часи 
також, імовірно, мав гончарний цех. Це було містечко (нині – село 
в Гайсинському р-ні Вінницької обл.), мешканці якого займались в 
основному землеробством, деякі гончарством, шевством тощо 173.

Кіблич представлений у музейних колекціях незначною кіль-
кістю виробів. Проте збереглися імена майстрів: Сафон Цвігун, 
Никифор Ямковий і Василь Кіблицький. Характерна риса кі-
блицьких розписів  – виконання фігурних зображень технікою 
фляндрування (зображення птаха на невеликому полумиску Са-
фона Цвігуна), (НМУНДМ). 

Серед виробів майстрів Кіблича (а  це миски й полумиски) 
виділяється велика «миска на принос» Н.  Ямкового, оздоблена 
складною композицією вертикальної орієнтації, утвореною ві-
ялоподібними елементами, виноградними гронами, плямами 
фляндрівки й хрестами. Із зовнішнього боку стінки миски при-
крашені «сосонками» і хрестами (НМУНДМ, інв. № К-1000).

Найвідомішим осередком сільського гончарства Східного 
Поділля є Бубнівка Гайсинського повіту (нині –село в Гайсин-

172 Мельничук Л. Гончарство нашого краю... С. 26.
173 Труды Подольского епархиального историко-статистического комите-

та. Каменец-Подольский, 1901. Вып. ІХ. С. 311.

центрів ці техніки застосовуються паралельно. Окремі осеред-
ки славляться фляндруванням (Рахни-Лісові, Берлінці-Лісові 
(нині – Вінницької обл.); Миньківці (нині – Хмельницької обл.)).

Композиції розписів мають багато спільного з керамікою ін-
ших регіонів. Щодо мотивів декору, то переважають загальноукра-
їнські із застосуванням рослинної і геометричної орнаментики. 
Трапляються зображення птахів, риб, іноді людей (Кіблич, Бубнів-
ка – Вінницька обл.) і навіть сюжетні сценки (Бар (нині – Вінниць-
кої обл.)). Популярні такі мотиви, як «кривулька», «капанка», «ко-
сиці», «сосонки», квіти, «спускавки», «заячі вуха», які в кожному 
осередку трактуються своєрідно, хоч зустрічаються не лише в меж-
ах Поділля, а повсюдно в Україні. Характерними виключно для По-
ділля є «вилоги», «індичі хвости», «каблучки», «карбики» тощо 168. 

Особливості мальованої кераміки Східного Поділля яскраво ха-
рактеризують вироби низки осередків, розміщених навколо Гайси-
на (Вінницька обл.). Серед них перше місце щодо кількості речей, 
майстрів, віртуозності й довершеності розписів посідає Бубнівка, 
у якій підполив’яні розписи виникли під впливом цехового гончар-
ства 169. Найближчі з них – стародавні цехові міста Гайсин та Кіблич. 

Перші згадки про Гайсин (нині – районний центр у Вінниць-
кій  обл.) відносяться до 1600  року, коли містечко входило до 
Брацлавського воєводства 170 і було фортецею, яка 1629 року на-
лічувала 822 мешканці. У 1795 році Гайсин стає центром Брацлав-
ського намісництва, у  1797-му  – повітовим містом Подільської 
губернії 171.

168 Про назви мотивів подільської кераміки див.: Спаська  Є. Орнамент 
бубнівського посуду. Матеріали до етнології. Київ : Вид-во музею Антропо-
логії та етнології ім. Ф. Вовка Всеукр. АН, 1929. Вип. ІІ. С. 201–223; Геппенер Н. 
Жерденівські гончарі. Київ, 1928; Лащук Ю. Українські гончарі. Київ : Тов-во 
культурних зв’язків з українцями за кордоном, 1968; Селівачов М. Лексикон 
української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія). 
Київ : Редакція вісника «АНТ», 2005.

169 Геппенер Н. Жерденівські гончарі... С.  6; Самарин Ю.  А. Подольские 
гончары. Москва, 1929. С. 34–35; Мельничук Л. Гончарство нашого краю: Ми-
нуле і сьогодення. Народне мистецтво. 2002. № 3–4. С. 28.

170 Подольские епархиальные ведомости. 1863. № 23. С. 883.
171 Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область. Київ, 1972. С. 193.
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Декор мисок виконано під впливом Кіблича: біле тло (що не є ха-
рактерним для Бубнівки) і зображення людської постаті на одній 
мисці і двох птахів – на другій, виконані фляндруванням 179.

Дослідники 1920-х  років Ю.  Александрович, Н.  Геппенер та 
Ю.  Самарін пов’язують виникнення підполив’яних розписів у 
с. Жерденівці (нині – Гайсинського р-ну) з Кібличем  180. Розвід-
ка Н. Геппенер вичерпно знайомить з гончарством Жерденівки, 
з  творчістю трьох поколінь жерденівських гончарів. 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» 
тощо. Однак вони дрібніші, більш деталізовані. Активне вико-
ристання техніки фляндрування створює живописну мінливість 
контурів, рухливість мотивів.

Село Берлінці Лісові (нині  – Лісове Вінницької  обл.) відоме 
насамперед своїми мальованими мисками, хоча в давнину тут 
виробляли простий посуд (теракотовий і димлений), зооморфні 
посудини, речі церковного вжитку й побутові предмети. В асор-
тименті, крім мисок і полумисків, переважали горщики, глечи-
ки, макітри, цідильники тощо. Дослідники також фіксують ви-
готовлення великих покришок для казанів, дахів для вуликів та 
величезних посудин для зерна, що вміщували до 80 кг 181. Головні 
риси фляндрованих мисок Берлінців Лісових – спокійна врівно-
важеність мотивів, організовані центричні композиції, увага до 
вільного тла, заповненого дрібними мотивами, розміщеними ря-
дами, орнаментальні смуги утворені одним або двома елемента-
ми, що чергуються, наприклад, крапка і фляндрована квіточка. 
На дзеркалі – розета або концентричні кола з нанесеними на них 
рисками чи плямами фляндрівки.

179 Обидві миски зберігаються в експозиції МУНДМ.
180 Див.: Геппенер Н. Жерденівські гончарі... С. 6; Самарин Ю. А. Подоль-

ские гончары... С. 35–36.
181 Гудак В. Гончарство села Лісове на Поділлі. Українське гончарство: На-

ціональний культурологічний щорічник  / Науковий збірник за минулі літа. 
Київ : Молодь ; Опішне : Українське народознавство, 1993. Кн. І. С. 305–306.

ському  р-ні Вінницької  обл.). Від середини ХІХ  ст. тут, як і в 
багатьох інших керамічних центрах України, особливого поши-
рення набувають підполив’яні розписи. Виникнення їх у Буб-
нівці нерідко пов’язують із впливом Гайсина  – найближчого 
міста, де існував гончарний цех і де три роки в одного з останніх 
цехових гончарів навчався Андрій Гончар (1823–1926), завдяки 
якому в Бубнівці і з’явились підполив’яні розписи. Про це сам 
майстер розповідав Ю. Самаріну 174. Згідно з іншими джерелами, 
полив’яне виробництво потрапило до Бубнівки із сусіднього 
села Жерденівки 175. 

Найбільш повна колекція творів бубнівських майстрів 
зберігається в НМУНДМ (понад 200  зразків). Найдавніші 
бубнівські миски музею датуються кінцем 1850-х  – початком 
1860-х років, тобто вони відносяться до витоків мальованого 
посуду даного села. У Бубнівці виробляли як мальований, так і 
теракотовий посуд, тому що тут наявні поклади глини: «різно-
манітних  гатунків» 176. 

У Бубнівських виробах переважає яскраве вогнисто-черво-
не тло. Назва миски дає низку варіантів: «миска на принос», 
«поставець». Загалом роботи майстрів Бубнівки демонстру-
ють, як від досить лаконічних орнаментальних мотивів від-
бувся поступовий перехід до колористичного багатства й різ-
номанітних комбінацій мотивів, характерних для цього села: 
«вилоги», «косиці, «індичі хвости» тощо. Аналіз бубнівської 
орнаментики блискуче зроблений Є.  Спаською  177, якій по-
щастило зафіксувати імена низки майстрів, зокрема, першого 
майстра бубнівської полив’яної кераміки Андрія Гончара, Ага-
фона Герасименка та інших. 

У колекції НМУНДМ зберігаються кілька унікальних мисок 
Якова Гончара, який навчався в Кібличі у Василя Кіблицького 178. 

174 Самарин Ю. А. Подольские гончары... С. 33–34.
175 Геппенер Н. Жерденівські гончарі... С. 7; Мельничук Л. Гончарство на-

шого краю... С. 28.
176 Спаська Є. Орнамент бубнівського посуду... С. 202.
177 Там само. С. 201–223.
178 Там само. С. 215.
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пташки контуром розподілено на кілька частин, які заповнені 
різнокольоровими ангобами.

У виробах керамістів Бара другої половини ХІХ  – початку 
ХХ ст. панує біле тло. Крім характерних для всієї України брунат-
ної, зеленої і вохристої фарб, використовували жовту й вохристу 
з характерним рожевуватим відтінком. У цьому ж колориті вико-
нував розписи Павло Самолович, який у підполив’яне малюван-
ня запровадив ритований контур і зображення побутових сцен. 
Він навчався в Коломийській гончарній школі й зазнав впливу 
гуцульської кераміки  188. Однак твори П. Самоловича позначені 
низкою специфічних рис і свідчать про творче переосмислення 
системи розписів Прикарпаття.

Найвідомішим осередком території сучасної Хмельницької 
області є Смотрич – давнє цехове містечко (нині – селище місь-
кого типу Дунаєвецького р-ну), яке 1448 року отримало Магде-
бурзьке право. У  першій половині ХVІ  ст. тут, згідно із подат-
ковими списками, був зареєстрований один гончар як платник 
податку в розмірі одного золотого 189. Обряди та звичаї, пов’язані 
з цеховим гончарством, збереглися у Смотричі до 1980-х років190.

У колекції НМУНДМ зберігається кілька унікальних мисок і 
полумисків смотрицьких цехових гончарів 1860–1890-х років, які 
свідчать про надзвичайно високий рівень розвитку гончарства в 
містечку вже в другій половині ХІХ ст. Кожен з них репрезентує 
певний стилістичний напрямок місцевої кераміки. Полумисок 
роботи Якова Родзянського (НМУНДМ, інв.  №  К-1027) з  висо-
кими конусоподібними стінками, вкритий зеленою поливою, 
датується 1860-ми  роками. Юхим Грондецький  – автор миски 
1890-х  років, декорованої фляндрованими квітами й великими 
крапками, між якими розміщено концентричні кола з нанесеною 

188 Мельничук Л. Гончарство нашого краю... С. 27. 
189 Прусевич А. Гончарный промысел в Подольской губернии... С. 14.
190 Див.: Савін Ю. Гончарство Поділля. Комплексний збір пам’яток гон-

чарства Смотрича у Кам’янець-Подільському історичному музеї-заповіднику. 
Українське гончарство: Національний культурологічний щорічник / Науковий 
збірник за минулі літа. Київ : Молодь ; Опішне : Українське народознавство, 
1993. Кн. І. С. 304.

Гончарі з Рахнів Лісових також нерідко помічають дзеркало 
миски чи полумиска розетою. Розміщені на стінках візерунки 
досить щільно заповнюють тло. Серед популярних мотивів  – 
«спускавки», S-подібні елементи, фляндровані квіти, арочки з 
крапельками, відрізки фляндрівки та «накапування», нанесені 
на концентричні лінії. Вінця найчастіше акцентуються «карбика-
ми», доповненими крапками й плямами. 

До західно-подільської зони української народної кераміки 
Ю. Лащук відносить одне з найстаріших цехових міст Поділля – 
Бар (нині – районний центр у Вінницькій обл.)  182. Він вперше 
згадується у грамоті Свидригайла 1405 року під назвою Ров 183. 
Після загарбання Поділля поляками місто входило до складу 
Подільського воєводства і було власністю окремих шляхти-
чів 184. Від ХVI ст. у Барі існував гончарний цех 185. Згідно з по-
датковими списками, у  цей час тут працювали три  гончарі  186, 
у другій половині ХVII ст. – 15 187.

Характерні риси кераміки Бару виявляються у формах ви-
робів і в характері декору. Миски мають заокруглено розгорну-
ті стінки. Вінця (нерідко вони доволі широкі) відігнуті. Баньки 
яйцеподібної форми з вузькою шийкою, на якій розташовано 
характерний виступ. Дзбанки мають кулястий трохи видовже-
ний і звужений у придонній частині тулуб і трохи ширшу від 
баньки горловину. Баньки та дзбанки декоровані «кривуль-
ками», рисочками, концентричними колами та характерними 
аркоподібними мотивами, заповненими плямами й мазками. 
Що ж стосується мисок, то в їхньому декорі найчастіше зустрі-
чається зображення птаха в оточенні рослинних мотивів, гілка 
або центрична композиція з листя, ягід, квітів. Малюнки на-
мічено контуром і заповнено кольоровими плямами. Фігурку 

182 Лащук Ю. Ф. Украинская народная керамика ХІХ–ХХ ст... С. 18.
183 Труды Подольского епархиального историко-статистического комите-

та... С. 750.
184 Історія міст і сіл Української РСР. Вінницька область... С. 114.
185 Мельничук Л. Гончарство нашого краю... С. 27.
186 Прусевич А. Гончарный промысел в Подольской губернии... С. 14.
187 Мельничук Л. Гончарство нашого краю... С. 27.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



387

Гончарне мистецтво України ІХ–ХХІ століть...

386

Олена Клименко

гаються давні місцеві традиції як у формах, так і в декорі; ґ) про-
довжується вплив мистецьких стилів на народних майстрів, зо-
крема, в  кахлях зберігаються традиції класицизму; д)  зв’язки із 
Західною Європою відчутні в гуцульській кераміці (спільні риси 
з керамікою хабанів, а через них – з візантійською керамікою та 
італійською майолікою); е)  наприкінці століття  – вплив стилю 
модерн; формування двох його напрямків та прояв у кераміці – 
народній в Опішні, Дибинцях, професійній – у Львові (фабрика 
Левинського) та керамічних школах (Миргородська художньо-
промислова школа ім. М. Гоголя).

3. Відбуваються зміни у психології гончарів та їхніх взаємовід-
носинах, що позначилось на художніх особливостях їхніх творів: 
а) активізується взаємодія традицій та новацій; б) підвищується 
самосвідомість народних майстрів, вони починають підписувати 
свої вироби, беруть участь у кустарних та сільськогосподарських 
виставках, що сприяє проникненню новацій у їхню творчість; 
в)  зв’язок з колективом при цьому остаточно не втрачається й 
зберігається колективна основа творчості гончарів.

Таким, чином, українське гончарство ХІХ ст. – складне само-
бутнє явище нашої культури, яке є яскравою неповторною сто-
рінкою в історії художньої культури народу.

Художньо-стильові особливості українського гончарного 
мистецтва ХХ – початку ХХІ століття

ХХ – початок ХХІ ст. – надзвичайно складний і суперечли-
вий період в історії української народної кераміки. Її розвиток 
протягом століття позначений низкою позитивних та негатив-
них рис, пов’язаних насамперед з історичними умовами, що 
найчастіше були несприятливими, а іноді й просто цілеспрямо-
вано руйнівними. Однак можна стверджувати: українське гон-
чарство вистояло і залишається одним із повноправних видів 
вітчизняного народного мистецтва. Понівечена, поруйнована, 
видозмінена українська народна кераміка продовжує існувати і 
її сутність у цілому відповідає головним засадам народного ху-

на них зигзагоподібною «кривулькою», видозміненою фляндру-
ванням (інв.  №  К-1031). Серед найдавніших зразків смотриць-
кої кераміки  – велика миска 1880-х  років з широкими білими, 
брунатними й зеленими смугами (інв.  №  К-1019) і  полумисок 
1890-х років, прикрашений гілкою із п’ятьма заокругленими лис-
точками, виконаними розтягнутими краплями (інв.  №  К-1030). 
Розписи смотрицьких майстрів початку ХХ ст. нагадують мере-
живо й відзначаються якоюсь особливою легкістю та делікатніс-
тю, що досягається застосуванням незначної кількості елементів 
орнаменту, вільно розміщених на поверхні миски чи полумиска, 
або детальною розробкою великих мотивів: тулуб птаха, велика 
квітка, листя, трикутник заповнюються рисками, «накапуван-
ням», крапками, плямами фляндрівки. Проте деталізація не за-
важає цілісності сприйняття речі. 

У цілому гончарне мистецтво України впродовж ХІХ ст. роз-
вивалося в межах загальних тенденцій українського народного 
мистецтва. Помітні його взаємозв’язки з вишивкою, килимар-
ством, настінним малюванням тощо. В окремих виробах відчува-
ється вплив професійного мистецтва, деякі речі можна пов’язати 
з народним примітивом.

Своєрідними рисами гончарства ХІХ ст. були:
1. В історичному плані: а) поступове зникнення цехового гон-

чарства; б) переорієнтація на сільське та містечкове гончарство 
як наслідок занепаду гончарства у великих містах, а в другій по-
ловині ХІХ  ст. (після реформи 1861  року) звернення селян до 
кустарних промислів як до додаткових заробітків у зв’язку з не-
стачею землі; в) перші ознаки занепаду гончарного промислу на-
прикінці ХІХ ст.; г) зміни споживача. 

2. У  розвитку художніх особливостей: а)  впродовж століття 
розширюється застосування поливи навіть у сільських гонча-
рів, що обумовило поширення мальованої кераміки (наприклад, 
в Опішні полив’яні вироби з’являються у ХІХ ст., у Бубнівці на 
Поділлі – у другій половині ХІХ ст.); б) викристалізовуються ре-
гіональні особливості української народної кераміки; в)  форми 
простого посуду стають досконалішими, ніби «виструнчуються», 
порівняно з ХVІІІ ст., г) водночас саме в простому посуді збері-
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Видозмінюються і функції народної кераміки: від суто ужит-
кової або декоративно-ужиткової до декоративної. Однак до на-
ших днів простий кухонний посуд остаточно не зник з ужитку 
(макітри, глечики, маленькі горщики для печені тощо), а вимоги 
ринку спонукають гончарів звертатись до «призабутих» різнови-
дів асортименту (наприклад, пасківники). Спостерігається і таке 
явище: деякі господині використовують старі посудини – великі 
горщики, у яких раніше готували страву «на оказію», і макітри, 
призначені для замішування тіста, – для зберігання на горищі бо-
рошна, зерна, крупів. Величезні горщики підставляють під ринви 
для збирання дощової води.

Свого часу М.  Некрасова на матеріалі народного мистецтва 
колишнього СРСР слушно виділила чотири шари культурного 
побутування традиції, яким відповідають чотири форми розви-
тку народного мистецтва: 1) народне мистецтво, не відокремлене 
від свого етнографічного побутування, пов’язане із місцевим на-
ціональним та соціальним укладом життя»; 2) колективна твор-
чість на основі спільності промислу, який розвивається стихійно 
на базі місцевої традиції; 3) творчість поодиноких майстрів, котрі 
зберігають колективний досвід свого осередку; 4)  організовані 
майстерні (артілі, заводи, фабрики) 193.

Для українського гончарства ХХ ст., на нашу думку, характер-
ні друга і третя форми розвитку народного мистецтва, які тісно 
переплітаються і постійно змінюються, а також четверта форма. 
Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. переважає третя форма – твор-
чість поодиноких майстрів, котрі зберігають колективний досвід 
свого осередку. Спробуємо проілюстувати це. У народній керамі-
ці першої третини ХХ ст. переважали осередки із великою кіль-
кістю гончарів. Їх значно більше, ніж тих, де працювало кілька 
майстрів. У визначних центрах, таких, як Опішня на Полтавщині, 
Нова Водолага на Харківщині, Дибинці на Київщині, Бубнівка на 
Поділлі, Олешня на чернігівщині тощо, до промислу були при-
четними майже всі мешканці села чи містечка. Продукція нерід-

193 Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. Москва, 1983. 
С. 81–93.

дожнього промислу. Хоча перспективи її успішного розвитку 
залишаються під питанням.

У ХХ ст. завершуються процеси, які розпочалися у попередні 
часи, і  з’являється багато нових рис, не властивих більш ран-
нім періодам. Остаточно зникають цехи, офіційно ліквідовані 
ще 1900 року. Залишки цехових відносин фіксуються на початку 
ХХ ст. лише в окремих осередках і як реліктові згадки зберіга-
ються до більш пізнього часу (Смотрич Хмельницької обл.) 191. 
Гончарство остаточно перетворюється на сільський (частково 
містечковий) промисел.

Упродовж ХХ – на початку ХХІ ст. відбуваються зміни в харак-
тері й організації гончарного виробництва, у технології і асорти-
менті виробів, їх художніх особливостях. Змінюється психологія 
творчості народного майстра, який поступово усвідомлює себе 
творчою особистістю 192.

Іншим стає замовник. Якщо у ХVІ–ХVІІІ ст. керамічними ви-
творами українських гончарів користуються різні верстви на-
селення – від селян до козацької верхівки, то у ХІХ ст. глиняне 
начиння побутує в сільському середовищі й частково – у середо-
вищі міських низів. Ця тенденція продовжується і у ХХ ст. Однак 
окремі його періоди, коли спостерігається увага до відроджен-
ня національної традиції (злам ХІХ–ХХ ст., 1960-ті роки, кінець 
1980 – початок 1990-х), інтелігенція активно купує роботи гонча-
рів. Навіть простий посуд, не кажучи вже про глиняні свищики, 
зооморфну скульптуру, мальовану кераміку, виступає окрасою 
міської оселі художника чи науковця. В останні десятиліття на-
родна кераміка активно сприяє формуванню приватних колек-
цій, тоді як у 1960–1970-х роках її збирали поодинокі художники 
й мистецтвознавці.

191 Прусевич А. Гончарный промысел в Подольской губернии... С. 17; Са-
він Ю. Гончарство Поділля... С. 304.

192 Данченко А. С. Народный мастер и некоторые вопросы его творчества. 
Проблемы народного искусства. Москва,1982. С. 94–100; Клименко О. Народ-
ний майстер як творча особистість (До проблеми індивідуального в народно-
му мистецтві). Традиційне й особистісне у мистецтві: Колективне досліджен-
ня за матеріалами Четвертих Гончарівських читань. Київ, 2002. С. 31–37.
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у яких розвивалося вітчизняне народне мистецтво. Однак, на від-
міну від більшості його видів, гончарство в періоди історичних 
катаклізмів далеко не завжди зазнавало занепаду й руйнації. Так, 
Перша світова війна і наступна громадянська в цілому сприяли 
інтенсифікації гончарного промислу: адже в умовах суцільної 
розрухи, коли промислові підприємства  – головні конкуренти 
домашнього виробництва  – були зруйновані, зріс попит на ку-
хонний і столовий посуд роботи кустарів, які успішно задоволь-
няли цей попит. Після Другої світової війни, особливо під час го-
лоду 1947 року, багато майстрів знову розпочали точити на крузі 
посуд і ліпити свищики.

Однак найчастіше трагічні події історії негативно впливали 
на розвиток гончарного промислу. У 1930-х роках паралельно зі 
знищенням інтелігенції, розоренням селянства в умовах колекти-
візації руйнується і гончарство, рубається під коріння найтради-
ційніша його гілка – домашнє виробництво: майстрів примусово 
заганяли до колгоспів і артілей, забороняли працювати вдома. 
Більшість з них припинила заняття промислом.

Ще страшніше лихо – Голодомор 1932–1933-го років. Гонча-
рі вимирали цілими родинами одними з перших, бо ж землі для 
обробітку майже не мали й звикли обмінювати вироби на харчі, 
а від вилучення «надлишків» їх, звичайно, не звільнили.

По суті, кожний період в історії колишнього СРСР приносив 
нові випробування українській народній кераміці, прискорюю-
чи закономірні процеси занепаду промислу. Податкова політика 
1950-х років, руйнування приватних горнів та виселення гонча-
рів, реорганізація артілей і перетворення їх на заводи та фабрики 
на початку 1960-х  років, коли головними на підприємствах на-
родних художніх промислів стають механізація, «вал» бездумне 
копіювання зразків; економічні негаразди 1990-х років – усе це 
призвело до закриття більшості керамічних підприємств.

І хоча історичні події в цілому не сприяли розвитку народ-
ної кераміки, можна навести чимало позитивних прикладів 
її підтримки з боку національно свідомої інтелігенції. Так, ще 
1901  року на обласному з’їзді діячів кустарної промисловості, 
що відбувся в Полтаві, підкреслювалось: «...інтелігенція пови-

ко вивозилася на значні відстані або самими гончарями, або по-
середництвом місцевих «горшковозів», заїжджих скупників або 
чумаків. У другій половині століття в більшості таких осередків 
розвиток промислу зовсім припиняється: Нова Водолага Харків-
ської області, Ніжин, Короп – чернігівської, Обухів – Київської, 
Бар, Гайсин, Кіблич – Вінницької, Бережани, Копичинці – Тер-
нопільсько області й сотні інших  або він переходить у третю 
форму, коли працюють 1–3  гончарі  – поодинокі носії місцевих 
традицій: Гавареччина Львівської області, Смотрич, Меджибіж – 
Хмельницької, Бубнівка  – Вінницької, Паланочка, Головківка  – 
черкаської, Дибинці  – Київської області. У  1980-1990-х  роках 
у більшості ще діючих осередків працювали одиниці майстрів і 
лише в деяких – близько десяти (Гончарівка Тернопільської обл., 
Шпиколоси – Львівської, Коболчин – чернівецької, Адамівка – 
Хмельницької, Олешня  – чернігівської). На кінець століття і в 
них промисел майже зник.

З четвертою формою розвитку народного мистецтва пов’язані 
осередки, де в свій час були засновані земські майстерні (злам 
ХІХ–ХХ  ст.), артілі або колгоспні гончарні (1930–1950-ті  роки), 
фабрики, заводи чи майстерні Художнього фонду Спілки ху-
дожників (1960-ті роки). Найбільш показовими в цьому плані є 
Опішня Полтавської області та Косів Івано-Франківської, де іс-
нували підприємства системи народних художніх промислів.

У загальних рисах українська народна кераміка ХХ ст. розви-
валася в межах двох головних напрямків: 1) виробництво в до-
машніх умовах на засадах давніх місцевих традицій і 2)  артіль-
но-заводське, початок якого  – у  земській практиці організації 
майстерень, шкіл і навчально-показових пунктів (центральні й 
східні регіони України) та керамічних шкіл (західні регіони). Ар-
тільно-заводське виробництво було в основному зорієнтоване на 
декоративний посуд та пластику, що хоч і формувалося в рамках 
місцевих традицій, але як система порівняно відкрита, постійно 
зазнавало варіювання і видозмін, яких було набагато більше, ніж 
у зразках домашнього виробництва.

Зрозуміло, особливості української народної кераміки ХХ  – 
початку ХХІ  ст. пов’язані насамперед з історичними умовами, 
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ди інструкторів з ткацтва та гончарства; планувалось постачання 
кустарів матеріалами, знаряддями праці, зразками виробів 197.

Взагалі Полтавське губернське земство було чи не найак-
тивнішим в Україні. Певна робота здійснювалась земствами 
на Київщині, чернігівщині, Поділлі – обстеження центрів, ор-
ганізація виставок, шкіл, майстерень. Однак в інших губерніях 
заходи були поодинокими й суттєво не вплинули на загальний 
розвиток гончарства. Дещо інша ситуація склалася на західних 
теренах України, де народна кераміка до певної міри впливала 
на розвиток промислової кераміки і велика увага приділялася 
створенню керамічних шкіл.

У перше пореволюційне десятиліття, за умов досить інтенсив-
ного розвитку гончарства (чому сприяв НЕП), загалом продовжу-
валася земська програма підтовки кадрів та роботи з кустарями, 
хоча позитивна роль земств щодо розвитку народних промис-
лів замовчувалась. Активно створювались кустарно-промислові 
школи. У другій половині 1920-х років в Україні було засновано 
спеціальну комісію з представників Наркомосу й Кустекспорту 
для складання плану організації таких шкіл. Було намічено про-
тягом трьох років утворити 214 постійних навчальних закладів, 
серед них – 15 керамічних 198.

З початком колективізації настійно піднімається питання про 
кооперування гончарів. Журнали кінця 1920-х  років регулярно 
виступають із закликами до кооперування керамічного промислу 
для забезпечення матеріалами, організації збуту, оздоровлення 
виробництва та для запобігання отруєнь свинцем, що траплялося 
через неякісну сировину і прорахунки в технології. З’являються 
гончарні артілі. 

Ідея створення артілей, яка виникла ще на початку ХХ ст., зага-
лом була прогресивною: майстри отримували можливість корис-
туватись готовими матеріалами, організовано продавати вироби 

197 Полтавский земский календарь на 1908 год. Полтава, 1907. С. 131; Ку-
старный склад. Отчеты Полтавской губернской земской управы за 1909  год. 
Полтава, 1910. Вып. 1. С. 86–87.

198 Мережа кустарно-промислових шкіл. Вісник промислової та промисло-
во-кредитової кооперації України. 1927. № 2. С. 57.

нна особливо допомогти художньому розвитку національної 
народної творчості <...> повернути народу багатства, які він зі-
брав і втратив» 194 .

Найсуттєвіші заходи цього періоду пов’язані з діяльністю гу-
бернських земств у східних регіонах України й різних товариств 
і дорадчих комітетів – у західних 195. Ці заходи в цілому сприяли 
збереженню багатьох центрів народної кераміки (як і народного 
мистецтва взагалі) й були спрямовані на економічну підтримку 
промислу та передбачали вплив на художні особливості виробів 
через орієнтацію гончарів на національну традицію 196 . Земства 
створювали кустарні склади, навчальні майстерні, музеї, влашто-
вували виставки, направляли у провідні осередки інструкторів, 
організовували збут виробів. І хоча не всі заходи дали позитивні 
наслідки (особливо це стосується впливу на художній бік виро-
бів із нав’язуванням чужорідних форм і мотивів розпису), зага-
лом діяльність земств на деякий час зупинила процес зникнення 
українського гончарства.

Вирішальну роль у підтримці промислів земства відводили 
майстерням та начально-показовим пунктам, а  також складам 
кустарних виробів. У 1904 році такий кустарний склад було ство-
рено у Полтаві. Його головні завдання – удосконалення техноло-
гії та полегшення збуту виробів. При складі передбачались поса-

194 И. Д. Областной съезд деятелей по кустарной промышленности в 
г. Полтаве. Хуторянин. 1901. № 45. С. 743.

195 Див. детальніше: Ханко  В.  М. Кустарно-промисловий рух у Росії та 
промисли Полтавщини. Українське мистецтво у міжнародних зв’язках: До-
жовтневий період. Київ, 1983. С. 174–180; Пошивайло О. З досвіду роботи по 
підтримці й розвитку гончарства...; Клименко О. До питання про роботу Пол-
тавського земства з гончарями Опішні. Українське гончарство: Національний 
культурологічний щорічник / Науковий збірник за минулі літа. Київ : Молодь ; 
Опішне : Українське народознавство, 1993. Кн. І. С. 418–425; Нога О., Шмага-
ло Р. Кераміка Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. в контексті міжнародних 
зв’язків: Контакти і взаємовідносини. Львів, 1994; Шмагало Р. Школи декора-
тивно-ужиткової кераміки Західної України кінця ХІХ – початку ХХ століть. 
Українське гончарство. Опішне, 1999. Кн. 4. С. 150–159.

196 Див.: Клименко О. О. Народна кераміка Опішні на зламі ХІХ–ХХ ст... 
С. 152–154.
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тощо. Проте історичні умови, що склалися в період колективізації 
та боротьби з одноосібними господарствами, дискредитували цю 
ідею. Насамперед було порушено принцип добровільного вступу 
до артілей, куди гончарів «заганяли» насильницькими методами. 
Утім, артілі допомогли зберегти промисел у багатьох осередках у 
вкрай несприятливих для розвитку народного мистецтва умовах, 
коли цілеспрямовано нищилось домашнє виробництво. Гончарі 
мали можливість займатись ремеслом на традиційній основі, тоді 
як значна кількість центрів, де не було артілей, припинила своє 
існування у 1930-х роках.

У радянський період підтримка народного мистецтва, незва-
жаючи на пишномовні декларації про його розквіт, а  фактичне 
безжалісне нищення домашнього виробництва, все-таки здійсню-
валась, хоча це була, так би мовити, офіційно-декларативна лінія 
підтримки. У 1930–1950-х роках художніми промислами опікува-
лась «Укрхудожпромспілка», яка перед Другою світовою війною 
об’єднувала 115  артілей з 80-ма  тисячами осіб. При ній існувала 
науково-експериментальна лабораторія з відділеннями вишивки, 
ткацтва, кераміки. Проте ситуація, що склалася у вітчизняному де-
коративно-ужитковому мистецтві у 1930–1950-х  роках, позначи-
лась на діяльності цієї організації. Уже тоді намітились прорахунки 
в роботі з народними майстрами, які поглибилися в 1960-х роках 
і призвели до втрат. Зокрема, основна увага приділялася виконан-
ню планів, товарному вигляду продукції з ігноруванням художньої 
якості. Практикувалося створення зразків художниками-професі-
оналами для тиражування народними майстрами. Ескізи розро-
бляла лабораторія «Укрхудожпромспілки».

Особливо болісно на розвитку народних художніх промис-
лів позначилась постанова «Про промислову кооперацію» (від 
11.Х.1960), згідно з якою артілі (де все-таки ще зберігалися голо-
вні засади народного мистецтва) реорганізовувались у фабрики 
й заводи, що підпорядковувались Міністерству місцевої промис-
ловості. З того часу необхідність виконувати план і підвищувати 
продуктивність праці поступово призвела до втрати атмосфери 
творчості й перетворила народних майстрів на бездумних ви-
конавців. Кількість досягалася за рахунок відлитих у формах та 

Облицювальні плитки доби  
Київської Русі. Глина, поливи. (НМІУ)

Горщики доби Київської Русі. Глина.  
(НМІУ)

Посуд. Київ. 
ХІV–ХVІІ ст. 
Глина, поливи. 
(НМІУ)

Миска. Київ. ХVІІІ ст. 
Глина, ангоби, полива; 

гончарний круг, підполив’яне 
малювання. (Музей 

історії Михайлівського 
Золотоверхого монастиря) Ночовник Остап. 

Посудина.  
Початок ХХ ст.  

с. Міські Млини, 
Полтавщина.  

Глина, полива; 
гончарний круг,  

ліплення, ритування.  
(Полтавський 

краєзнавчий музей  
ім. Василя 

Кричевського)

Миска. с. Бубнівка, Поділля. Початок ХХ ст.  
Глина, ангоби, полива; гончарний круг,  
підполив’яне малювання. (НМУНДМ)
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Вироби гончарів 
с. Дибинці, Середня 
Наддніпрянщина. 
Початок ХХ ст. 
Глина, ангоби, 
полива; гончарний 
круг, підполив’яне 
малювання. (НМУНДМ)

Вироби гончарів 
Полтавщини.  

Початок ХХ ст.  
Глина, ангоби, полива; 

гончарний круг, 
підполив’яне малювання.  

(НМУНДМ)

Вироби гончарів Полтавщини. Межа ХІХ–ХХ ст.
Горщики. смт Опішня Зіньківського р-ну Полтавської обл. Перша половина ХХ ст. 

Глина, полива; гончарний круг. З колекції О. Клименко

Глечики з різних регіонів 
України. Перша половина ХХ ст. 
Глина, полива; гончарний 
круг, ритування, лискування. 
(Національний музей-заповідник 
українського гончарства в 
Опішному)

Мальований посуд. 
смт Опішня Зіньківського р-ну 

Полтавської обл. 1920–1950-і рр. 
Глина, ангоби, полива; гончарний 

круг, підполив’яне малювання. 
(Національний музей-заповідник 

українського гончарства в 
Опішному)
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Тикви з різних регіонів України. Перша половина ХХ ст. Глина, ангоби, полива; 
гончарний круг, ритування, підполив’яне малювання, лискування.  

(Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному)

Декоративні тарелі. м. Косів, с. Пістинь Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 
Друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст. (НМУНДМ)

штампованих на шпіндельних верстатах виробів. Ручна праця 
знецінювалась. Однак на цьому проблеми не скінчились: напри-
кінці століття в умовах економічних негараздів більшість кера-
мічних підприємств остаточно припинила своє існування (за-
води «Художній керамік» і «Керамік» в Опішні на Полтавщині, 
Васильківський майоліковий завод на Київщині та ін.).

У другій половині ХХ ст. народними майстрами потроху опі-
кувалася Спілка художників. Деякі гончарі мали змогу продава-
ти вироби через салони Художнього фонду. Дирекція художніх 
виставок України та Художній фонд Спілки художників заку-
повували твори народних майстрів з виставок, на яких кераміка 
експонувалася досить активно. Іноді замовляли роботи народ-
ним майстрам і потім передавали їх до музейних колекцій. часто 
з виставок закуповували артільно-заводську продукцію: завдя-
ки такій політиці опішнянська артіль (з 1960 р. – завод) «Худож-
ній керамік» кількома сотнями речей представлена в колекції 
Національного музею українського народного декоративного 
мистецтва. Позитивну роль відігравали (і продовжують відігра-
вати) музеї: виставки-ярмарки в Національному музеї народної 
архітектури та побуту Украї ни, симпозіуми в Національному 
музеї-заповіднику українського гончарства в Опішні. Створена 
1990  року Національна спілка майстрів народного мистецтва 
України регулярно організовує виставки гончарів, запровадила 
премію ім.  Данила Щербаківського, якої серед народних кера-
містів удостоєні Ганна Діденко з Опішні та Яків Брюховецький 
з Головківки (мешкав у чигирині).

Однак усе це – поодинокі заходи, які не є елементами загаль-
нодержавної політики щодо розвитку народного мистецтва. 
Прикро, що після здобуття Україною державної незалежності 
ситуація не змінилася. Занепад народного мистецтва, зокрема і 
гончарства неухильно продовжується.

Загалом українська народна кераміка у ХХ – на початку ХХІ ст. 
зазнала набагато більше втрат, ніж у попередні періоди свого роз-
витку. Якщо колективізація, Голодомор 1932–1933-го років, ви-
сокі податки беззастережно нищили гончарство щодо кількості 
майстрів, осередків, скорочення асортименту, то офіційні дер-
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3) формування виробів; 4) їхнє декорування; 5) покриття поли-
вою; 6) випалювання. Кожний етап суттєво впливає на худож-
ній вигляд виробів.

Протягом століття відбувається прискорення процесу при-
готування глиняної маси. Після видобування глина не завжди 
витримується на свіжому повітрі (раніше на це потрібно було 
рік, мінімум – два-три місяці), що необхідно для підвищення її 
пластичності. Окремі процеси  – обробка стругом, пересікання 
дротом, закачування руками  – скорочуються до мінімуму. Усе 
це призводить до погіршення якості черепка. Ще додається на-
магання майстра прискорити виточування виробу на крузі, по-
спішність при декоруванні, а також не завжди якісний випал. От 
і маємо таку різницю між виробами початку  – першої третини 
ХХ  ст., коли ще не була втрачена культура народної технології, 
і другою половиною – кінцем ХХ ст., коли загальний занепад на-
родного мистецтва не оминув і гончарство.

Про порівняно високий рівень технології у середині ХХ  ст. 
можна говорити лише щодо окремих підприємств системи на-
родних художніх промислів (завод «Художній керамік» в Опішні, 
Васильківський майоліковий завод), але і тут, починаючи з 1970–
1980-х років, спостерігається занепад: скорочується кількість ан-
гобів та полив, погіршується якість черепка, значно збільшується 
відсоток бракованих виробів після випалювання.

Важливі зміни відбувалися впродовж століття і в асортимен-
ті гончарних виробів, який наприкінці ХІХ  – у  першій третині 
ХХ  ст. був надзвичайно широким і різноманітним. Поступово 
(на кінець 1920-х років) асортимент скорочується, зникають фі-
гурний посуд та скульптура, кахлі, речі культового призначення. 
Після заборони свинцевої поливи майже припиняється вироб-
ництво мальованої кераміки. Лише в окремих осередках до се-
редини і навіть до другої половини ХХ ст. створювали розписні 
миски (Смотрич Хмельницької  обл., Гнилець і Паланочка чер-
каської обл., Олешня чернігівської обл.).

Робилися поодинокі спроби відродити виготовлення посу-
ду із підполив’яним розписом. Так, Леся Данченко під час об-
стеження керамічних центрів Середньої Наддніпрянщини на 

жавні декларативні заходи негативно впливали на художні якості 
виробів, пропагуючи речі, стилістично суголосні помпезності й 
еклектиці архітектури та професійного мистецтва.

При порівнянні гончарних виробів початку і кінця ХХ ст. од-
разу ж помічаємо загальне зниження рівня культури ремесла: 
черепок грубішає, форми стають аморфними, силует менш ви-
разним, конструктивні частини ніби згладжуються, нівелюються, 
декор збіднюється, у його виконанні відчувається поспішність і 
недбалість. Ці риси притаманні продукції всіх без винятку осе-
редків української народної кераміки. Відчутні вони і в артільно-
заводському виробництві.

Одна з головних причин цього явища – погіршення техноло-
гії гончарного виробництва, спрощення і скорочення окремих 
її процесів, викликані необхідністю прискорити виробництво в 
умовах конкуренції із фабрично-заводською продукцією (мета-
левий посуд, фарфор, фаянс). 

Зміни художніх особливостей виробів з глини, пов’язані зі 
спрощенням технології, мали місце вже наприкінці ХІХ ст. Зем-
ські діячі неодноразово відмічали низький технологічний рі-
вень народної кераміки, намагались поліпшити технологічний 
процес, познайомити гончарів із механізованим способом при-
готування глиняної маси, відмулюванням глини, литтям, вдо-
сконаленими горнами. Однак земські заходи відчутних наслід-
ків не дали, тим більше, що народна кераміка потребувала тоді 
насамперед економічної підтримки, а не запровадження лиття 
чи відмулювання глини  – процесів, чужорідних українському 
гончарству. Та й взагалі на зламі ХІХ–ХХ ст. технологічний рі-
вень української народної кераміки був досить непоганим, осо-
бливо, якщо порівняти його із сучасним.

Упродовж останнього століття застосування матеріалів і 
технологія гончарства майже не змінилися. Завжди викорис-
товувались місцеві глини, саморобні ангоби, поливи (свинець 
купували в лавках чи на базарах, а після заборони діставали, де 
тільки могли), а технологія виробництва складалась і складаєть-
ся із головних етапів, спільних для більшості осередків: 1) до-
бування глини; 2) приготування глиняної маси, ангобів, полив; 
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професійним декоративно-ужитковим мистецтвом під час участі 
у кустарних виставках. Цей складний процес влучно охарактери-
зував Я.  Риженко: «...на запровадження нових форм у кераміці 
значною мірою впливали попити міського ринку, що через них 
доводилося гончарям запроваджувати у своїм виробництві фор-
ми, часто не властиві кераміці, наприклад, пуди, кармани, чере-
вички, самовари тощо. Особливо буйно цей процес позначився в 
Опішному наприкінці ХІХ віку. Земство, бажаючи піднести гон-
чарне виробництво та вивести його на широкий світ, організо-
вує тут учбово-показову майстерню, де починає виробляти посуд 
для міського спожитку, а між ним передусім речі декоративного 
призначення. Шукаючи нових форм, що були прийняті міським 
споживачем, майстерня запроваджує форми античного посуду, 
а часом переносить у своє виробництво форми давнього минуло-
го. Ці форми через керамічну майстерню проникали в гончарну 
гущу і ставали там широко  вживаними» 200.

Якщо в більшості гончарних осередків виробництво тради-
ційних зразків асортименту припинилося ще у першій третині 
ХХ ст. і нині створюються лише поодинокі різновиди, то на під-
приємствах народних художніх промислів, наприклад, в  Опіш-
ні, до другої половини ХХ  ст. збереглося виготовлення значної 
кількості виробів, що зникли в інших центрах. Так, в артілі «Ху-
дожній керамік» у 1930–1950-х  роках відродили створення зо-
оморфної скульптури й фігурного посуду, у 1950–1960-х роках у 
великій кількості ліпили іграшку й виточували на крузі іграшко-
вий посуд – «монетку». Деякі традиційні суто ужиткові посуди-
ни зазнали функціональних змін і перетворилися на столові або 
виключно декоративні: тикви, барила, куманці, глечики, макітри, 
миски, прикрашені підполив’яним розписом. Вони в усі періоди 
існування артілі (з 1960 р. – заводу) складали основу продукції.

Природно, що в артільно-заводській продукції з’явилися нові 
зразки, породжені попитом. На опішнянських заводах «Худож-

200 Риженко Я. Форми гончарних виробів Полтавщини. Науковий збір-
ник Харківської науково-дослідної катедри історії української культури 
ім. акад. Д. І. Багалія. Т. ІХ : Праці етнографічно-етнологічної секції. Харків, 
1930. Вип. 2. С. 24. 

початку 1960-х  років замовила для колекції Державного музею 
українського народного декоративного мистецтва дибинецьким 
гончарям Василю Масюку, Оріону Старцевому, Герасиму Гарназі 
виготовити вироби, декоровані підполив’яним розписом (тоді в 
Дибинцях мальовану кераміку вже ніхто не робив). До 1980-х ро-
ків у Дибинцях гончарював Михайло Тарасенко, створюючи 
скульптуру у вигляді звірів,птахів, фантастичних істот і посуд з 
підполив’яним розписом.

Однак подібних прикладів обмаль. Загалом в асортименті 
українських гончарів найбільш стійким виявилось виробництво 
простого кухонного посуду  – теракотового або вкритого поли-
вою: горщики, глечики, макітри, квітники, пасківники. Традиція 
створення інших зразків посуду на сьогодні майже втрачена.

У другій половині ХІХ  – на початку ХХ  ст. в  багатьох осе-
редках розпочинається виготовлення речей, розрахованих на 
міського споживача. До них насамперед відносять чашки, чай-
ники, блюдця, тарілки, які з’явились під впливом фарфору й фа-
янсу. Питання впливу міських смаків та потреб міського ринку 
на сільське гончарство ХХ ст. майже не висвітлене в літературі. 
Виробів збереглося небагато. Проте можна говорити про за-
кономірність цього процесу для низки центрів. Зокрема, серед 
виробів дибинецьких гончарів початку століття зустрічаються 
мальовані чайники й чашки. М. Фріде стосовно подільської ке-
раміки писала сама: «...тільки міським впливом можна поясни-
ти, що подекуди виробляють чашки і блюдця <...> під міським 
впливом почали робити “кухлята”, подібні до фабричних мо-
лошників» 199. чашки, чайники, тарілки виготовляли в окремих 
осередках до середини ХХ ст.

Найважливіші зміни в асортименті гончарних виробів напри-
кінці ХІХ – на початку ХХ ст. пов’язані з впливом керамічних шкіл 
(у  західних регіонах) та шкіл і земських майстерень (на сході). 
Певну роль відіграло також ознайомлення окремих майстрів із 

199 Фріде М. Форма і орнамент посуду з Поділля. Науковий збірник Ленін-
градського товариства дослідників української історії, письменства та мови. 
1928. Вип. 1. С. 83–84. 
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дження української народної кераміки, на жаль, не доводиться. 
Народне традиційне гончарство зникає і поступово замінюється 
самодіяльною творчістю, яка є показовим явищем нашого сього-
дення і потребує вдумливого вивчення.

Загалом можна говорити про те, що і ХХ ст. дало світові значну 
кількість високохудожніх пам’яток, продемонструвало талант 
майстрів таких осередків, як Опішня, Дибинці, Олешня, Гни-
лець, Васильків, Канів, Цвітне, Громи, Бубнівка, Гайсин, Жер-
денівка, Бар, Смотрич, Товсте, Копичинці, Бережани, Сокаль, 
Коломия, Косів, Пістинь, Вільхівка, Хуст, Берегове. У багатьох 
із них існували гончарські артілі, керамічні заводи, керамічні 
школи. Низка майстрів співпрацювала з художниками-профе-
сіоналами (майстерня Н. Федорової, Гавареччина тощо). Багато 
гончарів стали справжніми творчими особистостями, розвива-
ли традиції власних шкіл і поповнювали їх новаціями, що зба-
гачували стиль власного осередку. Серед останніх – Ф. чирвен-
ко, В. Поросний, Г. Пошивайло, О. Селюченко, В. Омеляненко, 
І. Білик, В. Біляк з Опішні, К. та В. Масюки, Я. Слоква з Дибин-
ців, Д. Косяченко з Гнильця, А. Гончар та брати Герасименки з 
Бубнівки Я. Бацуца з Адамівки, П. Цвілик, родина Волощуків, 
Н. Вербівська з Косова, родина Кахнікевичів з Коломиї і Гала-
сів з Вільхівки та сотні, навіть тисячі інших майстрів, творчість 
яких є гордістю вітчизняної художньої культури.

***

Таким чином, цей розділ колективної монографії є результа-
том багаторічного вивчення авторкою української народної кера-
міки. Працю присвячено дослідженню вітчизняного гончарства 
від доби Київської Русі до сьогодення – періоду, коли ми можемо 
говорити про безперервність розвитку художньо-стильових осо-
бливостей та аналізувати вироби вітчизняних майстрів з позицій 
мистецтвознавства, розглядаючи особливості форм, декору, регі-
ональні риси, характер чужоземних впливів, з’ясовувати витоки 
давніших і новіших традицій. У нашому дослідженні ми спирає-

ній керамік» та «Керамік», Васильківському майоліковому заводі, 
на підприємстві системи Художнього фонду в Косові створювали 
значну кількість зразків, невластивих народній кераміці, – вази, 
сервізи, набори для вареників, для галушок, для води тощо. На кі-
нець століття загальноукраїнська тенденція знач ного скорочення 
асортименту торкнулась і цих підприємств.

Перша чверть ХХ ст. – період, коли занепад народного гончар-
ства з кожним роком став відчутнішим. В одних осередках збіль-
шувалась кількість майстрів, в інших настав поступовий занепад. 

У ХХ ст. (особливо це стосується його першої чверті) все ще 
зберігалися головні функції народної кераміки, яка до початку 
1930-х років посідала важливе місце в ансамблі народного жит-
ла, хоча з кожним десятиліттям відбувалася катастрофічна втра-
та традицій. На початку ХХІ ст. переважає декоративна функція 
гончарних виробів. Лише деякі зразки асортименту застосову-
ються у побуті – горщечки для печені, макітри для розтирання 
маку і пасківники.

В Україні у ХХ – на початку ХХІ ст. продовжує функціонувати 
низка гончарських регіонів, що мають певні відмінності у техно-
логії виробництва, характері форм та асортименті виробів. Ці від-
мінності викликані історичними та етнографічними факторами, 
наявністю сировини, її якостями, традиціями приготування та 
випалювання, переваги деяких декоративних засобів. Це Середня 
Наддніпрянщина, Полтавщина, Слобожанщина, чернігівщина, 
Поділля, Волинь, Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття. 

Таким чином, гончарне мистецтво України впродовж ХХ – на 
початку ХХІ  ст. пройшло надзвичайно складний шлях, зазнало 
кількох злетів і падінь. Окремі періоди позначені пожвавленням 
промислу, протягом інших гончарство, навпаки, продовжува-
ло катастрофічно занепадати. На початку ХХІ ст. маємо досить 
невтішну картину щодо розвитку українського гончарства: із 
700 осередків, які функціонували на зламі ХІХ–ХХ ст. (за Юрієм 
Лащуком), залишилося трохи більше десяти, та й ті ледь живо-
тіють. Гончарів  – одиниці, технологія погіршилася, асортимент 
скоротився. Що ж стосується художніх особливостей виробів, 
то вони вражають своїм низьким рівнем. Говорити про відро-
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форм посуду з урахуванням досягнень археологів, етнологів та 
представників інших суміжних дисциплін, запропоновано кла-
сифікацію декору. Враховано й особливості технології народної 
кераміки та відзначено її вплив на художні особливості виробів.

Отже, у  пропонованому дослідженні розглянуто українське 
гончарство в історичному розрізі від доби Київської Русі до на-
шого часу, подано характеристику особливостей кожного з ета-
пів, розглянуто впливи історичних та соціально-економічних 
умов на формування художніх особливостей виробів і проекцію 
мистецьких стилів на народну кераміку. 

мось на досягнення суміжних наук – історії, археології, етнології, 
фольклористики, культурології,  – без яких мистецтвознавцеві 
неможливо об’єктивно характеризувати розвиток гончарства як 
в історичному аспекті, так і в плані еволюції стилістики.

Українська кераміка, як і інші види декоративного мистецтва 
(та й художньої культури взагалі), ніколи не була ізольованою 
від гончарства інших народів. При цьому вирішальними завжди 
були місцеві традиції. Так, гончарство слов’ян було одним з ви-
токів гончарного виробництва Київської Русі. Традиції було про-
довжено й видозмінено. Стилістика давньоруського гончарства 
лише частково пов’язана з місцевими традиціями. Важливим чин-
ником був вплив візантійської кераміки, як і мистецтва в цілому. 
Іншим джерелом впливів на українське гончарства була Західна 
Європа. Ці впливи за доби Київської Русі були обмежені й тому 
такі західноєвропейські стилі, як романський та готика впливали 
опосередковано й виявилися вже у післямонгольський час. По-
мітнішим був вплив Ренесансу (зокрема в кахлярстві). Згодом 
зв’язки з Західною Європою у поєднанні з місцевими традиція-
ми обумовили формування стилю українського бароко – одного 
з «найнаціональніших» стилів вітчизняного мистецтва. Певний 
вплив на українську кераміку мав і стиль рококо, а згодом кла-
сицизм (переважно це стосується виробництва кахлів) і  навіть 
історизм. Важливим був і вплив стилю модерн і особливо його 
національного варіанту – українського стилю. 

У статті наголошено на тому, що в гончарстві, як і в інших 
видах народного мистецтва, впливи стилів «високого» мисте-
цтва виявлялися із запізненням і це «опускання» високих стилів 
нерідко запізнювалося на десятиліття і навіть на століття. Іно-
ді елементи стилів попередніх епох (насамперед орнаментику) 
запроваджували у народний промисел згори (бароко на зламі 
ХІХ–ХХ ст.). 

Головну увагу зосереджено на художніх особливостях вітчиз-
няної народної кераміки різних періодів, аналізу регіональної 
специфіки гончарства ХІХ–ХХ  ст. з  характеристикою окремих 
регіонів та провідних осередків. Здійснено систематизацію асор-
тименту виробів українських гончарів, розроблено типологію 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



409

Професійний художній текстиль України ХХ – початку ХХІ століття...

408

Зоя Чегусова 

ПрофеСІйНИй  
ХУдоЖНІй ТеКСТИЛЬ УКраЇНИ  
ХХ – ПочаТКУ ХХІ СТоЛІТТя.  

оБраЗНо-ПЛаСТИчНа  
І СТИЛЬова евоЛюЦІя

Об’єктом даного мистецтвознавчого дослідження є професійний 
художній текстиль (чи мистецтво тканини) України, який упро-
довж її драматичної історії ХХ – початку ХХІ ст. зазнав значних 
змін внаслідок кардинальних суспільних порухів. Обрана тема 
розвідки зобов’язує простежити образно-пластичну і стильову 
еволюцію професійного художнього текстилю впродовж століт-
тя в усій складності й багатошаровості цього величезного пласта 
національної культури України, який яскраво свідчить про значні 
мистецькі досягнення наших земляків на рівні світових зразків.

Термін «текстиль» (від лат.  textiles  – тканий, textum  – тка-
нина) у поєднанні зі словом «художній» визначає один із видів 
декоративного мистецтва, що об’єднує такі основні його напря-
ми, як ткацтво, вишивка, килимарство, ліжникарство, розпис 
на тканині, аплікація, вибійка, які зазвичай ототожнюються з 
гармонією візуального і тактильного відчуття і мають особливу 
притягальну силу завдяки поетичній наснаженості, що змінюва-
лась упродовж століть.

Наскрізний мистецтвознавчий аналіз історико-культурного 
матеріалу, що охоплює такі різновиди професійного художньо-
го текстилю, як гобелен, батик, нетрадиційний новаторський 
текстиль тощо, виконаний професійними митцями, дав можли-
вість у цій науковій розвідці панорамно відтворити весь багато-
манітний розвій мистецтва тканини означеного періоду.

Кожен етап поступу художнього текстилю ХХ  – початку 
ХХІ  ст. відображає відмітні образно-пластичні особливос-
ті свого часу. Це передусім народження українського модер-
ну  – яскравого національного стилю, який спирається на за-
сади народної образотворчості, і  сплеск мистецтва авангарду 
в 1910–1920-х роках; участь художників текстилю у створенні 
«оптимістичного міфу» про радянське життя в 1930–1950-х ро-
ках; еволюція творчого зростання художників-професіоналів 
у різних галузях художньої промисловості текстилю України 
паралельно з процесом зародження авторського рукотворно-
го мистецтва тканини в період 1960–1980-х  років; опануван-
ня світового художнього досвіду і пошук художниками-тек-
стильниками власних мистецьких критеріїв у декоративній 
творчості, інспірованій асоціативно-ускладненим способом 
образно-пластичного мислення у 1990-х  роках; розвиток не-
традиційного новаторського художнього текстилю України в 
руслі загальноєвропейського художнього процесу на тлі шано-
бливого ставлення до історичних традицій національного об-
разотворення у 2000–2010-х роках.

Безумовно, цьому дослідженню передували ґрунтовні науко-
ві розвідки, присвячені як проблемам професійного декоратив-
ного мистецтва ХХ ст. загалом, так і мистецтва тканини таких 
українських дослідників, як Ю.  Бірюльов, Л.  Жоголь, А.  Жук, 
Т. Кара-Васильєва, Г. Кусько, Т. Печенюк, Т. Придатко, З. Тканко, 
З. чегусова, З. Шульга, О. Ямборко та інші.

Своєрідною «предтечею» цього наукового дослідження, слід 
вважати книгу «Декоративне мистецтво України ХХ  століття. 
У пошуках “великого стилю”» за авторством Т. Кара-Васильєвої, 
З.  чегусової, яка, власне, і  стала першою спробою відтворення 
цілісної картини розвою професійного і народного мистецтва в 
Україні з намаганням визначення їх вершинних здобутків у ми-
нулому столітті, а також окреслення образно-пластичної і сти-
льової еволюції мистецтва тканини 1.

1 Кара-Васильєва Т., чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ сто-
ліття. У пошуках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. 278 с.
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стилю. На великому історико-мистецькому та ілюстративному 
матеріалі розглядається мистецтво українського художнього 
текстилю і моделювання костюма у таких виданнях, як «Худож-
ній текстиль. Львівська школа» (укладач Т. Печенюк) 6, «Моделю-
вання костюма в Україні ХХ століття» З. Тканко, О. Коровиць-
кого  7, «Людмила Жоголь. чарівниця художнього текстилю» 
З. чегусової, Т. Кара-Васильєвої, Т. Придатко 8, а також альбоми-
каталоги всеукраїнських трієнале художнього текстилю (автори 
видань і куратори трієнале З. чегусова, Т. Печенюк) 9.

Вагомим внеском у мистецтвознавчу науку стали видання, 
що вийшли друком у результаті здійснення їх авторами ве-
ликомасштабних арт-проектів, які відіграли неабияку роль у 
розкритті феномену українського декоративного мистецтва 
ХХ ст. Це книга-альбом «Відроджені шедеври», створена Т. Ка-
ра-Васильєвою і Г. Коваленко 10. Завдячуючи пошуковій та на-
уковій роботі цих вчених і водночас кураторів однойменного 
арт-проекту, вдалося відтворити втрачені шедеври авангардно-
го «живопису голкою» початку ХХ ст. Це і книга-альбом автора 
ідеї та куратора однойменного арт-проекту «Декоративне мис-
тецтво Украї ни кінця ХХ століття. 200 імен» З. чегусової 11, що 

6 Художній текстиль. Львівська школа : альбом / укл. Т. Печенюк. Львів : 
ЛАМ-Поллі, 1998. 159 с.

7 Тканко З., Коровицький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Львів : Брати Сиротинські і К°, 2000. 96 с.

8 чегусова  З.  А., Кара-Васильєва  Т.  В., Придатко  Т.  О. Людмила Жоголь. 
чарівниця художнього текстилю. Київ : Либідь, 2008. 263 с.

9 Перша всеукраїнська трієнале художнього текстилю  : каталог  / авт.-
упоряд., куратор З.  чегусова.  Київ  : НСХУ, 2007. 56  с.; Друга всеукраїнська 
трієнале художнього текстилю : каталог / авт.-упоряд. З. чегусова, куратори 
З. чегусова, Т. Печенюк. Київ : НСХУ, 2008. 64 с.; Третя всеукраїнська трієнале 
художнього текстилю : каталог / авт.-упоряд. З. чегусова, куратори З. чегусо-
ва, Т. Печенюк. Київ : НСХУ, 2013. 72 с.; четверта всеукраїнська трієнале ху-
дожнього текстилю : каталог / авт.-упоряд. З. чегусова, куратори З. чегусова, 
Т. Печенюк. Київ : НСХУ, 2015. 81 с.

10 Кара-Васильєва  Т., Коваленко  Г. Відроджені шедеври  : книга-альбом. 
Київ : Новий друк, 2009. 88 с.

11 чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен : 
альбом-каталог. Київ : ЗАТ «Атлант ЮЕмСі», 2002. 511 с.

Особливостям еволюційного розвитку українського худож-
нього текстилю присвячено низку монографій провідних ві-
тчизняних мистецтвознавців. Багатоаспектною історико-ху-
дожньою характеристикою мистецтва львівських майстрів доби 
стилю модерну (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) вирізняється книга 
Ю. Бірюльова «Мистецтво львівської сецесії» 2, де аналізуються 
особливості образно-пластичної системи мистецтва сецесії, роз-
кривається значущість цього унікального мистецького явища, 
що полягає у тісній взаємодії архітектури з декоративним та об-
разотворчим мистецтвом.

Значним вкладом у дослідження декоративного мистецтва 
етапних періодів ХХ  – початку ХХІ  ст. можна вважати книги 
Л. Жоголь, що розкривають найбільш характерні прийоми засто-
сування творів художнього текстилю, архітектурно-художньої 
кераміки, художнього скла в інтер’єрах громадських споруд Укра-
їни 1960–1980-х років 3; книгу-альбом Н. Велігоцької, Л. Жоголь, 
що містить загальний аналіз розвитку декоративно-прикладного 
мистецтва України 1970–1980-х років, зокрема декоративного тек-
стилю в громадському інтер’єрі  4; навчальний посібник, присвя-
чений проблемам синтезу мистецтв, де його автори Т. Кара-Васи-
льєва і З. чегусова розкривають роль різних видів декоративного 
мистецтва ХХ – початку ХХІ ст. у художньому синтезі 5.

Важливою для дослідження історії українського мистецтва 
даного періоду виявилась низка наукових праць сучасних до-
слідників, що стосуються вивчення й аналізу художнього тек-

2 Бірюльов  Ю.  О. Мистецтво львівської сецесії. Львів  : Центр Європи, 
2005. 184 с.

3 Жоголь Л. Декоративное искусство в интерьере общественных зданий. 
Київ : Будівельник, 1978. 103 с.; Жоголь Л. Е. Декоративное искусство в совре-
менном интерьере: художественный текстиль, архитектурно-художествен-
ная керамика, художественное стекло, металл, дерево. Київ  : Будівельник, 
1986. 200 с.

4 Декоративно-прикладное искусство Украинской ССР. 1970-е  – начало 
1980-х годов : альбом / авторы вступ. статьи Н. И. Велигоцкая, Л. Е. Жоголь. 
Москва : Советский художник, 1986. 192 с.

5 чернявський В. Г., Кузнецова І. О., Кара-Васильєва Т. В., чегусова З. А. 
Синтез мистецтв : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2012. 318 с.
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ках ХХ ст. здебільше здійснювались у стилістиці, підпорядкова-
ній тому чи іншому, але єдиному художньому стилю.

Проте друга половина ХХ  ст. засвідчила поступовий пере-
гляд художньо-стильових засад попередньої – тоталітарної доби 
(1960-ті роки), яка певним чином використовувала мистецтво як 
засіб «наглядної агітації» для культивування радянського спо-
собу життя (1970-ті  – кінець 1980-х), у  бік мистецтва творчих 
особистостей з новими орієнтирами і розумінням художньої 
образності (1990-ті роки) та широкого за формально-художніми 
пошуками діапазоном полістилізму (початок ХХІ ст.).

Еволюційний процес розвитку мистецтва тканини розпо-
чинається, як вже зазначалося раніше, зі стилю модерн, з якого 
в Україні у  ХХ  ст. почалося швидке піднесення декоративного 
мистецтва.

З висоти ХХІ  ст. особливо відчутний вплив європейського 
модерну на українське мистецтво даного періоду, в якому, між 
тим, відбувалось паралельне ототожнення стилю сецесії, модер-
ну з українським національним стилем 14.

Вплив французького мистецтва на початку ХХ ст. особливо 
помітний у мистецтві гобелена, яке є одним з найвиразніших 
різновидів українського художнього текстилю. Відомо, що го-
белен (франц. gobelin) – це витканий ручним способом килим-
картина, що зазвичай сприймається складним поліфункціо-
нальним твором художнього ткацтва. За технікою виконання 
розрізняють гобелени, виготовлені на горизонтальному і на 
вертикальному верстатах. Для основи використовують вовня-
ні, лляні чи конопляні нитки, для піткання – вовняні, натураль-
ні. Зразком для художника-текстильника слугує підкладений 
під основу верстата мальований фарбами в натуральну вели-
чину гобелена робочий картон. Відтворена в ньому компози-
ція тчеться не на всю ширину виробу, а лише в межах окремого 

14 Кара-Васильєва  Т.  В. Модерн в народному мистецтві. Зб. ст. Круглого 
столу «Стиль модерн у процесі розвитку українського народного та декора-
тивного мистецтва (на матеріалах виставки з колекції МУНДМ)» (5 жовтня 
2007). Київ : ТОВ «ХІК», 2008. С. 11.

висвітлює складний як з історичного, так і з мистецького по-
гляду період в українському мистецтві 1980–1990-х років, відо-
бражаючи кардинальні зміни і як щодо наукового осмислення 
стереотипів в означенні специфіки образотворення в декора-
тивному мистецтві, і щодо багатогранної трансформації його у 
творчості сучасних митців 12.

Вагомі мистецтвознавчі дослідження вищезгаданих науков-
ців були важливими кроками до створення всеохоплюючої ба-
гатотомної «Історії декоративного мистецтва України» (далі  – 
ІДМУ), ідею якої виплекано у відділі декоративного мистецтва 
ІМФЕ (керівник  – доктор мистецтвознавства Т.  В.  Кара-Васи-
льєва). Повноцінному заповненню «білих плям» в  історії укра-
їнського професійного художнього текстилю ХХ  ст. у  великій 
мірі сприяв п’ятий том ІДМУ, що вийшов друком вже на початку 
ХХІ ст. 13 В цьому, останньому, томі ІДМУ – «Професійне деко-
ративне мистецтво ХХ – початку ХХІ ст.» (головний редактор – 
академік НАНУ Г.  А.  Скрипник, науковий редактор  – доктор 
мистецтвознавства, академік НАМУ Т.  В.  Кара-Васильєва, від-
повідальний секретар тому – заслужений діяч мистецтв України 
З. А. чегусова) відображено і розкрито усі формотворчі процеси, 
які спостерігалися не тільки в художньому текстилі, а й в усіх ін-
ших видах професійного декоративного мистецтва у ХХ–ХХІ ст. 
У  ньому вперше здійснено спробу синтетичного концептуаль-
ного осмислення художньо-мистецьких явищ дореволюційного 
періоду і радянської доби в Україні, а також всебічно проаналі-
зовано здобутки та втрати професійного декоративного мистец-
тва, зокрема текстилю вищеозначеного періоду.

Це процеси, що були пов’язані з розвитком таких усталених 
історичних стилів, як модерн, авангард, ар-деко, конструкти-
візм, соцреалізм. Тобто твори, що народжувалися в 10–50-х ро-

12 Кара-Васильєва Т. Сучасне декоративне мистецтво України – нова пара-
дигма ХХ століття. Зб. наук. пр. «Міст: мистецтво, історія, сучасність, тео-
рія». 2003. Вип. 1. С. 69–70.

13 Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник ; 
наук. ред. Т. Кара-Васильєва; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т. 5 : Мис-
тецтво ХХ – початку ХХІ століття. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. 546 с.
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кими засобами ці твори нагадували західно-європейські, зокрема 
французькі. Є відомості, що в Україні гобелени почали ткати від 
1659 року на Бродівській мануфактурі 16. Давні гобелени, виткані 
в Україні, на відміну від французьких, відзначаються підвище-
ною декоративністю більш узагальнених форм і їх контрастніши-
ми колірними зіставленнями, що пояснюється тісним зв’язком з 
традиціями народного ткацтва. Наприкінці ХІХ ст., після відмі-
ни кріпацтва, коли різко скоротилась кількість робітників у по-
міщицьких мануфактурах, в яких до цього працювали художньо 
обдаровані кріпаки, мистецтво гобелена в Україні занепало. 

Вагомий внесок у розвиток мистецтва гобелена першої тре-
тини ХХ  ст. зробили художники-професіонали, які водночас 
були авторами ескізів, картонів у натуральний розмір та їх ви-
конавцями. Це передусім така чільна постать в історії україн-
ської культури ХХ  ст., як Олена Кульчицька  – видатний укра-
їнський графік, книжковий ілюстратор, живописець, яка добре 
доклалася до відродження ужиткового мистецтва, наповнюючи 
його виразними рисами сецесійної естетики, та її сестра Ольга 
Кульчицька. 

Відзначимо, що в Україні більшою мірою, ніж в інших іс-
торичних землях Східної Європи, окреслений час позначений 
масовим пробудженням національної свідомості. Особливо у 
Західній Україні, де митці, працюючи на «національну ідею» 
і формуючи варіант сецесії, цілеспрямовано зверталися до мис-
тецтва Гуцульщини, вбачаючи в ньому основи національного 
мистецтва. Справедливою видається точка зору науковців, що 
«львівська сецесія, розвиваючись на багатоскладній етнічній 
основі, на базі власної художньої традиції та загальноєвропей-
ського методу, являла собою самостійний, стилістично цілісний 
художній феномен» 17.

Карпати, знайомство з Гуцульщиною кардинально вплину-
ли на мистецьке формування Олени Кульчицької, яка під час 

16 Запаско Я. П. Гобелен... С. 6.
17 Бірюльов  Ю.  О. Мистецтво львівської сецесії. Львів  : Центр Європи, 

2005. С. 153.

кольору. Вовняне піткання переплітає нитки основи, повністю 
закриваючи їх з обох сторін 15.

Гобелени – настінні безворсові килими з використанням сю-
жетно-фігуративних і орнаментально-рослинних композицій. 
Вони виткані вручну на ткацьких верстатах із цупких вовняних 
та шовкових ниток, мають високу художню цінність. Поняття 
гобелена і шпалери в історичній літературі західноєвропейських 
країн, по суті, ідентичні.

Упродовж століть техніка шпалери (tapisserie), або гобеле-
на (gobeline) практично не змінилась. Створена переплетінням 
ниток основи і різнокольорових ниток малюнка, що повністю 
ховають нитки основи, шпалера виготовляється на високому 
або низькому верстатах. Різниця між цими двома техніками 
в основному в розміщенні ниток основи – горизонтальному на 
низькому і вертикальному на високому. Ткач в обох випадках 
пропускає нитку через основу, відтворюючи одночасно основні 
фігуративні зображення і рослинно-орнаментальний фон. При 
цьому використовується картон, або «великий шаблон» (grand 
рatron), згідно із середньовічною термінологією  – модель шпа-
лери натурального розміру. Це відправна точка кожної шпалери.

Слово «гобелен» походить від прізвища династії французь-
ких фарбарів та сукнарів – братів Жана та Філіберта Гобеленів, 
які винайшли яскравий червоний фарбник і в середині XV ст. на 
березі річки Б’євр у передмісті Парижа Сен Марсель заснували 
свою фабрику (нині це самий центр французької столиці).

Французькі гобелени мали великий вплив на розвиток ма-
нуфактурного виробництва настінних килимів в інших євро-
пейських країнах. Відомо, зокрема, що в Україні у період ХVІІ–
ХVІІІ  ст. при окремих поміщицьких дворах було організовано 
килимарські мануфактури, де крім високохудожніх орнаменталь-
но-рослинних килимів виготовлялись також і фігуративні. За 
українським сюжетно-тематичним килимом поступово утверди-
лась назва «гобелен», тому що і за технікою ткання, і за мистець-

15 Запаско Я. П. Гобелен. Енциклопедія сучасної  України (ЕСУ). Т. 6. Го-Гю. 
Київ : ЕСУ, 2006. С. 5.
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му – побудову композиційних схем, техніку ткання»  20. Відзна-
чимо, що цей гобелен з великим успіхом експонувався на всеу-
країнській виставці в Києві 1913 року 21 (іл. 1).

До оригінальних фігуративних творів ужиткового мистецтва 
раннього періоду належить і гобелен «Богородиця з ангелами» 
О.  Кульчицької (1910-ті  роки. В.,  р.  т. ХММ О.  Кульчицької. Інв. 
№ НМЛ-44028; НМТ-2158), що є рідкісним зразком утілення сеце-
сійної стилістики в ткацтві. Він, як відомо, постійно експонуєть-
ся в Художньо-меморіальному музеї Олени Кульчицької у Льво-
ві (далі – ХММ О. Кульчицької), який є відділом Національного 
музею у Львові ім. А. Шептицького (далі – НМЛ) – у колишньо-
му помешканні Кульчицької від 1940  р. до її відходу в засвіти у 
1967 р.), тому що провідне місце в ужитковому мистецтві кили-
марки займало саме ткацтво. Перші її творчі килими вирізняють-
ся новаторством образного мислення професійного художника, 
як, скажімо, її пейзажний гобелен «У Карпатах» (1910-ті роки. Пе-
ремишль. Польща. Надсяння. В., р. т., ХММ О. Кульчицької НМЛ 
інв. № 52660; НМТ-2742).

Загалом упродовж 1909–1938 років сестри Кульчицькі вико-
нали близько 80-ти високомистецьких тканих творів, збагачених 
новими пластичними формами стилістики модерну і ар-деко. 
Витончена образна виразність і активне емоційно-настроєве 
спрямування, широка палітра мотивів і тонка градація кольорів, 
висока виконавська культура фігуративних та орнаментальних 
безворсових килимів-гобеленів сестер Кульчицьких, здійснених 
ручним тканням із вовняних і шовкових ниток, забезпечили їм 
великий успіх на вітчизняних і зарубіжних виставках народних 
промислів та сучасного мистецтва, що відбувалися в Кракові, 
Празі, Києві, Станіславові (нинішньому Івано-Франківську), Ко-
ломиї, Львові 22.

20 Ямборко О. Тематичний килим України першої половини ХХ століття. 
Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник; НАН 
України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т. 5. Київ  : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 
2016. С. 56.

21 Олена Кульчицька. Графіка. Малярство. Ужиткове мистецтво... С. 11.
22 Там само.

навчання у Художньо-промисловій школі у Відні свої літні ва-
кації щорічно проводила у Косові 18. Саме в Карпатах, у Косо-
ві, вона глибинно вивчала і пізнавала народне мистецтво, що 
відкрило для неї величезне багатство орнаментальних моти-
вів, які мисткиня доволі оригінально і самобутньо трансфор-
мувала в своїх килимах-гобеленах. Саме тому значне місце у 
композиціях творів О.  Кульчицької посідають мотиви народ-
ного мистецтва з кераміки, вишивки, писанкарства, чому її 
орнаментальні килими-гобелени відзначаються підвищеною 
декоративністю узагальнених форм. Олена Кульчицька в сво-
їх гобеленах  – дійсно майстерний інтерпретатор етнокульту-
ри українського народу. Її вишукані орнаменти дивують своїм 
новаторським прочитанням і дуже своєрідним відтворенням 
традиційних народних мотивів, що, безперечно, є наслідком і 
занять орнаментальним рисунком у віденській школі.

Немалим є внесок у мистецтво килимарства першої третини 
ХХ ст. і Ольги Кульчицької, яка працювала учителькою ручних 
робіт у Дівочому інституті в Перемишлі та майстринею декора-
тивного мистецтва, а, головне, була незмінною помічницею своєї  
видатної сестри Олени Кульчицької в реалізації майже усіх її 
творчих проектів. Ще на початку своєї мистецької праці Ольга 
придбала в Косові верстат (експонується в Художньо-меморіаль-
ному музеї О.  Кульчицької у Львові), на якому досконало опа-
нувала техніку ткацтва і згодом виконала в матеріалі майже усі 
ескізи та картони Олени Кульчицької 19.

Одним із перших творів Кульчицької був гобелен «Захід сон-
ця» (1910-ті роки. Перемишль. Польща. Надсяння. В., р. т., кили-
мова техніка. НМЛ інв. № 51073; НМТ-2653), виконаний у стилі 
модерн, де авторка намагається «поєднати актуальні стильові 
тенденції з народною килимарською традицією, запозичуючи у 
першому випадку формально-зображальні принципи, а в друго-

18 Олена Кульчицька. Графіка. Малярство. Ужиткове мистецтво : альбом-
каталог. Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. Львів ; Київ : Апрі-
орі, Майстер книг, 2013. С. 6.

19 Там само. С. 11.
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майстрів цих осередків поєднувався з роботою професійних 
художників. У Решетилівці на Полтавщині інструкторами були 
художниці В. Болсунова та Є. Прибильська, які співпрацювали 
з Ганною Собачко-Шостак  25. Залучення художників  – профе-
сійних і народних – до створення продукції в таких майстернях 
стало ознакою часу.

Після Першої світової війни килимарство зберегло свою ак-
туальність у сфері промислової діяльності та мистецтва Захід-
ної України. У цей період однією з перших на теренах Галичини 
була килимарська фабрика М.  Хамули в Глинянах, створена у 
1921 році, яка згодом – у 1930-х роках – мала свої торгові пред-
ставництва у багатьох містах Європи і США 26. Килими тут ткали 
за ескізами М. Левицького, М. Бутовича, В. Дядинюка, П. Холод-
ного, Т. Гриневич та ін. 27.

Найвідомішою на західних теренах України килимарнею 
стала мистецько-промислова спілка «Гуцульське мистецтво», 
заснована М. Куриленком у Косові в 1922 році, що займалася ви-
готовленням переважно орнаментальних килимів за проектами 
провідних митців того часу  28. З нею співпрацювали художни-
ки П.  Холодний (молодший), Р.  Лісовський, В.  Крижанівський, 
М.  Бутович, С.  Гординський, Г.  Герасимович, сестри Олена та 
Ольга Кульчицькі 29. через філії у Львові, Лодзі та Варшаві виро-
би спілки реалізовувались у Швейцарії, Швеції та в Америці 30.

Вітчизняний орнаментальний килим 1920 – початку 1930-х ро-
ків, який вирізняли прояви тогочасних актуальних тенденцій, 
формувався у межах українського авторського та промислового 
килимарства як самобутнє явище у контексті світових практик. 
Водночас українські художники визнавали важливість народної 

25 Кара-Васильєва Т., чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ сто-
ліття. У пошуках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. С. 37.

26 Хамула Михайло. Wikipedia. URL : http://www.uk.m. wikipedia. org/.
27 Хамула М. Глиняни – місто моїх килимів. New-York: Українська видав-

нича спілка в Лондоні, 1969. С. 134.
28 Голубець М. Український килим : друга вистава. Львів, 1936. С. 13.
29 Там само. С. 14.
30 Там само. С. 16.

Дослідники українського народного мистецтва: М. Біляшів-
ський, М.  Бойчук, В.  Гагенмейстер, В.  Кричевський, О.  Пчілка, 
О.  Сластіон, Д.  Щербаківський та інші широко пропагували 
народне мистецтво у Центральній та Східній Україні. Підтри-
муючи майстрів народної творчості і поширюючи їх надбання, 
вони в цьому контексті ставили питання пошуку сучасних форм 
професійного мистецтва. Всезростаючий інтерес до народного 
мистецтва змусив митців до пошуків співпраці професійних ху-
дожників, які сповідували не тільки ідеї модерну, а й мистецтва 
авангарду, з народними майстрами, що у значній мірі посприяло 
активному розвитку різних видів художнього текстилю, зокрема 
вишивки, килимарства, вибійки.

У зв’язку з цим із вдячністю згадаємо В. Кричевського як авто-
ра картонів килимів та ескізів декоративних тканин, який у 1912–
1915 роках очолював Оленівський осередок В. Ханенко, де і виго-
товляли килими, декоративні тканини, вибійку, різноманітні види 
узорного полотна. Відзначимо також княгиню Н. Яшвіль, яка від-
крила у своєму маєтку в с. Сунки Смілянського повіту Київської 
губернії майстерню, що спеціалізувалась на створенні виробів у 
техніках художньої вишивки та килимарства, де працювали такі ви-
датні художники, як М. Нестеров, О. Мурашко, Я. Станіславський, 
М. Прахов. Нагадаємо про аналогічні майстерні А. Семиградової 
в с. Скопці Переяславського повіту Полтавської губернії, Н. Дави-
дової в с. Вербівка Кам’янського повіту Київської губернії, в яких 
генерувались і втілювались новітні експериментальні ідеї видатних 
творців мистецтва авангарду, зокрема К. Малевича і О. Екстер 23.

У  дорадянський період відбувається відродження україн-
ського килима, яке розпочалося завдяки заходам губернських 
земств, котрі зайнялися організацією ткацьких майстерень і 
кустарних музеїв  24. Від початку їх заснування досвід кращих 

23 Кара-Васильєва  Т. Стиль модерн у мистецтві української вишивки. 
Зб.  ст. «Українська академія мистецтв  : спеціальний випуск до 50-річчя фа-
культету теорії та історії мистецтв». Київ : Національна академія образот-
ворчого мистецтва і архітектури, 2010. С. 106–126.

24 Давыдова  С.  А. Очерки производства ковров в России. Кустарная 
промышленность России. Женские промыслы. Санкт-Петербург, 1913. С. 37.
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на хвилі тодішнього «модерну» на початку ХХ ст., не залишилось 
поза увагою українських митців вже з перших років його появи. 
Вони поступово впровадили цілу низку методів оздоблення тка-
нини: це «гарячий батик» (класичний), «холодний батик», віль-
ний розпис, різноманітні комбіновані техніки розпису.

Вже на початку 1920-х років у Східній Україні організовується 
широка мережа мистецьких шкіл і технікумів (їх кількість напри-
кінці 1920-х років сягала двох десятків), що готували кваліфіко-
вані кадри для художньої промисловості, зокрема текстильної. 
Загалом 1920–1930-ті роки можна розглядати як час масового ви-
робництва розписних тканин, основними джерелами якого стала 
діяльність різних художніх товариств, функціонування навчаль-
них закладів, завданням яких була підготовка майстрів текстилю, 
а також творчість окремих професійних художників 33.

Питання взаємозв’язку традиції і новацій, пошуків нового 
стилю крізь призму джерел національної культури, починаючи 
від 1920-х років, активно уводилися у мистецтво представника-
ми школи М. Бойчука. Першою роботою, що засвідчує появу ба-
тика в Україні, був твір учениці М. Бойчука львівської художниці 
Я. Музики на виставці у Львові 1922 року. Ідеї школи М. Бойчука 
поширилися по всій Україні з переїздом її засновника до Києва у 
1920-ті роки. Серед послідовників концепції нового українсько-
го мистецтва активну позицію займали і художники текстилю: 
С. Колос, Т. Флору, А. Іванова.

Широкий інтерес професійних художників до декоратив-
ного мистецтва у першій половині ХХ ст. зумовив появу нових 
практик, як от сюжетно-тематичного килима в українському 
художньому текстилі. Основними орієнтирами для становлен-
ня і розвитку тканого панно на початку століття стали класична 
шпалера та килим, що вже у другій половині століття спричини-
ло появу якісно нового мистецького явища – сучасного гобелена.

Серед програмних завдань майстерні внутрішнього оформ-
лення інтер’єрів Української академії мистецтв (УАМ; від 1922 р. – 

33 Арманд Т. Орнаментация ткани : руководство по росписи ткани. Моск-
ва ; Ленинград : Аcademia, 1931. С. 5.

мистецької традиції, яка була для них основним джерелом твор-
чого натхнення, і незмінно прагнули до гармонійного узгоджен-
ня традиції і новаторства 31.

У нових соціально-економічних умовах XX ст. змінюються фор-
ми виготовлення вибійчаних тканин, якими починають займатися 
художники з професійною освітою. У 1920-х – на початку 1930-х ро-
ків були спроби організувати деякі майстерні, де створювали ручну 
вибійку. Їх ініціаторами були, як правило, митці, патріотично на-
лаштовані на відродження національної культури. Серед них мож-
на згадати такі прізвища, як В. Болсунова, М. Головнін.

Значний внесок у розвиток вибійки першої половини ХХ ст. 
зробили неперевершений майстер орнаменталістики і декору-
вання текстильних виробів В.  Кричевський, відомий фахівець 
у справі створення вибійчаних тканин, виготовлених у ручний 
спосіб, Є.  Повстяний, а також яскрава і самобутня постать у 
царині українського декоративно-ужиткового мистецтва й, зо-
крема, текстилю XX ст. народний художник України О. Саєнко, 
який відіграв важливу роль у формуванні цієї галузі культури. 
Джерелом натхнення усіх трьох митців у їхній діяльності були 
глибокі знання національної культури, проте кожний, пере-
осмислюючи ці надбання, неповторно втілював їх у різних ви-
дах та жанрах декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема і в 
текстильних виробах. Упродовж 1930–1950-х  років в Україні 
паралельно з процесом наближення народного мистецтва до 
професійного розвивався і зворотний процес: освічені митці, 
намагаючись звільнитися від пресингу тоталітарного режиму, 
зверталися до народної спадщини та розпочинали працювати в 
сфері декоративно-прикладного мистецтва 32.

Інноваційне мистецтво розпису тканини, яке прийшло в 
Східну Європу як галузь професійного художнього мистецтва 

31 Ямборко О. Орнаментальний килим України першої половини ХХ сто-
ліття. Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник; 
НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т. 5. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го, 2016. С. 46.

32 Кара-Васильєва Т., чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ сто-
ліття. У пошуках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. С. 64.
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художнього ткацтва, мистецтвознавець, педагог. До закінчення 
у  1922  році Української академії мистецтв у Києві, де відтоді і 
працював, він отримав європейську мистецьку освіту, навчаю-
чись в Інституті красних мистецтв у Неаполітанському інституті 
«Бельарте» (Італія, 1911), Інституті мистецтв у Ніцці (Франція), 
а потім у студії А. Ажбе в Мюнхені (Німеччина, до 1914 р.) 37.

У 1925 році С. Колос став фактично засновником і завідува-
чем, а від 1929-го – професором текстильного відділення КХІ 38.

На новому для цього вишу (з часів УАМ) художньо-промис-
ловому факультеті, який був важливим осередком мистецького 
розвитку гобелена в Україні, навчання будувалось на «вироб-
ничому принципі», активно розвиваючи «ідею переборювання 
буржуазного дуалізму чистого мистецтва й мистецтва виробни-
чого» [тобто прикладного. – З. Ч.] 39.

У складі цього факультету діяли, зокрема, лабораторія тек-
стильного фарбування і друку, майстерня ткацтва та килимар-
ства, де професор С. Колос викладав такі дисципліни, як «тек-
стильна композиція», «килимарство», «будова й аналіз тканини». 
Завдячуючи його педагогічному таланту, відділення з роками 
набувало популярності: якщо у 1925  році на ньому навчалось 
11 студентів, то вже 1928 року – 43, які здобули в школі високу 
технічну майстерність і сучасну фахову культуру 40.

Викладач Колос, який в основу своєї педагогічної методики 
поклав принцип ґрунтовного вивчення доробку традиційно-
го народного мистецтва, активно працював і творчо, беручи 
участь у виставках Асоціації революційного мистецтва Украї-
ни (АРМУ), заснованої в 1925 році, яка програмно проголосила 

37 чегусова  З. Історія діяльності та внесок у розвиток комплексного ар-
хітектурно-художнього вирішення інтер’єрів різних типів споруд України 
1970–1990-х років Науково-дослідного центру монументально-декоративного 
мистецтва КиївЗНДІЕП. Зб. наук. пр «Перспективні напрямки проектування 
житлових та громадських будівель». Київ : Український зональний науково-
дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву, 2003. С. 211.

38 Крутенко Н. Г. Колос Сергій Григорович. Енциклопедія сучасної Украї-
ни. Т. 14. Кол-Кос. Київ : ЕСУ, 2014. С. 114.

39 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 627. Арк. 152. 
40 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 643–645. Арк. 39. 

Київський інститут пластичних мистецтв, від 1924-го – Київський 
художній інститут (КХІ), утворений шляхом об’єднання Інститу-
ту пластичних мистецтв з Архітектурним інститутом, від 1998 р. – 
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) 34, 
якою керував В.  Кричевський, було вивчення народного мисте-
цтва. З-поміж розроблених тут проектів ткане панно розгляда-
лось як одна з домінант житлового та громадського інтер’єрів, яка 
втілювала ознаки «національного стилю», пошук якого у 20-х ро-
ках ХХ ст. стояв серед основних завдань українських митців.

Від середини 1920-х  років процес розвитку українського сю-
жетно-тематичного килима, який у перші десятиліття ХХ ст. мав 
лише фрагментарний характер, набув системності, зокрема і за-
вдяки діяльності представників Київського художнього інститу-
ту (КХІ). У цьому контексті згадаємо твори талановитого студента 
Василя Кричевського Олександра Саєнка, який під впливом свого 
вчителя створив такі неперевершені ескізи гобеленів, як «Козак 
Мамай» (1920), «Козак і дівчина» та «Українська старовина» (оби-
два –1921 р.), «Зустріч козака» (1924) тощо 35. Хоча деякі зі своїх ес-
кізів О. Саєнко реалізував у матеріалі набагато пізніше (гобелени 
«Диво-сад», 1977  р., НМУНДМ, інв.  №  КТ-4569; «Щедра осінь», 
1977  р., НМУНДМ, інв.  №  КТ-4799; «Кози», 1982  р., НМУНДМ, 
інв. № КТ-4689), але більшість гобеленів за ескізами 1920-х років ви-
конано вже у 1990-х роках дочкою майстра Ніною Саєнко 36 (іл. 2).

Ініціатором введення тканого панно у навчальний процес 
виступив Сергій Колос – керівник новоутвореного текстильного 
відділу на живописному факультеті КХІ (1925–1931), на характер 
роботи якого вплинула співпраця з майстернею композиції та 
народного орнаменту В.  Кричевського і майстернею монумен-
тального живопису М. Бойчука в тому ж таки КХІ, в яких свого 
часу навчався і сам С. Колос – згодом високоосвічений майстер 

34 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 627. Арк. 151.
35 Кара-Васильєва Т., чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ сто-

ліття. У пошуках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. С. 48–50.
36 Український килим. Мистецька династія Саєнків  : книга-альбом / ав-

тори і упорядники Н. О. Саєнко, О. Л. Майданець-Саєнко. Київ : Мистецтво, 
2012. 144 с. : іл.
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торії українського гобелена першої третини ХХ ст. можна розгля-
дати лише як цікавий експеримент, перерваний, на жаль, появою 
в українському мистецтві одіозного «методу соцреалізму» під 
час трагічного сталінського періоду, коли закономірний процес 
еволюції художніх форм був перерваний, що у галузі килимар-
ства, як і мистецтва загалом, характеризувався стандартизацією 
творчості. Нова ідеологія заперечувала здобутки попередників, 
які прийнято було трактувати як прояв формалізму, що призвело 
мистецтво гобелена до стану глибокого занепаду 44.

На противагу періоду 1910–1920-х  років в історії українсько-
го мистецтва, коли гучно заявили про себе митці різних творчих 
об’єднань, які широко використовували досвід європейських ко-
лективів, сміливо розвиваючи український варіант модерну і такі 
авангардні мистецькі напрями, як супрематизм, кубізм, абстрак-
ціонізм тощо, час 1930–1950-х років в історії української культури 
мав кардинально протилежний характер розвитку. Запроваджений 
в усіх сферах культури метод соцреалізму, який нещадно нищив усі 
мистецькі напрями разом з новітніми пошуками пластичної мови, 
сформував інше мистецтво, зробивши його керованим і цілком за-
лежним від партійного замовлення та ідеологічних настанов 45.

Радикальну зміну художньо-стильової концепції, ідеологія 
якої формувалася не з ініціативи творчих особистостей, а  як 
єдино правильний догмат панівної у державі політичної дикта-
тури, особливо виразно у 1930–1950-ті роки засвідчує характер 
вишитих, розписних, тканих панно, де міцно вкоренились прин-
ципи натурстанковізму.

Ткані панно 1930–1950-х років – яскравий приклад вищеска-
заного: їх було перетворено у «килими-картини» і максимально 
наближено до станкових малярських творів, від яких килимар-
ство перейняло ряд композиційних схем портретного, історич-
ного, батального, побутового жанрів. Більшість тематичних 
килимів того часу було створено за ескізами та картонами ху-

44 Історія українського мистецтва : У 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. 
Т. Кара-Васильєва; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т. 5 : Мистецтво 
ХХ століття. Київ : ІМФЕ, 2016. С. 13.

45 Там само. С. 7.

рівноцінність мистецтва виробничого (прикладного) з мисте-
цтвом образотворчим (чистим, станковим). Як майстер гобеле-
на С.  Колос вперше гучно заявив про себе на виставці АРМУ 
1927  року, продемонструвавши вдалі знахідки нових форм ху-
дожньої виразності, що підтвердив критик З.  Ягелко у статті 
«Виставка АРМУ»: «У відділі художньої промисловості вигідно 
показав себе Колос, що дав чудові зразки килимів «К.  Маркс» 
[НМУНДМ, інв. № КТ-3542. – З. Ч.], «Пес й птаха» і тканина («Ще-
дрівка» тощо) як початок блискучих можливостей у цій цілком 
нерозробленій у нас галузі виробничого мистецтва» 41 (іл. 3).

Під безпосереднім керівництвом С.  Колоса виконувались 
і невеликі за розмірами ткані тематичні роботи студентів КХІ 
у 1920-х  роках, де започатковувались і стверджувались основи 
новаторського підходу до образно-пластичного вирішення го-
белена на плідному ґрунті народного килимарства, основними 
художніми засобами якого, як відомо, були площинність і гра-
нична узагальненість форм, декоративність колористичного ви-
рішення, виконання його в матеріалі власноруч від фарбування 
пряжі до ткання. Згадаємо у цьому контексті студентські гобе-
лени «Кобзар» Л. Сердюка, «Відпочинок» Т. Фролової, «Жниця» 
Т. Дембовської, «На пляжі» Н. Маланяка, «Коза» Г. Гізлер 42.

Певними новаторськими пошуками у 1920-х роках відзнача-
лась і діяльність текстильно-ткацької майстерні Київської худож-
ньо-індустріальної школи (КХІШ  – колишнє Київське художнє 
училище, перетворене з перших років революції на художньо-
промислову школу, у 1919–1920 роках – на художньо-індустріаль-
ний технікум, а в 1923 році знову реорганізований на КХІШ), яку 
первісно планувалось наблизити до німецької Вищої школи при-
кладного мистецтва «Kunstwerbeschule» 43. Але цю сторінку в іс-

41 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 627. Арк. 12. 
42 Щербак  В. Український тематичний килим 20–30-х  років ХХ  ст.: ви-

никнення, способи формування, мистецькі якості. Український килим: гене-
за, іконографія, стилистика  : тези і резюме доповідей. Зб. ст. Міжнар. наук.-
практ. конф. «Український килим: генеза, іконографія, стилістика»  / Упор. 
Т. Кара-Васильєва. Київ : ДМУНДМ, 1998. С. 84.

43 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 627. Арк. 86. 
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Сумно визнавати, що в ті жорсткі часи високопрофесійні ху-
дожники, більшість яких пізніше постраждала від сталінського 
режиму аж до смертного вироку, були змушені створювати за-
мовні, ідеологічно витримані і компромісні з мистецьких пози-
цій композиції тематичних гобеленів, серед яких переважали 
парадні портрети вождів (С. Колос. Гобелен «Володимир Ленін». 
1924  р. НМУНДМ, інв.  №  КТ-3528; М.  Рокицький. «С.  Орджо-
нікідзе», 1938 р., НМУНДМ, інв. № КТ-3411) і сюжети, пов’язані 
виключно з радянською пропагандою. Згадаємо в цьому контек-
сті ескізи і картони до гобеленів для експозиції 1936 року таких 
талановитих видатних українських митців ХХ ст., як Анатолій 
Петрицький («Сталін і діти»; виткали килимарниці с.  Дігтярі 
чернігівської області Т. Іваницька, М. Пономаренко, Г. Малиш, 
М.  Кульга), Михайло Бойчук («Обжинки»; виткали В.  Блоха, 
М.  Харченко, М.  Шебиченко), Іван Падалка («Ленін»; виткали 
килимарниці с. Скобці Київської області Н. Вовк, М. Щур, Г. Са-
висько), Василь Касіян («Ленін і діти»; виткали М. Лебединська, 
Т. Сухіна, Є. Кузьменко), Василь Седляр («Сталін»; виткали ки-
лимарниці с. Дігтярі чернігівської області Т. Іваницька, М. По-
номаренко, Г. Малиш, М. Кульга, Г. Бурак, П.  Іванець), Дмитро 
Шавикін («К. Е. Ворошилов приймає парад червоного козацтва»; 
виткали килимарниці с.  Скобці Київської  області й с.  Дігтярі 
чернігівської, НМУНДМ, інв. № КТ-5040) 48, Гаврило Пустовійт 
(гобелен «Піонери – весіння пісня»; виткали Є. Лісова, Н. Кисіль, 
Є. чеверденко) 49.

Проте класикою, що назавжди увійде в історію художньо-
го текстилю України ХХ ст., вважаємо гобелени тих же років і 
для тієї ж виставки 1936 року за ескізами і картонами Михайла 
Дерегуса «Збирання фруктів у колгоспі» (виткали килимарниці 
О. черкун, І. Крутій, В. Блоха, НМУНДМ, інв. № КТ-4721), Івана 
Падалки «Яблуня. Збір врожаю» (виткали килимарниці с. Скоб-
ці Баришівського району Київської області Н. Вовк, Г. Сависько, 
М. Щур), М. Азовського «Жнива» (виткали В. Блоха, М. Харчен-

48 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 635. Арк. 142. 
49 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 571. Арк. 116. 

дожників-станковістів у середині 1930-х років у зв’язку з підго-
товкою до великомасштабної виставки українського декоратив-
но-ужиткового мистецтва, запланованої у 1936 році для показу в 
Києві, Москві, Ленінграді. Ця виставка, треба віддати належне, 
сприяла широкому розвою гобелена, проте зорієнтованого на 
станкове мистецтво, що суперечить його характеру як різновиду 
монументального і декоративного мистецтва.

З метою підготовки до виставки її оргкомітетом було при-
йнято рішення про організацію державних замовлень на виго-
товлення експонатів. Тому ескізи та робочі картони сюжетно-те-
матичних фігуративних гобеленів, що за задумом мали тяжіти 
до станкових картин, розроблялися художниками-професіона-
лами, які мали вищу академічну освіту, а їх досконале виконан-
ня у техніці гладкого ткання доручалося народним майстриням, 
що працювали в художніх промартілях традиційних килимар-
ських осередків, таких як Дігтярі, Скопці, Нові Санжари, Реше-
тилівка тощо. З виставкою пов’язано і заснування в Києві восени 
1935 року експериментальних майстерень Наркомпросу УРСР та 
Київського художнього союзу при Музеї українського мистецтва 
(керівник майстерень В. М. Гагенмейстер), де вивчалось україн-
ське народне мистецтво в його історичному розвитку, проводи-
лась науково-дослідна та експериментально-дослідна робота, і, 
зокрема, було організовано килимово-гобеленний та художньо-
ткацький цехи 46.

До спільної праці зі знаними народними майстрами було за-
прошено таких видатних українських живописців і графіків, 
як М. Бойчук, М. Дерегус, В. Касіян, В. Овчинніков, І. Падалка, 
М. Рокицький, Д. Шавикін та інших, у результаті чого було ство-
рено 14 масштабних гобеленів високої художньо-технічної якос-
ті  47, що відкрило нову сторінку в історії художнього текстилю 
України ХХ  ст., незважаючи на такі її суперечливі художньо-
стилістичні особливості, як ознаки станковізму, перевантаже-
ність та еклектичність композицій.

46 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 635. Арк. 108. 
47 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 636. Арк. 93.
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На розвиток мистецтва художнього текстилю сильно впли-
нуло відкриття у 1946  році Львівського державного інституту 
прикладного і декоративного мистецтва (ЛДІПДМ; від 1994  – 
Львівська академія мистецтв (ЛАМ), від 2004  – Львівська на-
ціональна академія мистецтв (ЛНАМ)) – першого у радянській 
Україні вищого навчального закладу з кафедрами художньої ке-
раміки, скла, текстилю, пізніше металу, випускники якого усла-
вилися значним внеском у розвиток українського професійно-
го декоративного мистецтва ХХ ст. Народне мистецтво для них 
було невичерпним джерелом натхнення, тому в їхній творчості 
середини ХХ ст. можна простежити три основні тенденції: тра-
диційне трактування форм і декору, поєднання традиційного і 
новітнього, а також інтерпретація, в якій переважають новації 
форм і декору. Львівська школа декоративного мистецтва, що 
була тісно пов’язаною не тільки з народним мистецтвом, а й з єв-
ропейською художньою традицією, мала важливий вплив на де-
коративне мистецтво України в загальнонаціональному вимірі.

Так, у доволі складних умовах тогочасної дійсності, коли де-
коративне мистецтво України піддавалось деструктивному по-
літичному впливу радянської державної влади, що значно галь-
мувало його природний розвиток і віддаляло від європейського 
культурно-мистецького поступу, українські митці зберігали 
його національну своєрідність і неповторність.

Лише наприкінці 1950-х – на початку 1960-х років в україн-
ському гобелені, який поступово «повертався до себе», в  його 
образно-пластичному вирішенні відбувся справжній «тектоніч-
ний зсув», коли почала визрівати тенденція до перегляду худож-
ньо-стилістичних засад попередньої епохи, оновлення системи 
формотворення, що спричинило не тільки зміну тематики, а, що 
важливіше, образно-пластичну трансформацію.

Рубіж 1950–1960-х років, що став початком політичної, так 
званої «хрущовської відлиги» в  СРСР, був позначений ради-
кальними культурними зрушеннями. Починається новий 
етап розвитку українського декоративного мистецтва, обу-
мовлений послабленням тоталітаризму після смерті Сталіна 
та настанням помітних стильових змін в архітектурі й обра-

ко, М. Шебиченко), Софії Налепінської-Бойчук – панно «Виши-
вальниці» (НМУНДМ, інв. № КТ-3774).

Зазначимо, що ці ж експериментальні майстерні готували 
експонати і до Міжнародної виставки «Мистецтво і техніка в су-
часному житті» в Парижі 1937 року, де Україну було представле-
но окремим великим розділом, головною прикрасою якого були 
саме гобелени 50.

Віддаємо належне, що саме від того часу розпочинається, а у 
другій половині ХХ  ст. зміцнюється і видається дуже плідною 
творча співдружність українських художників-професіоналів і 
народних майстрів, які готували гобелени за їхніми картонами – 
кольоровими ескізами у натуральний розмір. Така практика була 
поширена і в Європі: відомі гобелени були створені виконавця-
ми за картонами таких визначних митців, як Жан Люрса, Марк 
Сен-Санс, Анрі Матісс, Фернанд Леже, Ле Корбюзьє, Жак Пікар-
Леду та ін. Проте на відміну від французьких високомистецьких 
тканих творів 1930–1950-х років в українському гобелені в перше 
повоєнне десятиріччя незмінною залишалась фактична імітація 
творів станкового живопису і кольорової графіки.

Водночас не так стрімко, як у центральних областях, відбу-
валося становлення натурстанковістичної моделі сюжетно-те-
матичного килима у провідних ткацьких осередках Західної 
України. Незважаючи на приєднання її в 1939 році до радянської 
республіки, тут залишалися міцними інші традиції килимового 
ткацтва, в основі яких лежали рахунково-геометричні техніки.

Процес створення тематичних килимів у західних областях 
України фактично почався з середини 1940-х років і пов’язаний 
він з відкриттям спеціалізованих відділень художньо-освітніх 
закладів  – Вижницького училища прикладного мистецтва на 
Буковині, Промислової школи гуцульського мистецтва в Косові, 
а  також Львівського художнього училища та Львівського дер-
жавного інституту прикладного і декоративного мистецтва 51.

50 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13. Од. зб. 635. Арк. 208. 
51 Шульга З. Барви і школи осередків Західної України кінця ХІХ – ХХ ст. 

Образотворче мистецтво. 2002. № 2. С. 71.
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Цінні художні й технологічні розробки натуральних шовкових 
тканин належать митцям, творче життя яких десятиліттями було 
нерозривно пов’язане з діяльністю цього комбінату-гіганта. Це 
такі видатні професійні художники декоративного мистецтва, як 
М. Кирницька, Н. Щербакова, Т. Мороз, М. Севастьянова (Гриба-
нова), О. Вовченко, С. Белявська, Л. Волкова, П. черняков та інші.

Після пуску в 1946 році КШК вже через три роки запрацювали 
цехи Дарницького шовкового комбінату (ДШК), який згодом усла-
вився на всю країну набивними тканинами зі штучного волок-
на. Художниками цього комбінату стали випускники Київського 
училища прикладного мистецтва, ЛДІПДМ, московських та ле-
нінградських вузів, яким належить неабияка роль у творенні на-
ціонального стильового напрямку української художньої тканини 
індустріального виробництва другої половини ХХ ст. Це Н. Бонда-
ренко, Н. Грибань, А. Ламах, П. Зайцев, Е. Титаренко, Р. Пашкевич, 
М. Жиліна, Т. Мисковець, В. Корнєва, Т. Іванова, А. Скутін 53. Ху-
дожня промисловість набуває у цей час широкого розвою. В галузі 
працюють талановиті митці, які створюють як речі масового вжит-
ку, так і виставкові твори, позначені рисами індивідуальності.

Атмосфера 1960-х років була сповнена омріяного оновлення, 
що природно викликало народження нової естетики. З  одного 
боку, велися пошуки граничного узагальнення декору, відпра-
цювання чистоти форм, новітнього образотворення, а з іншого – 
було прагнення будь-що зберегти традиції народного мистецтва, 
що передавалися із покоління в покоління в Україні протягом 
віків, як основу формотворення та образних рішень. Звернення 
до народного мистецтва внесло тоді живий струмінь у розвиток 
мистецької культури. «Шестидесятники» аж ніяк не імітували 
роботи народних майстрів. Це було суб’єктивне осмислення і пе-
реосмислення разом із усвідомленням своєї національної само-
ідентифікації (іл. 4).

Хвилю фольклоризму можна було б ототожнити з ренесан-
сом в українському декоративному мистецтві, якби не постійний 
диктат з боку керівних органів. Адже від митців-прикладників 

53 Там само. С. 290.

зотворчому мистецтві. Зростає інтерес до монументального 
та декоративного видів творчості. Після засилля натурстанко-
візму зміна виражальних засобів проявилась у широкому за-
стосуванні прийомів узагальнення і стилізації форм у творах 
декоративного мистецтва, у  які повертаються площинність 
зображення та локальність кольорової палітри. Художники 
поринають у пошуки нової художньої мови, співзвучної за-
гальносвітовому мистецькому поступу, водночас використо-
вуючи найцінніші надбання національного мистецтва, розви-
ваючи його образну систему.

У післявоєнні роки в країні гостро постало питання підго-
товки національних кадрів для підприємств художньої про-
мисловості. У  1946  році такі кадри почав готувати ЛДІПДМ. 
У  1948  році було засновано факультет декоративного мисте-
цтва (текстиль, кераміка, дерево) в КДХІ, який у 1951 році було 
теж переведено до ЛДІПДМ. Перший випуск художників для 
промисловості у Львові відбувся в 1952  році, зокрема для тек-
стильної – в 1953, яких було направлено на роботу на Київський 
шовковий комбінат (КШК), де вже творчо працювали випускни-
ки текстильних московських та ленінградських вузів, зокрема 
З. Вишневська, К. Шуцька, згодом З. Афасіжева, В. Познікін.

Хоча будівництво КШК почалось іще наприкінці 1930-х ро-
ків, перші метри шовкових тканин високої художньої якості він 
випустив лише в 1947 році. Тоді першими авторами рисунків, за 
якими було виготовлено тканини на КШК, стали М. Тимченко, 
О. Пащенко, В. Павленко, які працювали ще в довоєнні роки в 
художніх майстернях Києво-Печерської лаври, а від 1946-го – у 
відділенні текстилю Інституту художньої промисловості Ака-
демії архітектури УРСР, провідної на той час науково-дослід-
ної і проектної установи з питань внутрішнього обладнання та 
оформлення архітектурних споруд, яку довгі роки очолювала 
відомий архітектор Н. Манучарова 52.

52 Історія декоративного мистецтва України: У 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник ; 
наук. ред. Т. Кара-Васильєва; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : 
ІМФЕ, 2016. Т. 5 : Мистецтво ХХ – початку ХХІ століття. С. 287.
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дожники все більше осягають безмежні виражальні можливості 
гобелена, основи його пластичної і просторової організації.

Зберігаючи пафосну піднесеність, властиву монументаль-
ним творам України попередніх десятиріч, тематичні гобелени 
початку 1960-х відрізняються певними новаціями в побудові 
композиції та розкритті ідеї шляхом поєднання символічних зо-
бражень різної смислової, просторової та часової наповненості. 
Набули розвитку гобелени, орієнтовані на орнаментику килимів 
та верет західних областей України, на килимарство Лівобереж-
жя, які умовно можна позначити як «фольклорні».

Наголошуємо, що у 1960–1970-х роках гобелен в Україні роз-
вивався під сильним впливом народного килимарства. Специ-
фіка ручного ткання передавалася із покоління в покоління та 
донесла нам з давніх часів і певну символіку кольору та орна-
менту, і певну смислову знакову систему. Так, у народному ки-
лимарстві протягом століть відбувався складний процес пошуку 
неповторно-своєрідних орнаментальних мотивів, на створення 
яких народних майстрів завжди надихала чудова українська 
природа. Саме з її характером пов’язана відмінність орнаментів 
Київщини, Полтавщини, чернігівщини, Полісся, де превалює 
рослинний орнамент, і західних областей на Гуцульщині, При-
карпатті, Буковині, де гірський ландшафт підказував майстрам 
геометричні або рослинно-геометричні композиції. Водночас 
основні центри килимарства Сходу й Заходу України зберігали 
свою самобутність і до кінця ХХ ст. були осередками творчості 
для багатьох професійних художників.

Українських митців постійно надихала і окриляла природа, 
краса української землі. через стилізовані рослинно-квіткові 
мотиви передається характерне для українців поетичне світо-
відчуття, мрійливий чи ностальгійний стан душі. Ці традиції 
послідовно розвивав у своїй творчості заслужений художник 
України Олег Машкевич (1925–1996). Після закінчення Київсько-
го училища декоративно-прикладного мистецтва (1947), де його 
педагогами були С. Колос та А. Середа, митець почав працювати 
в Центральній художньо-експериментальній лабораторії Укрху-
дожпрому  – Управління Міністерства місцевої промисловості 

постійно вимагали включення в композиції радянської емблема-
тики, ідейно-тематичних сюжетів, які були не тільки невластиви-
ми декоративному мистецтву, а й порушували закони творення 
художнього образу, руйнували форму. Саме звернення до народ-
ного мистецтва з його знаково-символічною мовою орнаменту і 
пластики давало митцям змогу якоюсь мірою розривати ланцю-
ги ідеологічного тиску, проявляти свою творчу особистість. 

До скарбниці народного мистецтва  – фольклорних і літера-
турних джерел, декоративно-прикладної творчості, до пластич-
них надбань українського авангарду звертаються і професійні 
художники текстилю, які впевнено увійшли в художній простір 
України 1960-х  років. Це передусім такі випускники ЛДІПДМ, 
як Є.  Фащенко, Н.  Паук, С.  Шабатура, І.  та М.  Литовченки, 
О. Крип’якевич 54 – «першопрохідці» в мистецтві гобелену, одно-
го з найбільш популярних видів українського авторського тек-
стилю у другій половині ХХ  ст., який до 1960-х  років у мисте-
цтвознавчій науці позначався терміном «сюжетно-тематичний 
килим» чи просто «тематичний килим» 55 (іл. 5).

У другій половині ХХ ст. український гобелен як один із ви-
дів монументально-декоративної творчості у процесі розвитку 
зазнає суттєвих змін і набуває все більшої значущості серед ін-
ших видів художнього текстилю. Насамперед він позбувається 
чужого йому характеру станковізму, нав’язуваного йому аж до 
початку 1960-х років. Замість виражальних засобів, характерних 
для станкових видів мистецтва, автори гобеленів дедалі більше 
користуються образною мовою декоративного мистецтва, озна-
ками якої є широке узагальнення форм, умовність образу, вико-
ристання метафор, символів, алегорій, орнаментальність компо-
зицій тощо. З’являються твори багатосюжетні, сповнені глибокої 
змістовності, розраховані на уважне і тривале розглядання. Ху-

54 Кусько  Г. Кафедра художнього текстилю Львівської національної ака-
демії мистецтв: становлення, розвиток, потенціал. Вісн. Львів. нац. акад. мис-
тецтв. Вип. 17. Львів : ЛНАМ, 2006. С. 25–40.

55 Запаско Я. П. Українське народне килимарство. Київ : Мистецтво, 1973. 
С. 18 
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мазками, які лягають у красивих вигинах горизонтально по тлу, 
завдяки чому колір міниться і переливається 57.

Вишукана графіка рисунка, індивідуальне трактування фор-
ми, впізнавана його стилізація дерев і рослин, ніжна колірна 
гама відрізняли художника-лірика і поета у 1980-х  роках, що 
ілюструє найвіртуозніший з його творів – гобелен «Рідне Поліс-
ся» (1992 р., НМУНДМ, інв. № КТ-6098). У ньому повністю роз-
кривається феномен творчості Олега Машкевича, що полягав у 
радісному поєднанні особистісного художнього бачення, талан-
ту професіонала і водночас глибинних знань народних традицій, 
і, що не менш важливо, – віртуозного виконавчого дару 58.

Багато вітчизняних фігуративних гобеленів у 1970–1980-х ро-
ках за своїм семантичним поданням генетично пов’язані з народ-
ним світобаченням, з архетиповими шарами свідомості. Скажімо, 
«земля-годувальниця» як один із центральних образів національ-
ної ментальності й української культури відтворюється в гобеле-
нах багатолико. Це природа – ландшафт, приміром, у Л. Жоголь, 
Н. Бабенко, Н. Паук, О. Риботицької; людина – у гобеленах І. Ли-
товченка і М. Литовченко.

Знаменитим «тандемом» художників текстилю, який про-
існував майже сорок років, співавторами численних гобеленів 
у 1960–1990-х  роках були відомий український художник-мо-
нументаліст, заслужений діяч мистецтв України, дійсний член 
Української академії архітектури, лауреат Національної премії 
України ім. Тараса Шевченка Іван Литовченко (1921–1996) та за-
служений художник України, лауреат Національної премії Укра-
їни ім. Тараса Шевченка Марія Литовченко (1927–2015).

Іван та Марія Литовченки – митці, з іменами яких пов’язане 
формування української школи гобелену у другій половині 
ХХ  ст. У  становленні образної мови фігуративного текстилю 
України з підкресленою національною своєрідністю Литовчен-
кам належить важлива роль (гобелен «Т. Г. Шевченко і Україна», 

57 Там само. С. 20.
58 Виставка творів заслуженого художника України Олега Львовича Маш-

кевича (1925–1996) в НМУНДМ. 2013. URL : http://www.mundm.kiev.ua/.

(від 1948 по 1963 рр.). Працюючи в лабораторії і глибоко вивчаю-
чи особливості килимарства різних регіонів за музейними зраз-
ками, досліджуючи такі відомі центри килимарства, як Дігтярі 
на чернігівщині, Решетилівка на Полтавщині, Санжари на Хар-
ківщині, Хотин на чернівеччині, Глиняни на Львівщині, Косів, 
Кути і Яблунів на Гуцульщині, де вишукував давні зразки, ви-
вчав техніки, особливості орнаментального і колористичного ви-
рішень  56, митець створював зразки для масового тиражування 
в системі народних промислів і легкої промисловості. Таланови-
то використовуючи художню спадщину минулого, він знайшов 
свій самобутній шлях у мистецтві професійного художнього тек-
стилю, що особливо яскраво відчувається в таких його ажурних 
килимах-шпалерах, як «Калина червона» (1980  р., НМУНДМ, 
інв.  №  КТ-4962), «Троянди і виноград» (1984  р., НМУНДМ, 
інв. № КТ-4930), задумані як гобелени-перегородки (іл. 6).

Неоціненним є внесок О. Машкевича у розвиток фігуратив-
ного гладкотканого гобелена. Такі твори автора, як «Ой, дівчи-
но, шумить гай» (1969 р., НМУНДМ, інв. № КТ-4749), «Травами 
зеленими» (1970 р., НМУНДМ, інв. № КТ-3537), різні за умовно-
декоративними формами, орнаментальними мотивами, змісто-
вим наповненням, проте кожен з них вражає красою і заверше-
ністю композиції, авторською неповторністю. У  золотий фонд 
українського гобелена другої половини ХХ ст. увійшли такі його 
гобелени, як «Луг» (1979 р., НМУНДМ, інв. № КТ-3539), «Квітка 
запізніла» (1983 р., НМУНДМ, інв. № КТ-3536). Відзначимо, що 
в гобеленах Машкевича незмінно помітна текстильна природа 
твору. Художник добре відчував матеріал і вмів використати 
його декоративні можливості. Високопрофесійний майстер тек-
стилю О.  Машкевич блискуче застосовував так звану техніку 
«деркання» («Лижний крос» (1957 р., НМУНДМ, інв. № КТ-4752), 
«Рясний», 1969 р., НМУНДМ, інв. № КТ-4750), тобто накладан-
ня близьких за тональністю ниток (характерне для полтавського 
килимарства), що створює полотно, наче вкрите живописними 

56 Жоголь Л. Гобелени Олега Машкевича. Образотворче мистецтво. 1985. 
№ 5. С. 19.
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«Вир», «Боротьба», «Молитва», «Прометей», «Дума про Україну», 
«Джерела слов’янської писемності», де автори піднімаються до 
вершин епічної виразності, де відчувається незмінне протягом 
усіх чотирьох десятиліть творчості Литовченків бажання філософ-
ськи осмислити життя свого народу. Їхній образний ряд, колірне 
звучання свідчать про душевну гармонію, просвітлене внутрішнє 
єство майстрів у період, пов’язаний з великими надіями митців на 
національне відродження України. Ті роки, як згодом виявилось, 
були для творців найбільш щасливими і плідними.

У народному плані вирішені гобелени початку 1990-х років – 
«Птах Фенікс», «Тривога», «Гуцул». У цей період Литовченки ще 
глибше проникають у космос і традиції свого народу. У гобеленах 
«Подружжя», «Троїсті музики» – (обидва 1991 р.) – майстри ори-
гінально інтерпретують орнаментальні мотиви, які створені вже 
не народною фантазією, а, по суті, вигадані самими Литовченка-
ми на зразок народних мотивів. В орнаментику вони вписують 
гранічно стилізовані постаті народних персонажів, які перетво-
рюються в цікаві, з точки зору формального вирішення, точно 
розраховані ритмічні побудови в гобелені. Митці завжди відда-
вали перевагу гладкому щільному ткацтву. частина їхніх творів 
технічно близька до традиційного європейського гобелену, що 
виконується на вертикальному верстаті, як і народний килим 
Подніпров’я в техніці «кругляння». Такі гобелени Литовченки 
виготовляли в своїй творчій майстерні чи ткали з виконавцями 
на Решетилівській фабриці ручного ткацтва. Інша ж – не менша 
частина творів текстильників, виконана в Косові, в характерній 
для народного килимарства, так званій «рахунково-лічильній» 
техніці. Такі твори текстильників на вигляд сприймаються і го-
беленами, і водночас килимами, оскільки їх сюжетна і компози-
ційна побудова характерна для «європейського» фігуративного 
гобелену чи шпалери.

Окремою важливою складовою українського художнього 
ткацтва у 1970–1980-х  роках стає декоративна орнаментальна 
тканина. Відтоді спостерігається тенденція до комплексного 
вирішення оздоблення житлових і громадських інтер’єрів за-
собами декоративно-ужиткового мистецтва, що було пов’язано 

1960  р., НМУНДМ, інв.  №  КТ-4863). Ці текстильники заклали 
початок нового фігуративного монументально-декоративно-
го напрямку в українському гобелені, коли вперше ввели його 
в громадський інтер’єр. Після помпезно-парадних гобеленів в 
інтер’єрах 1950-х років саме вони започаткували право і можли-
вість створювати у гобелені свій власний поетичний світ, що від-
кривав глядачеві чітко виражену авторську емоцію.

Розуміння художніх принципів декоративного текстилю, 
його технології обидва художники отримали ще студентами тек-
стильного відділення ЛДІПДМ, де познайомились у 1952 році й 
де почалось їхнє проникнення до джерел національної культу-
ри та духовного спадку українського народу. Вони послідовно 
дотримувались ідеї, що сума знань професійного мистецтва і 
здобутків народної культури є основою формування світогляду 
митця, а національна своєрідність – основа основ кожного мис-
тецтва (за Іваном Литовченком) 59.

Твори декоративного текстилю Литовченків останнього твор-
чого періоду надзвичайно органічно перегукувалися з їх ранніми 
гобеленами. Підкреслене орнаментально-декоративне начало, що 
йде від геометричного килима, вперше відчувається у гобелені 
«Весілля» (1969), який причаровує позірною «простодушністю» фі-
гуративу, запозиченою з народного примітиву, яка тонко поєдну-
ється з вишуканістю фольклорної мови професіональних митців. 

У  гобеленах Литовченків виділяються дві основні сюжетні 
лінії: любовно-лірична і громадянсько-романтична. У компози-
ціях гобеленів 1970-х  років «Пробудження» («Ранок»), «Пісня», 
«Музика», «Закохані» ніби живе і матеріалізується закладена в 
генах Марії та Івана Литовченків лірична настроєність україн-
ської душі. В  них чітко виражений дух гармонійного єднання 
людини з природою, що, здається, передалось цим текстильни-
кам-професіоналам у спадщину від народних майстрів.

У кінці 1980-х – середині 1990-х років Литовченки створюють 
свої кращі гобелени громадсько-романтичного плану  – «Поет», 

59 чегусова З. Іван, Марія та Наталія Литовченко. Образотворче мис тец-
тво. 1997. № 3–4. С. 37.
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Насиченим видається період 1970–1980-х років з точки зору 
бурхливого розвитку мистецтва гобелена і найширшого його за-
стосування в інтер’єрах громадських споруд України паралельно 
зі збільшенням чисельності митців, зайнятих у цій царині мону-
ментально-декоративної творчості. Потужні сили майстрів гобе-
лену були сконцентровані в Києві. Це випускники ЛДІПДМ, які 
на початку ХХІ ст. вважаються корифеями національної школи 
художнього текстилю, – Л. Жоголь, І. та М. Литовченки, В. Федь-
ко, Л.  Довженко, М.  Білас, Л.  та  Т.  Дмитренки, В.  Андріяшко, 
талановиті митці середньої генерації – Н. Борисенко, Н. Пікуш, 
М. Базак, Н. Лапчик, Г. Дигас, Л. Коваль, Н. Яценко та ін. Гобе-
лен захоплює своїми широкими образно-пластичними мож-
ливостями таких київських художників-монументалістів, як 
В. Задорожний, Е. Котков, В. Григоров, В. Прядка, А. Гайдамака, 
О. Мельник, В. Романщак, О. Хівренко, О. Мединський, О. Гнє-
даш, Т. Ларюшина, А. та В. Буйгашеви та ін.

Особливо плідними творчими пошуками і художньо-фор-
мальними знахідками в цей час відзначалися львівські пред-
ставники текстильної школи Н. Паук, О. Крип’якевич, О. Рибо-
тицька, О. Парута-Вітрук, С. Бабков, Л. Гошовський, Т. Печенюк, 
З. Шульга, І. Данилів, С. Бурак, І. Мінько-Муращик, В. Роєнко, 
М. Шеремета, М. Жиліна та ін.

У зазначений період архітектори віддають перевагу мисте-
цтву художнього текстилю в рішенні інтер’єрів громадських 
споруд (будинків культури, бібліотек, готелів, ресторанів, кафе 
і  т.  п.), і  гобелен гладкого ручного ткання стає його важливим 
елементом в архітектурі. Це можна пояснити широким діапазо-
ном декоративних можливостей і якостей гобелена, унікальною 
здатністю його викликати у людини ширший, ніж інші види 
мистецтва, діапазон почуттів.

Плідною творчою співпрацею з архітекторами уславилась 
народний художник України, академік Української академії ар-
хітектури, кандидат мистецтвознавства, лауреат премії ім.  Ка-
терини Білокур Людмила Жоголь (1930–2015), твори якої стали 
окрасою більш ніж 20-ти  громадських інтер’єрів в Україні та 
за її межами. Гобелени Жоголь прикрашають репрезентативні 

з масовим будівництвом житла, дитячих установ, готелів, кафе, 
ресторанів тощо 60. Важливим фактором при цьому був процес 
взаємовпливу професійних і народних авторів, які у спільній 
діяльності взаємозбагачувалися новими концепціями та фор-
мальними прийомами, що бачимо у творчості І. Дудар, Г. Верес, 
М. Даценко, С. Нечипоренка, Є. Фащенко, М. Біласа, І. Винниць-
кої, М. Токар, О. Бондаревої, Я. Борис, Л. Закурської, М. Іваниць-
кої, Л.  Іськів, О. Охримик та в  інших, багато з яких застосову-
вали технологічні способи ремізного ткацтва, відроджували та 
вдосконалювали забуті ткацькі техніки, сягаючи сутності народ-
ного мистецтва і зберігаючи його національний колорит.

Як підвид художнього текстилю розглядався в той час і кос-
тюм: до цієї категорії відносили виставковий і сценічний одяг, 
яким презентували творчі колективи або художників на вистав-
ках, декадах української культури за кордоном. Над вбранням 
працювали художники Будинків моделей України, серед яких 
Г. Воротньова, Н. Житникова, Н. Жук, Л. Скремета, Т. Егреші та 
інші, які незмінно звертались до традицій народного мистецтва, 
поєднуючи осучаснену форму традиційного костюма з викорис-
танням технік вибійки, аплікації, ткання, художнього розпису 
тощо. У цій царині натхненно творили і члени творчих спілок – 
професійні митці. Монументальністю, багатством пластичних 
засобів, оригінальністю образно-асоціативної мови відзначались 
авторські ансамблі строїв Л. Семикіної. Лірико-поетичною ви-
разністю декоративного звучання відрізнялись вишукані камер-
ні ансамблі костюмів Г. Забашти. У 1980-х роках талановитими 
педагогами кафедри художнього текстилю ЛДІПДМ – М. Токар, 
В.  Шелест, С.  Заблоцькою, Н.  Дяченко-Забаштою, З.  Шульгою, 
Л. Іськів, М. Шеремет, З. Тканко, Т. Кечеджі 61 було підготовле-
но низку унікальних мистецьких ансамблів за традиціями на-
родних костюмів регіонів України, які отримали високу оцінку 
в мистецькому середовищі.

60 Жоголь Л. Декоративное искусство в интерьере общественных зданий. 
Київ : Будівельник, 1978. 103 с.

61 Кара-Васильєва Т. Українська вишивка : альбом. Київ : Мистецтво, 1993. 
С. 95.
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самобутньо – над тематичними циклами, які умовно можна на-
звати «чорнобильська трагедія» (гобелени-триптихи «Як не лю-
бити таку землю», 1986 р., НМУНДМ, інв. № КТ-5983–5985; «І буде 
день, і буде життя...», 1987 р., НМУНДМ, інв. № КТ-5994–5996); 
«Київ» («Улюблене місто», 1976  р., НМУНДМ, інв.  №  КТ-4775; 
«Золоті пагорби Києва», 2000 р.; «Київ весняний», 2004 р.); «Кві-
ти» («Моя квітка – будяк», 1998 р.; «Іриси в саду», 2001 р.; «Квіти 
Карпат», 2003 р.), де домінують романтично піднесені, мажорні 
мотиви, хоча іноді зустрічаються і драматичні.

У Жоголівських гобеленах з циклу «Пори року», який ство-
рювався впродовж 1980–2000-х  років, українська природа по-
стає в усьому розмаїтті. В  них особливо рельєфно проявилась 
майстерність авторки перетворювати натурні спостереження 
і враження в гобелени, де віддзеркалюються її шукання фак-
тур, колірних поєднань, різних формотворень («Травневі луки», 
«Літо», 1977 р., НМУНДМ, інв. № КТ-4853) (іл. 7). В її «весняно-
літніх» гобеленах з цього циклу, як у кінці ХХ ст., так і на початку 
ХХІ важливою для неї залишалась тема саме «українського кра-
євиду», що підтверджує елегійно-спокійна горизонтальна ком-
позиція «Стельмахові роси» (1982 р., НМУНДМ, інв. № КТ-2223), 
де Жоголь прагнула створити гармонійний світ вдумливого спо-
глядання, в якому можна віднайти душевну рівновагу, розвіяти 
сумніви й печалі.

Загалом художниці було властиве неабияке композиційне 
обдарування. Воно проявлялось у творах, де вона балансує між 
архітектурно-пейзажним, орнаментально-рослинним і натюр-
мортним жанрами. Власне, у мисткині і не «чистий» пейзаж, і не 
«чистий» натюрморт, а складний синтетичний жанр, часто з асо-
ціативним підтекстом, де хоч і збережені риси кожного жанру, 
але головними залишаються основні принципи декоративного 
мистецтва – узагальненість образу, умовність і площинність фі-
гуративного зображення. Вірність Жоголь класичному фігура-
тивному гобелену на основі гладкого ткання простежується в 
усьому її творчому доробку.

Зауважимо, що в гобеленах художниці відчутна не тільки ге-
нетика національного килимарства (більше це помітно в її ліж-

приміщення Київської міської ради, Президії Національної ака-
демії наук України, Рахункової палати Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України в Києві, посольств України в Гре-
ції, Австрії, Бразилії та інших офіційних і громадських установ, 
а  також зберігаються у багатьох музеях України. Від 1978 до 
2013 року відбулося 40 персональних виставок цього знаного в 
світі українського майстра гобелену 62.

Людмила Жоголь була одним з основоположників національ-
ної школи сучасного гобелена. Від 1948 року корінна киянка Люд-
мила Недопако (дівоче прізвище художниці) навчалась у КХІ на 
факультеті прикладного мистецтва, звідки у 1951 році студентів-
ужитківців було переведено до ЛДІПДМ, зокрема на відділ ху-
дожнього текстилю, який Людмила закінчила у 1954 році. Далі 
відбулось її навчання в аспірантурі Академії архітектури УРСР 
(1954–1957), після завершення якого в кінці 1950-х  – на почат-
ку 1960-х років художниця, успішно захистивши кандидатську 
дисертацію, працювала в системі Академії архітектури, а після 
її реорганізації – в Академії будівництва та архітектури УРСР.

У  1970-ті  роки Л.  Жоголь здійснила своєрідну революцію в 
оздобленні громадських інтер’єрів, коли першою почала пра-
цювати в напрямку комплексного їх оформлення декоратив-
ними тканинами і гобеленами. Під її керівництвом і за участю 
художників текстилю, кераміки, металу відділу обладнання та 
оздоблення житлових і громадських споруд (пізніше  – відділу 
монументально-декоративного мистецтва) КиївЗНДІЕП, який 
вона очолювала у 1970-х – 1982-му роках, було здійснено низку 
унікальних проектів. Це такі відомі архітектурні споруди в Киє-
ві, як Будинок кіно, готелі «Україна» (тоді – «Москва»), «Дніпро», 
«Національний» (тоді – «Жовтневий»), «Русь» 63.

Людмила Жоголь втілювала свої задуми у квітково-рослинних 
композиціях гобеленів, сценічних шовкових завіс для інтер’єрів 
громадських споруд і паралельно працювала – яскраво, образно, 

62 Жоголь Л. «А наостанку я скажу...». Київ : Либідь, 2014. С. 244.
63 чегусова З. А., Кара-Васильєва Т. В., Придатко Т. О. Людмила Жоголь. 

чарівниця художнього текстилю. Київ : Либідь, 2008. С. 48, 54–65, 89–90.
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роду, його історією. З точки зору естетично-емоційного впливу, 
а отже, і змістовності гобелен досягає найбільш вагомих резуль-
татів тоді, коли в ньому зображувальні елементи знаходять адек-
ватне декоративне трактування. Ця тенденція спостерігається в 
українському гобелені в кінці 1980–1990-х  років. Поглиблення 
змістовності відбувалося водночас з посиленням декоративної 
основи, зумовленої зростаючим значенням синтезу з архітекту-
рою і застосуванням специфічних прийомів техніки ткацтва та 
матеріалу. Прикладом цього є творчість заслуженого діяча мис-
тецтв України, члена-кореспондента НАМУ, лауреата Державної 
премії з архітектури Володимира Федька (1943–2006), який шу-
кав нових засобів для розкриття задумів у традиціях класичної 
шпалери, що, по суті, бере свій початок від фрески. Це дозволяло 
йому досягти в гобелені не тільки виразного відображення теми, 
а і її монументального вирішення, більш органічного зв’язку тво-
ру з інтер’єром архітектурного об’єкта 65.

Творчий шлях митця почався після закінчення в 1965 році 
ЛДІПДМ. Той період характеризувався активними пошуками 
нових художньо-виражальних засобів, зокрема появою різних 
стилістичних тенденцій, що спостерігалися і в гобелені. Пі-
сенний фольклор, народне мистецтво стали для В. Федька не-
вичерпним і незамінним життєдайним джерелом, з  якого ху-
дожник черпав натхнення, образи і персонажі для своїх творів 
(гобелен «Ой на горі вогонь горить», 1965 р.). Особливою твор-
чою удачею його стали гобелени «Українська народна пісня» 
та «Український театр» (1985–1987) в  інтер’єрі Полтавського 
палацу культури залізничників. Художник знайшов своєрідну 
умовність у трактуванні зображень людей, оригінальні прийо-
ми композиційної побудови та відповідне колористичне вирі-
шення, що йдуть від творчого переосмислення традицій укра-
їнського середньовічного живопису, народного полтавського 
килима і європейської шпалери 66.

65 Жук А. Гобелени Володимира Федька. Образотворче мистецтво. 1988. 
№ 2. С. 25.

66 Жук А. Гобелени Володимира Федька... С. 26.

никах, декоративних тканинах, веретах), але й опосередкований 
зв’язок з французькою шпалерою ХV–ХVІ ст., точніше – глибока 
причетність до самого духу європейських культурно-художніх 
традицій. Завдяки їм вона оволоділа побудовою умовної декора-
тивної композиції гобелена у поєднанні з точним трактуванням 
деталей, навчилась трансформувати свої натурні спостереження 
природи в узагальнену художню форму. Відзначимо, що Л. Жо-
голь була наділена рідкісним даром – знаходити в натурі безмеж-
не розмаїття мотивів, за буденністю яких відчувається багато-
значне життя Природи, мінливість її станів у різні пори року, 
які викликають часом радість, а іноді – смуток. Лірична мелодія 
домінує в її гобеленах і на початку 2000-х  років. Це дає право 
вважати Жоголь одним з найталановитіших майстрів «гобелену 
настрою» (іл. 22).

У декоративному мистецтві України у 1970–1980-ті роки від-
буваються багатовекторні процеси  – «..складні і неоднозначні 
як за художньою спрямованістю, співвідношенням народного 
і професійного мистецтва, так і за розумінням ролі й значення 
народного мистецтва у формуванні естетичних категорій»  64. 
У цей період знов посилюється ідеологічний тиск на мистецтво, 
коли соцреалізм все ще залишається головним офіційно прого-
лошеним творчим методом, що продовжує диктувати митцям 
сюжети та образи, які найчастіше перетворюються у шаблони. 
Як і раніш, від художників вимагають виконувати до ювілейних 
виставок твори на теми революційної боротьби, воєнних подви-
гів, праці радянських людей, доповнюючи композиції емблема-
тикою, цитатами з творів, написами дат.

Між тим розвиток українського гобелена у 80–90-ті  роки 
XX ст. – це насамперед відображення інтенсивного процесу тво-
рення естетичного середовища. Для цього часу характерним є 
прагнення митців не лише прикрасити інтер’єр, а й одухотвори-
ти його, зробити естетично значущим, пов’язати з культурою на-

64 Історія українського мистецтва : У 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. 
Т. Кара-Васильєва; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Т. 5 : Мистецтво 
ХХ століття. Київ : ІМФЕ, 2007. С. 664.
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Ця художниця, яка належить до генерації українських 
майстрів декоративного мистецтва, що особливо гостро від-
чувають національний характер і здатні надати його своїм 
творам, наприкінці 1970-х вже перебувала на шляху між тра-
диціями і новаціями. На початку 1980-х років художниця на-
полегливо розробляла свій авторський декоративний стиль, 
здійснюючи спроби «скріпити нитку», що пов’язує традиції 
давньослов’янської культури й українського неоавангарду (го-
белен «Слов’янські мотиви», 1982–1983 рр.). Вона дедалі сміли-
віше балансувала в композиціях на межі реальної дійсності й 
художньої реальності, намагаючись більш коректно узагаль-
нювати предметну форму, шукаючи її першооснову, уникаючи 
зайвого при втіленні свого задуму – так, як це робили народні 
майстри і чого її навчали в інституті (гобелен «Танець з рибою», 
1990 р.). У комбінаціях конкретного й абстрактного народжу-
валися енергійні композиції її монументальних гобеленів з ви-
разними декоративними якостями (гобелен «Молода», 1989 р.). 
У ліричному гладкому ткацтві Н. Борисенко кінця 1980-х років 
розкриваються вишукана поетика і висока мистецька культура 
тонкої чутливої жінки-творця 67.

На початку 1990-х  років у пошуках своєї «авторської ніші» 
в художньому текстилі України вона «прокладає містки», що 
з’єднують улюблений нею 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 вирішується завдання 
на співвідношення і зв’язок у текстильних композиціях об’єму і 
площини, форми й фактури, конкретного й умовного, кольору і 
ритму. Твори початку 2000-х років дають розуміння причетності 
її до справжнього стилістичного новаторства (іл. 8). У нульових 

67 чегусова З. Обійми пригорнули глядача : про творчість майстра худож-
нього текстилю Наталію Борисенко. Образотворче мистецтво. 2012. № 1–2. 
С. 103.

З кінця 1980-х років спостерігаємо активніший потяг авторів 
до експерименту в цій царині, до пошуку нових технологічних 
прийомів, незвичних образних рішень, які сприяють руйнуван-
ню канонів, але не загрожують українському текстилю «втратою 
етносу». Бачимо нові підходи до виражальних засобів при роз-
робці нетрадиційних сюжетів і мотивів, що веде за собою зміну 
ритмів лінійно-колірних поєднань. Умовність, узагальнення зо-
бражень, композиційна ускладненість надають творам особли-
вого спрямування. Прагнучи досягти мистецьких вершин, ху-
дожники віднаходять свою, одразу ж упізнавану творчу манеру, 
демонструючи високу професійність в роботі з традиційними 
матеріалами – вовною, льоном у класичному ручному тканні – й 
водночас застосовуючи нові матеріали і техніки при виконанні 
новаторських композицій.

Між тим активне експериментування в царині художнього 
текстилю не завадило народному мистецтву виступати джерелом 
національної самоідентифікації в протистоянні з офіційною іде-
ологічною парадигмою радянського мистецтва, даючи ґрунт для 
подальшої модернізації, еволюції формотворення, і,  зрештою, 
перетворилася на благодатний вербальний матеріал для глибоко 
асоціативного символічного мистецтва. Народний текстиль для 
сучасного гобелена як жанру декоративного мистецтва є своєрід-
ною матрицею з власною програмою ткацтва і як техніки, і як ком-
позиційної структури, що наділена своїми принципами організа-
ції ритму, кольору, орнаменту. Вітчизняний художній текстиль 
успадкував багату й добре розвинену ткацьку традицію, яка за-
лишається свого роду естетичним каноном, що яскраво доводять 
твори талановитих київських художниць – випускниць ЛДІПДМ 
1970-х років Наталії Борисенко, Ніни Лапчик, Марти Базак – мит-
ців різних темпераментів з несхожою творчою вдачею.

Фігуративні гобелени члена НСХУ Наталії Борисенко свід-
чать про особистісне естетичне та емоційне переживання світу 
цією текстильницею, яка у своїй творчості зуміла поєднати ві-
рність принципам львівської мистецької школи з умінням роз-
виватись і через сміливі образно-пластичні експерименти пря-
мувати далі.
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тих» у  Києві, теж цікава як з образної, так і пластичної точок 
зору. Авторська ідея: ми – люди, вони – представники тваринно-
го світу; ми – замасковані, дволикі, складні істоти, вони – більш 
гуманні й відверті, оскільки їх позитивні чи негативні якості 
завжди лишаються незмінними. Глибокий чорний масив фону 
в гобеленах, на якому яскравими червоними, синіми, жовтими, 
бірюзовими нитками виткані людські постаті, контрастне колір-
не вирішення в зображеннях природних форм, чітко виражена 
геометрія облямівки, яка нагадує меандр, надають гобеленам 
виключної декоративності та художньої завершеності. Ставлячи 
перед собою формальне завдання організації чорної площини 
тонким кольоровим контуром, Ніна Лапчик у цій серії таланови-
то продовжує традицію народного килима Правобережної Укра-
їни з чорним тлом, для якого особливо характерне багатство рос-
линного і геометричного орнаментів, розмаїтість композиції і 
вишуканість колориту 70.

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-прикладно-
го мистецтва і дизайну імені М.  Бойчука (КДАДПМД). Нероз-
ривний зв’язок з народним мистецтвом простежується у доборі 
тем і сюжетів, обраних художницею: їй близька поезія природи 
разом з щедрістю української землі. І здається, що енергія народ-
них майстрів, яка впродовж віків концентрується в українських 
килимах, трансформується в гобеленах Базак гармонійними 
поєднаннями, неочікуваними орнаментальними вирішеннями. 
Текстильниця вдало знаходить рівновагу між засобами вираз-
ності сучасного фігуративного гобелена і традиційною мовою 
килима (іл. 9).

Площинне трактування майже абстрактних геометризованих 
пейзажних мотивів, активність кольору, що властива народному 
декоративному живопису, узагальнена умовна фігуративність – 
все це є своєрідними рисами образно-пластичної мови Марти 

70 Там само. С. 56.

ХХІ ст. Наталія Борисенко реалізувалася як сформований нео-
авангардист, поборник ідеї безкінечного руху до нового 68.

Інша київська художниця професійного декоративного мис-
тецтва Ніна Лапчик – одна з небагатьох майстрів текстилю Укра-
їни, які перебувають не лише в лавах НСХУ, але й серед членів 
Спілки художників-текстильників Європи (ETN) та Всесвітньої 
спілки художників тапісерії (ITN). Фігуративний гладкотканий 
гобелен Н. Лапчик відзначається цілою низкою самобутніх об-
разно-пластичних прийомів, витоки яких знаходимо в давньоу-
країнській іконі та фресці. Саме в гобелені у мисткині, яка пра-
цювала в 1980–1990-х у різних підвидах художнього текстилю 
(батик, театральний костюм, моделювання одягу), найбільше 
творчих удач і авторських знахідок. Це набуло особливо яскра-
вого вираження в її історичних серіях гобеленів «Одвічне» (1991) 
та «Реставрація» (1990-ті рр.).

Поетична мова художниці здається щемливо-зворушливою 
в гобеленах серій «Благовіщення» та «Мої ангели», образи яких 
мисткиня трактує досить незвично, надихаючись поетичною 
мовою народного примітиву. Вона у дивний спосіб поєднує зо-
браження доброго янгола, чиї крила завжди смиренно приспу-
щені, з постаттю української селянки в народному одязі та з не-
мовлям у лоні. Її ангел – це не крилатий персонаж, що наділений 
могутністю посланця Бога, не безтілесна чи безстатева істота. 
Гобелени авторки наче свідчать про його земне походження. 
Янгол Н. Лапчик є радше архетиповим жіночим образом анге-
ла милосердя, в  якому виражені такі символічні гуманістичні 
аспекти, як доброчесність і заступництво. Серія «Мої ангели» 
приваблює своїм колірним вирішенням у ніжних бежево-роже-
вих, біло-блакитних тонах, збагачене фактурами із стеклярусу 
(страз), мережива, трикотажного плетіння 69.

Серія гобеленів Лапчик «Ми і вони» (1989), яка вперше 
з’явилася на її персональній виставці 1994 року в галереї «Трип-

68 чегусова З. Нитка життя. Наталка Борисенко : каталог. Київ, 2011. С. 1.
69 чегусова  З. Віртуозний майстер Ніна Лапчик. Образотворче мисте-

цтво. 1996. № 2. С. 55.
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«Весна іде, красу несе»), ліричні творчі фантазії авторки («Благо-
віст», «Живуть тополі у мені», «Сурми вічності»). Зустрічаються в 
її творах і християнські сюжети («Таємна вечеря»). 

Приваблює в роботах цієї художниці майстерне володіння 
матеріалами: делікатність в опрацюванні вовняної пряжі («Осе-
ниця», «Зачарований птах»). В основі образних рішень Лесі Май-
данець  – динамічні й водночас сповнені внутрішнього спокою 
та гармонії, вишукані за формою композиційні прийоми, що їх 
бачимо в поетичних гобеленах «Прийдешнє», «Вирій», призна-
чених для архітектурного середовища.

Саєнківська національна ідея стала девізом і у творчості заслу-
женого діяча мистецтв України Ніни Саєнко, твори якої здобули 
визнання, експонуючись на численних всеукраїнських та міжна-
родних виставках у відомих галереях Парижа, Ерфурта і Маґде-
бурґа, Афін, Торонто, Монреаля і Едмонтона, чикаґо, Філадельфії 
та Нью-Йорка, Сіднея і Канберри, Москви і Єкатеринбурґа. 

Дочка успадкувала від батька високу емоційність, чутливість, 
ліризм, який є основою справжньої творчості. Уже в ранньому 
віці Ніна, завдяки батьку, осягла систему мистецьких вартостей. 
Його світосприймальні й життєві настанови, які мали наскрізь 
позитивний характер, впливали на світогляд дочки: як пізнавати 
світ, як його образно і пластично відтворювати – усьому навчив 
отець. Для Ніни не було кращих студій, ніж школа майстерності 
Олександра Саєнка з тим духовним скарбом, який він їй передав.

Витвори художнього текстилю Ніни Саєнко 1990–2000-х ро-
ків: від тематично-фігуративного гобелена («Козацька балада»), 
урочистих і водночас ліричних орнаментальних композицій 
(«Святковий», «Рожевий цвіт») до складних за колористичною 
гамою, гармонією тональних поєднань («Серпанок», «Терновий 
цвіт», «Весільний») і феєричної казковості килимів («Купальська 
ніч», «Княгині») мають неповторний національний характер від-
чуття світу, сприйняття природи, ставлення до рідної землі. На 
творчості Ніни Саєнко, безумовно, лежить відбиток творчос-
ті Олександра Саєнка: його монументальних розписів і панно, 
станкового живопису, акварелей, малюнків, килимів, вибійок, 
мозаїк із соломи, створених ним на різних етапах творчого шля-

Базак. Поряд з найсучаснішими гобеленами вона створює уні-
кальні «ширми-каравани», що виконані стародавньою технікою 
«обкручування», які не поступаються красою старовинним фла-
мандським і французьким шпалерам (гобелени «Янгол з білим та 
чорним крилом», 1988 р.; «Гори», 1990 р.; «Русалка», 1991 р.).

У творчості іншої художниці  – викладача, члена Європей-
ської текстильної асоціації, доцента відділення художнього 
текстилю кафедри КДАДПМД, кандидата мистецтвознавства 
Лесі Майданець-Саєнко (Баргилевич), що закінчила ЛДІПДМ у 
1992  році, теж відчутне глибинне проникнення у джерела на-
ціональної культури, але не тільки завдяки львівській школі. 
У своїй творчості вона продовжує своєрідну мелодію славетно-
го українського мистецького роду Саєнків. Народний художник 
України Олександр Саєнко передав своїй онуці Лесі особливості 
національного колориту, фіксовані на рівні найдавніших архе-
типів світосприйняття, що зветься «духом нації».

Килими-гобелени діда О. Саєнка і гобелени онуки мають спіль-
не в орнаментально вибудованих ритмах творів, у декоративнос-
ті площин, у позачасовості образів-символів, що виключають все 
несуттєве, випадкове, зайве (гобелени «Присвята Олександру 
Саєнко», «Світило», «Лев» – усі кінець 1980-х – 1990-ті роки). Такі 
риси, як узагальнено трактована форма, мажорність колориту, 
вдале поєднання статики і динаміки в побудові композицій – це 
«саєнківські» риси, які вдосконалені у творчій манері Л. Майда-
нець-Саєнко львівською школою.

Джерелом натхнення для Лесі Майданець упродовж чверті 
століття є давнє українське мистецтво, особливо Трипілля і доби 
Київської Русі. Її хвилюють знаки, символи, орнаменти як обра-
зи, що народжувались саме на українській – слов’янській землі. 
Їй цікаві давні писанкові мотиви, які вона по-своєму осмислює, 
трансформує і дає їм у своїх творах нове життя.

Художниці близькі такі семантичні образи, як «дерево життя», 
«сонце», «птах», знаки Всесвіту. Л. Майданець вабить закодований 
світ древньої символіки і знакових систем («Слов’янські мотиви», 
«Знак Сонця», «Слов’янська легенда»), що породжує своєрідні ін-
терпретації українського орнаменту («Трипілля», «Україно моя», 
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ка). В цих знакових для митця творах, де він використав набутки 
старовинного килимарського мистецтва Поділля, відчутний дух 
гармонійного єднання митця з природою, що тільки генетично 
передається у спадок від народних майстрів, набуваючи у про-
фесіонала вишуканості образної мови.

У кінці 1990-х років Ковальчук намагався уникати традицій-
них рішень у створенні образів. Він усе більше відкривав для себе 
розуміння площинного кольору, домагаючись гармонії пласкої 
форми і виразної лінії. чудовим взірцем самобутності автора є 
монументальний гобелен-фреска «Райський сон» (2000), що вида-
ється особливо цікавим з позицій формотворення – трактування 
фігур, складок драпірування, активного фону з мотивами квітів.

Високопрофесійні майстри гобелена Є. Фащенко, С. Шабатура, 
Л. Жоголь, І. та М. Литовченки, В. Федько, Н. Паук, О. Крип’якевич, 
М. Білас, І. Вінницька, Н. Борисенко, Н. Лапчик, М. Базак, О. Ри-
ботицька, О.  Парута-Вітрук, В.  Ганкевич, С.  Бабков, Т.  Печенюк, 
С.  Бурак, Л.  Гошовський, Г.  Кусько, З.  Шульга, М.  Шеремета, 
О.  Куца, Л.  Майданець-Саєнко (Баргилевич), Н.  Дяченко-Заба-
шта, О. Ковальчук та інші – усіх їх об’єднує те, що вони в різний 
час у 1950–1990-х роках здобували освіту в ЛДІПДМ, і, безперечно, 
залишаються носіями традицій саме «львівської школи». Славет-
ний львівський інститут, а  від 1994  року Львівська національна 
академія мистецтв (ЛНАМ) має свої традиції, пов’язані з історич-
ним розвитком. Львівська професійна школа мистецтва в різних 
іпостасях завжди мала увиразнений вектор етнічної і національ-
ної ідентичності. Глибоке осмислення надбань вітчизняного і сві-
тового мистецтва, всотування усього найкращого з авангардних 
течій у поєднанні з національними традиціями сприяло форму-
ванню у Львові особливої ідейно-мистецької спільноти.

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

У цьому контексті заслуговує уваги творчість Оксани Рибо-
тицької, що викликає повагу і шану. Як і сама особистість мист-

ху,  – усього його багатоманітного мистецтва, орієнтованого на 
народні джерела з потягом до тем народного буття.

Достеменний знавець народної метафорики й символіки 
Олександр Ковальчук (1962–2011) – знаний майстер художнього 
текстилю з Вінниці – був щирим носієм генної історичної пам я̀ті, 
зорієнтованим на вершинні здобутки національної культурної 
спадщини, володів даром «оживлення» й оновлення традицій – 
споконвічних цінностей, властивих менталітету українців. До 
кола естетичних уподобань Ковальчука входили, як невід’ємні 
складові, українська писанка дохристиянського періоду, класич-
ний подільський килим та українська ікона на склі XVIII–XІХ ст., 
які були основними джерелами та інспіраціями його творчості й 
надихали на нескінченну інтерпретацію етномотивів 71. На пере-
хресті традицій та сучасних професійних новацій і здійснюва-
лось його оригінальне авторське формотворення. 

Творчість Ковальчука вражала різнобічністю: гладке ручне 
ткання, ікона на склі, батик. Проте основне місце в ній усе ж по-
сідав гобелен. Двадцятирічний творчий шлях О. Ковальчука, що 
почався після закінчення ним ЛДІПДМ (1989), був сповнений 
пошуками власної неповторної манери  – витонченої межі тра-
диційного і новітнього, першоджерела і авторської інтерпрета-
ції. Віртуоз у ручному (майже ювелірному) тканні – Ковальчук 
був одним з найпослідовніших «апологетів» авторського ви-
конання гобелена від невеличкого до монументального. В його 
найвідоміших гобеленах на тему «Дерево життя» використано 
композиційний принцип килимів Поділля: білатеральний, тоб-
то двобічносиметричний, де зображення рослини (квітки) у ва-
зоні  – мотив міфологічного образу Дерева життя  – міфічного 
райського (світового) Дерева життя, 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) 
Ковальчук відтворив стародавні символи чоловічого і жіночого 
начал: юнацької сили (жолудь, дубове листя) і жіночої краси (зір-

71 чегусова З. Дар оновлення традицій Олександра Ковальчука. Fine Art. 
2010. № 3. С. 74-79.
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терно, що відтворене художницею природне оточення карпатських 
гір з авторськими імпровізація ми мотивів дерев, птахів, квітів, зла-
ків, трав, рослин (зокрема улюблених нею стилізованих зображень 
безсмертника) в процесі ручного ткання проходять складний про-
цес перетворення реальних форм на геометричну абстракцію («Від-
родження», «Сліпий дощ», «Засіяна земля»).

Розуміння того, що живий розвиток мистецтва і будь-яке но-
ваторство не можуть існувати без історичного коріння, є свідо-
мим і програмним у творчості О. Риботицької. Це відчувається, 
скажімо, в її гобелені «Вічний мотив» (1993 р., вовна, ручне ткан-
ня), побудованому на традиційній геометричній орнаментиці 
народної писанки, яку складають зірчасті, хрестовидні, ромбо-
видні мотиви (іл. 10).

У 1970–1975 роках О. Риботицька працювала у відділі народ-
ного мистецтва Національного музею у Львові імені А.  Шеп-
тицького. Саме це дало їй можливість досконало ознайомитися 
з шедеврами українського килимарства як під час науково-ет-
нографічних експедицій по регіонах, так і безпосередньо у фон-
дах НМЛ. Потім був багатий творчий досвід, набутий у міжна-
родних симпозіумах художнього текстилю в Дзинтарі (Латвія) в 
1970–1980-х роках, захоплююча педагогічна робота у Львівсько-
му державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва 
ім. І. Труша та паралельно участь у численних групових, регіо-
нальних, всеукраїнських імпрезах в 1990-х  роках, намагання 
усебічно реалізувати себе разом зі своїм чоловіком  – відомим 
львівським живописцем-авангардистом Володимиром Рибо-
тицьким у Філадельфії (США) у 2000-х роках, активна участь у 
всеукраїнських бієнале і трієнале художнього текстилю після 
повернення в Україну в 2010-х роках. 

У своїх неперевершених гобеленах мисткиня впродовж пів-
століття утверджує одвічні вартості життя в гармонії зі світом 
природи, розкриваючи непорушні зв’язки людини з Землею і Не-
бом, на що здатний тільки справжній віртуоз ручного ткання.

На межі фігуративної і геометрично-абстрактної побудови 
композиції багато та плідно працює в царині гобелена провідна 
львівська мисткиня художнього ткацтва Ольга Парута-Вітрук. 

кині, яка наскрізь «просякнута» українською національною 
культурою, обдарована різнобічним лірико-поетичним талан-
том неперевершеного «композитора» і колориста у царині найці-
кавішого та найскладнішого жанру ручного ткання – гобелена, 
якому Риботицька зберігає вірність, залишаючись незмінно від-
даною, вже півстоліття.

Набуті нею з повною самовіддачею уроки майстерності у та-
ких видатних українських педагогів і славнозвісних художни-
ків, як Карло Звіринський, Роман Сельський, Ласло Пушкаш, 
Наталія Паук під час навчання у ЛДІПДМ сприяли обранню нею 
напрямів розвитку подальшої творчості. О. Риботицька знайшла 
власні принципи формотворення і неповторну образність сво-
їх абстрактно-декоративних творів, у яких гармонійно поєднує 
співвідношення традиційного та новаторського, утилітарного 
і декоративного: як у монументальних гобеленах, призначених 
для громадського інтер’єру і музейного простору, так і в міні-го-
беленах, виконаних для виставкових експозицій та домашнього 
затишку житлового середовища.

Львівська школа дала художниці глибоке осмислення над-
бань вітчизняного і світового мистецтва. Здобуваючи освіту на 
відділенні художнього текстилю ЛДІПДМ (1965–1970  рр.), вона 
отримала, окрім фахових знань, глибоке розуміння основ на-
родного мистецтва, зокрема писанки, вибійки, килимарства, 
особливо таких регіонів, як Гуцульщина, Покуття, Буковина. 
Працюючи над нефігуративними, орнаментально-декоратив-
ними, зооморфними і рослинними композиціями своїх творів, 
професіональний художник текстилю О.  Риботицька, як і на-
родні майстри Західної України, нерідко надихається її чудовою  
природою. 

У творах текстильниці спостерігаємо сміливе і водночас органіч-
не поєднання масштабної абстрагованої форми і пісенної ритміки 
впізнаваних карпатських мотивів: смерекових лісів, гірських лан-
цюгів, зигзагів дерев’яних загород гуцульських обійсть. Гірський 
ландшафт Карпат підказує авторці побудову композиції, яскравим 
прикладом чого є її монументальні гобелени з гранично умовними 
краєвидами «На Спаса», «Стежками Карпат», «Очікування». Харак-
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клинців», «сорок гілок» – знаків поганських ритуалів, або свя-
щенних чисел, а також мотивів «грабельки», «гребінці».

Прихильниками фігуративу на межі з абстракцією є і такі ви-
хованці львівської школи, як Л.  Борисенко, Л.  Довженко, Н.  Пі-
куш, В. Ганкевич, А. Попова.

Узагальнення форм, доведене до силуетних зображень зі 
знаково-символічним наповненням, характерне для багатьох 
гобеленів і батиків. Лідії Борисенко. Вони насичені зворушли-
во-медитативною елегійністю. Дві душі в ірреальному світі уяв-
ного пустельного пейзажу – тема багатьох її творів 1990-х років. 
Умовні постаті орнаментовані комбінаціями лінійних перепле-
тень та завуальованими авторськими текстами віршів (гобелени 
«Дві сестри», 1992 р.; «Сумніви», 1993 р.).

Творчість Лесі Довженко (1948–2011) сприймалася надзви-
чайно органічною в контексті художнього процесу на межі 
ХХ–ХХІ ст.: вона репрезентувала глибоку ознаку належнос-
ті до національних традицій монументального й ужиткового 
давньослов’янського мистецтва, старо-української ікони, са-
крального живопису доби середньовіччя.

У гобеленах Довженко лейтмотивом проходить образ Матері, 
яка в космогонічних і міфологічних уявленнях наших предків 
мислилась як Праматір світу, Матір богів, як Мати-земля, Береги-
ня. Леся, яка була закохана у трипільську культуру, прагнула від-
творити пластичний код образотворчої архаїки часів язичництва. 
Образний лад її творів символізує нероздільність людського буття 
і природи з її стихіями вогню і води, тваринами, птахами, росли-
нами (гобелени «Прорастання», 1990 р.; «Родовід», 1992 р.).

Уроджена киянка Леся Довженко, яка успішно закінчила в се-
редині 1960-х років легендарну в Києві Республіканську худож-
ню школу ім. Т. Г. Шевченка, у 1970-х роках стала найгіднішим 
представником львівської школи (у 1965–1971 рр. навчалася на 
відділенні художнього текстилю ЛДІПДМ). Вона глибоко уві-
брала дух творчої незалежності своїх славетних учителів – Рома-
на Сельського й Карла Звіринського – майстрів, які поєднували 
національну самобутність українського мистецтва з вишуканіс-
тю європейської культури.

Її навчання у 1970-х роках у ЛДІПДМ у видатного українського 
художника Романа Сельського, яке будувалось на кращих взі-
рцях вітчизняного і світового мистецтва, стало запорукою наці-
онального світогляду та визначило основні духовні критерії ху-
дожниці в мистецтві й житті. Для становлення О. Парути-Вітрук 
як творчої особистості велике значення мало народне мистецтво 
Гуцульщини, до якого вона долучилась у студентських мандрів-
ках Карпатами разом з подружжям Романа і Магріт Сельських.

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 
у мисткині йде через народне мистецтво, тому так захоплює 
декоративна площинність її гобеленів, гармонія лінійних 
ритмів, злагодженість колірних поєднань. О.  Парута-Вітрук 
майстерно спирається на давні українські традиції кольоро-
передачі та орнаментально-композиційної побудови писанки, 
народного килима, ліжника. Зберігаючи основні канони руч-
ного ткацтва, вона знаходить свій пластичний вираз у ритмах 
сучасної, створеної нею авторської орнаментики з мотивами 
квітів, дерев, птахів. В  експресивній геометрії гобеленів ху-
дожниця передає неперервну мелодію української душі, поєд-
нуючи минуле і сучасне (гобелени «Спогади серпня», 1986 р.; 
«Карпатські ритми», 1988  р.; «Композиція», 1994  р.; «Птахи», 
«Сумні квіти» – обидва 1999 р.; «І коріння сумує», 2010 р.; «Пера 
осіннього птаха», 2012 та ін.).

Ольга Парута-Вітрук, як і інші майстри львівського гобелена, 
все частіше в 2000-х роках звертаються до першоджерел україн-
ського мистецтва, до його інформаційних глибин, що органічно 
поєднуються із сучасним художнім мисленням. «Пошуком своїх 
архетипів», поєднанням образів і форм прадавнини із сучасніс-
тю вирізняються майже всі її гобелени, зокрема гобелен «Залиш-
ки інформації» (2013 р.), виконаний у традиційній для народного 
килимарства техніці ремізного ткання. Завдяки додатковому 
включенню у ткане полотно стібків вишивки гобелен ніби по-
мережаний магічними знаками писанкових орнаментів: «сорок-
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в «темі янгола» вже у дипломному гобелені-диптиху «На кри-
лах радості та смутку» (1997), пізніше – в триптиху «Ангелики», 
а  в 2001  році навіть отримала ІІ  місце на конкурсі «Ангел» у 
м. Краків (Польща).

Проте, треба визнати, фігуративні зображення в її яскравих 
активних за кольором гобеленах кінця 1990-х  років  – «Сон», 
«Окрилення», «Молодість», «Вигнання», що були створені під 
впливом Альфонса Мухи і Клімта, почали грішити присмаком 
химерності, що вчасно відчула і сама авторка. Переосмислення 
мистецьких орієнтирів відбулося в Анни Попової в 1999  році, 
на її першому текстильному пленері «Верстати творчі» в Кова-
рах під Вроцлавом. Саме Польща увібрала в себе в кінці ХХ ст. 
всі творчі ідеї тогочасного текстильного мистецтва Європи. Тож 
той пленер став для Анни поштовхом до пошуків більш уза-
гальнених пластичних форм, після чого її твори стають дедалі 
умовнішими і лапідарнішими. Пропускаючи природні мотиви 
крізь індивідуальне сприйняття, вона надає пейзажним обра-
зам незбагненної таємничості. На зміну активному за кольором 
фігуративу в гобеленах і батиках приходить притишений колір, 
з’являється делікатна стриманість динамічно-емоційних, але 
врівноважено-гармонійних абстрактних композицій.

Художники завжди були виразниками світоглядних ідей на-
ції. Отримавши свободу виявлення своїх релігійних почуттів, 
вони, природно, звернулися до релігійної тематики, вивчаючи 
надбання давнього іконопису, мистецтва монументального жи-
вопису Київської Русі. В основу багатьох творів Н. Пікуш, Т. Пе-
ченюк, С. Бурак, Б. Губаля, Н. Литовченко покладені євангельські 
сюжети, з якими тісно сплітаються теми жертовності людини за-
ради продовження життя на Землі, збереження на ній правічних 
духовних цінностей, самопожертви жінки-матері. Їм притаман-
на характерна для сакрального мистецтва утаємниченість кон-
тексту, метафоричність образної мови.

Глобалізація, як це не парадоксально, підштовхнула україн-
ських художників до використання національно самобутніх за-
собів художньої виразності. Так, у творах митців художнього 
текстилю України на зламі ХХ–ХХІ  ст. спостерігаємо особливе 

У 1970–1980-х роках Л. Довженко активно працювала в галузі 
монументально-декоративного мистецтва, зокрема гобелена для 
громадського інтер’єру. Навколишня дійсність в її творах гармо-
нійно поєднувалась із фантастичними образами, породженими 
уявою: реальність слугувала для художниці джерелом роздумів і 
мрій, проте вона ніколи не була для неї об’єктом безпосередньо-
го відтворення у ткацтві або в розписах на тканині.

На межі фігуративу і абстракції своєрідно працює в гобелені 
Анна Попова, для якої пошук власного творчого шляху є най-
важливішим з мистецьких проблем. У 1990-х роках Анна закін-
чила Львівське училище прикладного мистецтва ім.  І.  Труша, 
у 1997 р. – ЛНАМ, у 2002-му році її прийняли до лав НСХУ. Яскра-
ва творча особистість А. Попова добре відома не тільки в Луцьку, 
де вона народилася, і не лише у Львові, де вона викладає в ЛНАМ, 
а й знайома по виставках і пленерах у Києві, сусідній Польщі: нині 
її мистецький доробок нараховує близько 45-ти  міжнародних, 
15-ти всеукраїнських і понад 50 обласних і регіональних виставок.

Художній текстиль Анни Попової привертає увагу могутнім 
духом експериментаторства. Ще в училищі вона гармонійно по-
єднувала традиційність і особистий пошук власного творчого 
методу. В її ранніх гобеленах, як у багатьох «трушівців», які добре 
засвоювали народні основи, переважали геометризовані форми 
з характерними килимовими і писанковими мотивами смуг і 
ромбів. Але у Попової вони сприймалися не механічно повторе-
ною народною орнаментикою, а талановито трансформованою у 
власні орнаменти з нетрадиційною гамою темно-синіх, небесно-
блакитних, зоряно-бірюзових. Синій колір і зараз виразно вияв-
ляє суть її формально-пластичних задумів у мистецтві тканини.

Гобелени А.  Попової відрізняються певною графічністю і 
культурою кольору, суто індивідуальною стилізацією фігура-
тивних зображень – особливою м’якістю узагальнених пластич-
них силуетів. Художниця, як ніхто, цікаво інтерпретує жіночу 
фігуру в тканих творах (триптих «Спека», «Смуток дощового 
ранку», «Зі мною ніч» (1996–1997).

Певний час А. Попова, як усі львівські текстильниці, захо-
плювалась мотивом «янгола». Вона голосно заявила про себе 
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нім мисленням, звертається талановита львівська, а з 2000 року 
вже київська художниця текстилю, доцент факультету ХТМК 
КДАДПМД Наталія Дяченко-Забашта.

Скеровувана внутрішньою духовною потребою, художниця 
постійно звертається до мистецьких мотивів Трипілля. Компо-
зиційна структура її гармонійних у кольорі гобеленів  – зазви-
чай неяскравих, неконтрастних, де превалюють графічні засоби 
виразності, – насичена ритмічністю лінійних символів і знаків, 
що асоціюються з трипільською керамікою, традиційною писан-
кою, орнаментами українських килимів (гобелени «Безгоміння», 
«Праприсутність», 1990-ті  роки). Художниця прагне осягнути 
погляд давніх майстрів на Всесвіт, у яких не було поділу на ре-
альне і вигадане, природне і надприродне, мистецтво і ремесло, 
намагаючись заглибитися у світи, що повертають до архаїчного 
синкретизму, де невіддільними є свідомість і матерія, дух і тіло, 
природа і людина.

У сучасному авторському текстилі, для якого характерним є 
новаторське формотворення, актуальними залишаються геоме-
тричні мотиви і образи праслов’ян, що співвідносилися з космо-
сом, були земними і небесними символами-знаками, сповнени-
ми глибокого сакрального змісту. Так, українські митці незмінно 
використовують такі давні символи, як «коло»  – символ абсо-
лютної завершеності в дохристиянському культі Сонця, символ 
вічності, бо у кола немає ні початку, ні кінця (Н. Борисенко, гобе-
лен «Коло», 2011 р.); «ромб» – орнаментальний мотив, який ще в 
епоху неоліту став ідеограмою родючості й плодючості на землі 
(Л. Жоголь, ліжник «червоні ромби», 1975 р.); «квадрат» – знак 
матеріального світу, що складається з чотирьох стихій, відповід-
них чотирьом сторонам світу (В.  Ганкевич, гобелен «Квадрат», 
2006 р.); «спіраль» – знак зародження нового життя (Л. Нагорна, 
шалик «Трипільські спіралі», 2003 р.) тощо.

Мандруючи національною «архепам’яттю», львівські тек-
стильниці варіюють мотив «меандра» в  багатьох своїх геоме-
трично-абстрактних композиціях. Це, наприклад, Л. Квасниця-
Амбіцька (гобелен «Химера», 1993 р.), З. Шульга (гобелен «Забуті 
обереги», 1990 р.) та ін.

зацікавлення художників у творчому переосмисленні традицій-
них геометричних орнаментів, у посиленні їхнього інтересу до 
праісторичного, так званого «мистецтва першоелементів», «мис-
тецтва елементарних стихій».

У матеріалах і техніках художнього текстилю митці найбіль-
ше і найчастіше використовують прадавні орнаменти, особли-
во ті, що є традиційними для українського народного ткацтва: 
писанки та вишивки, які складають основу сучасних, зазвичай 
масштабних за розмірами, нефігуративних гобеленів і ліжни-
ків, тобто авторських рукотворних виробів, розрахованих на 
інтер’єрне, виставкове чи музейне середовище. Саме вони є ха-
рактерними прикладами новітнього трактування прадавніх 
геометричних мотивів, таких як «ромб», «зигзаг», «меандр», 
«трикутник», «квадрат», «спіраль», «коло» тощо, які, насправді, 
включаються митцями у свої твори не у первісному, а в значно 
трансформованому вигляді. Це, запозичуючи музичну терміно-
логію, є певні «орнаментальні ремікси», що, між тим, вражають 
оригінальністю своїх лінійно-колірних поєднань і розмаїттям 
гранично умовних узагальнених геометричних зображень, на-
повнених давніми символами і знаками.

У стилізованих геометрично-абстрактних композиціях 
гобеленів та ліжників випускників львівської школи худож-
нього текстилю зазвичай талановито передається характерне 
для українців поетичне світовідчуття. Так, красою карпат-
ських краєвидів не раз надихалась і Галина Забашта, яка здо-
бувала вищу освіту в ЛДІПДМ, а  тепер вона доцент факуль-
тету художнього текстилю і моделювання костюма (ХТМК) 
КДАДПМД і впродовж десятиліть залишається київською 
художницею. З  найстаріших лінійних орнаментів-знаків і 
символів води, дощу, землі, якими є «лінія», «смуга», «без-
кінечник», «зигзаг», «хвиля» нею створено виразну горизон-
тально видовжену композицію ліжника «Гори і вода» (2001), 
що вирізняється своєю рафінованою естетикою мінімалізму і 
довершеністю виконання.

До першоджерел українського мистецтва, його інформацій-
них глибин, що гармонійно поєднуються із сучасним худож-
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Богомазова «Віддзеркалення», 2004 р.; В. Андріяшко «Голгофа», 
2007  р.; О.  Парута-Вітрук «Дерев осіння гра», 2011  р.; О.  Ковач 
«Травень», 2012  р.; О.  Левадний «Віддзеркалена присутність», 
2012–1013 рр.; М. Базак «Піраміда», О. Маріно «Звуки джамбе» – 
обидва 2013 р.; розписні панно на тканині: Н. Максимова – дип-
тих «Віддзеркалення у піску», 2003 р.; М. Кирницька «Відчуття 
життя», 2004 р.; А. Попова – диптих «Два береги», 2004 р.; С. Бу-
рак – поліптих «Вода», 2007 р.; Н. Гронська «Молитва», 2010 р.; 
М.  Фізер «ТРИєдиний світ», М.  Кирницька  – диптих «Святкує 
літо», обидва – 2013 р.).

Треба зауважити таке: як найбільш усталену форму в тек-
стильному мистецтві у 2000-х  роках представники львівської 
школи вважають гобелен. Безперечно, в цей час активізувалися 
і новаційні пошуки в напрямі експериментального художньо-
го текстилю, проте стало очевидним, що техніка традиційного 
гладкого ткання  – найбільш трудомістка, складна і виснажли-
ва – є невикоріненою і невичерпною.

Заслуговує на увагу творчість двох різних у своїх творчих 
устремліннях, але схожих львівських художниць у захопле-
ності експериментуванням у мистецтві тканини: Таміла Пече-
нюк у 1970-х, а Софія Бурак на початку 1980-х пройшли вишкіл 
в ЛДІПДМ, який в усі часи залишався справді українською 
культурно-освітньою установою, завдяки таким її засадничим 
моментам, як духовне коріння, світогляд, значення традиції, 
професіоналізм. У  цьому виші, який за добу Незалежності пе-
ретворився на ЛНАМ, незмінно панує інтелектуальна творча 
атмосфера, в чому є і немала заслуга цих мисткинь: обидві – ша-
новні викладачки зі значним досвідом педагогічної роботи на 
кафедрі художнього текстилю.

Проте академічний напрям навчання і викладання в ЛНАМ 
не виключає для кожної з них пошуків свого неповторного на-
прямку в творчості й невпинного вдосконалення «текстильної 
культури», яку понад усе цінують львівські митці.

Творче становлення Т. Печенюк і С. Бурак пов’язане з перехід-
ним періодом в українському мистецтві кінця 1980-х – 1990-х ро-
ків, коли разом вони пройшли професіональний шлях, який 

Втім, очевидно, що, з одного боку, для професійних митців 
геометричний орнамент є найважливішим інструментарієм 
моделювання образів нової, суб’єктивної реальності, який до-
помагає уявити те, що недоступне в дійсності. Але, з  іншого 
боку, визнаємо, що у творах сучасних митців семантика давніх 
символів здебільшого втрачається, і частіше вони виступають 
лише як виразні орнаментальні мотиви. Свідченням цьому 
певною мірою є ліжник Н. Дяченко-Забашти «Забавки» (2003), 
в якому мисткиня скоріше грає, бавиться зображеннями най-
давніших геометричних мотивів писанки – такими, як «точка», 
«кружок», «безкінечник», «павучок» тощо.

Таким чином, українські художники все глибше осягають 
безмежні виражальні можливості прадавнього геометрично-
го орнаменту, основи його художньо-формальної організації 
на площині. Вищезгадані мистецькі твори, наповнені гармо-
нійним поєднанням архаїчності й новаторства, свідчать про 
належність наших митців до українського культурного коду, 
про їх закоріненість у глибини національної культури. Так, за-
стосування різних форм давньоукраїнського геометричного 
орнаменту в художньому текстилі, як і загалом у сучасному 
професійному декоративному мистецтві України, залишається 
актуальною мистецькою практикою.

Відзначимо, що провідні українські майстри мистецтва тка-
нини в означений період вражають розмаїттям прикладів гео-
метричної та ліричної абстракції, образність якої базується ви-
ключно на кольорі, формі, лінії чи фактурі. Можна засвідчити 
зорієнтованість багатьох представників львівської школи, що 
працюють в різних містах України на зламі ХХ–ХХІ ст., на сферу 
гранично відсторонених геометричних композицій у традиціях 
класичного модернізму, які складають основу сучасних, зазви-
чай масштабних за розмірами нефігуративних гобеленів, деко-
ративних панно в техніці розпису на тканині, експерименталь-
них текстильних панно, тобто авторських рукотворних виробів, 
розрахованих на інтер’єрне, виставкове, музейне середовище 
(гобелени: М. Шеремета «Білий бескид», 2002 р.; А. Попова «Про-
никнення», 2003 р.; О. Ковач «Сонячний день», 2004 р.; Т. Ядчук-
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даючи перевагу розкриттю загальнолюдських вічних ціннос-
тей. У «нереальній реальності» умовного просторово-часового 
континууму драматургія вибудовується як засобами колорис-
тичного контрасту ошатних синьо-голубих і світло-бежевих то-
нів, так і образами таких контрастних начал буття, як духовне і 
чуттєве, чоловіче і жіноче, старість і дитинство, сила і слабкість, 
швидкоплинність і вічність, що сповнені ліричною поетикою 
і філософською мелодикою. Важливим для підсилення симво-
лічного змісту текстильного панно є включення в композицію 
зображення спіралі як знаку розвитку і зростання усього жи-
вого на Землі, що відбувається циклами, витками. За рахунок 
структурної виразності, пластичної м’якості, рельєфності тек-
стильних вертикалей і горизонталей, розташованих мисткинею 
у різних площинах, з  нетрадиційним переплетенням, з  розрі-
дженням поверхні тканини й елегантними дірчастими факту-
рами, художниця надає волокну принципово нової якості: вона, 
подібно живописцю, волокном «пише» і «малює», а  не тільки 
вигадує цікаві фактури. Абстрактно-декоративне панно «Магія 
поверхні» завдяки цьому різнофактурному ефекту працює на 
просвіт, утворюючи на стіні заворожуючу гру тіней.

Роботи цієї багатообдарованої художниці завжди імпонують 
філософським трактуванням простору і часу, нестереотипними 
авторськими підтекстами і широким асоціативним рядом, що 
надає її творам глибокої змістовності.

Оригінальною мовою волоконно-клейової техніки, піджив-
леної графічно-живописними імпульсами, віртуозно володіла 
і старший викладач тієї ж кафедри Софія Бурак (1961–2016). Це 
яскраво продемонстровано нею у панно-диптиху «Діалог», умов-
но вирішеному у вигляді узагальнених профільних зображень 
чоловічого та жіночого облич – експресивних, проте далеких від 
реальних, неначе «написаних» a la prima добірними рішучими 
«мазками» волокна.

Львівська художниця Софія Бурак була майстром і жінкою 
рідкісного внутрішнього світла та душевної цнотливості, яка 
вражала (чи скоріше приголомшувала) своїм універсалізмом у 
мистецтві. Вона – блискучий майстер гобелена, без остраху, на-

пролягав від традиційного гладкого ткацтва, через захоплення 
батиком і вільним розписом на шовковому та бавовняному по-
лотні, до різноманітних новацій у «мистецтві тканини».

У ХХІ ст. Т. Печенюк і С. Бурак продовжують «зберігати ві-
рність» гобелену, який є константою в їхній творчості, проте 
поступово віддають перевагу пошукам у новітній волоконно-
клейовій техніці: тяжіють до експериментів з вовною і сизаллю, 
застосовуючи нові технологічні прийоми з незвичними фор-
мально-декоративними рішеннями, в  яких «першу скрипку» 
грає волокно тканини, його текстура і фактура, завдяки чому 
майстрині створюють своєрідні текстильні рельєфи пластичних 
форм надзвичайної виразності.

Їхні мистецькі набутки кінця нульових – початку 2010-х ро-
ків ХХІ ст., втілені у поліфонічних за формами і нетипових за ху-
дожнім узагальненням панно, сприймаються творами сучасного 
мистецтва в текстильних матеріалах.

Для Таміли Печенюк – професора, завідувача кафедри худож-
нього текстилю, заслуженого діяча мистецтв України – нитка і 
волокно є більш ніж ужиткові поняття. Інтелектуально-духо-
вний текстиль Т.  Печенюк вирізняє монументалізм як спосіб 
мислення з притаманним йому планетарним баченням світу, 
з образністю, де є місце реальним і надреальним явищам, упіз-
наваним і фантастичним зображенням, загадковим символам і 
знакам, відтвореним у гранично узагальнених формах у воло-
конно-клейовій техніці.

Монументальні за звучанням, з  виразною динамічно-ре-
льєфною поверхнею, багаточастинні панно Т.  Печенюк, що 
ніби створені мисткинею з субстанцій чогось утаємниченого і 
величного, мають відповідні філософські назви «часопростір», 
«Магія поверхні». У панно «часопростір» панують тендітні фі-
гуративні зображення поряд з потужними абстрактними фор-
мами круглястих обрисів плавних ліній, що вражають експре-
сією фактурної стихії павутиння волокна, яке наче пластична 
магма перебуває в постійних метаморфозах і русі: то пульсує, 
то густішає, то рідшає. У цьому панно Печенюк прагне долати 
(як і завжди) однозначність часткового конкретного явища, від-
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вість доторкнутися до вічності й осягнути її велич. Адже ніщо 
так не нагадує про історичне минуле нації, як архітектурні 
творіння минулих епох і стилів, котрі виникають у гобеленах 
О. Слєпцова подібно до чарівних відлунків далекого світу, опо-
витого таємничим і меланхолійним серпанком.

Таким чином, через ностальгійно-ретроспективні образи 
культової, оборонної, замкової стародавньої архітектури, через 
ідилії та велич панорамних краєвидів у творах художника фор-
мується образ  – «лик»  – справжньої України з її глибинними 
мистецькими традиціями і неповторною національною куль-
турою (гобелени «Стародавній Київ», «Панорама Києво-Печер-
ської лаври», «Києво-Печерська Лавра. Аркбутани», «Панорама 
Андріївського узвозу восени», «Золоті ворота», «Невицький за-
мок», «Руїни замку над Дністром» та ін.).

До найбільш вдалих гобеленів Олега Слєпцова належать ті, 
в яких він уникає фотографічної натуроподібності й намагаєть-
ся звільнитися від композиційних прийомів і засобів виразності 
станкової картини («Ярославів Вал. Київ», «Лаврські аркбутани», 
«Нічний Андріївський узвіз», «Андріївський узвіз. Київ», «Древ-
ній Тбілісі», «Венеція» та ін.).

Усі ткані твори Олега Слєпцова – це його «натхнення серця» в 
архітектурному пейзажі гобелену, призначеного для існування в 
громадському інтер’єрі.

На зламі ХХ–ХХІ ст. український гобелен виконує дві осно-
вні функції. З одного боку, як твір декоративного мистецтва він 
сприяє створенню естетично виразного середовища, своєрідно-
го затишку і комфорту в інтер’єрі. З іншого, як твір монументаль-
ного мистецтва він є носієм тієї чи іншої інформації, утверджує 
певну ідею засобами узагальнених образів, символів, алегорій. 
Композиції багатьох гобеленів, виконаних у 1990–2000-х роках, 
стають усе більш умовними завдяки таким прийомам, як контр-
астне чергування планів, різномасштабність фантазійно поєд-
наних зображень, перспективні скорочення тощо. Народжені 
на перетині предметного світу і нефігуративу, гранично умовні 
композиції нерідко вражають здатністю «інакомовності» гобеле-
на, який начебто не відмовляється від зображень реальної дій-

віть з великою насолодою кидалася в ризиковані експеримен-
тальні пошуки – в бік комбінованих технік розпису й друку, ін-
сталяцій, колажу та інших новітніх текстильних технологій.

Викликала повагу і її творча позиція: професійне декоратив-
не мистецтво не має замикатися на етнографізмі й ужитковості, 
а має постійно рухатись у напрямку нових ідей, форм, матеріа-
лів, – вважала вона 72.

Серед тканих творів українських художників своєю нети-
повістю для національної школи художнього текстилю виріз-
няються фігуративні гобелени, створені доктором архітекту-
ри, професором, заслуженим архітектором України, лауреатом 
Державної премії України в галузі архітектури, дійсним членом 
Української академії архітектури Олегом Слєпцовим, для якого 
творчість є воістину життєвою необхідністю разом з нерозрив-
ною потребою краси, що він втілює її в мистецтві. Тому велику 
частку свого таланту О.  Слєпцов присвятив саме гобелену, що 
вочевидь задовольняє його потяг (такий природний для архі-
тектора) до пріоритету фундаментальних основ, до традицій, до 
свого генетичного коріння.

Архітектурна тема неодмінно виступає його музою в мону-
ментальних за своїм масштабом і звучанням гобеленах. Архітек-
тура, «ніби оніміла музика» (за Й. В. Гете), ніби «музика у про-
сторі» (за Ф.  Шеллінгом), ніби «виразниця звичаїв» (за Оноре 
де Бальзаком), ніби «пристрасне мовчання» (за Ж.  Моро), ніби 
«посередницька ланка між людиною і вічністю» (за Е. Гофманом) 
надихає Слєпцова реалізувати невичерпні художні ідеї у їх мело-
дійних гармонійних комбінаціях. Він відтворює в композиціях 
гобеленів дивом вцілілі пам’ятки українського зодчества – хра-
ми і церкви, столичні кам’яниці і провінційні старі будиночки, 
фрагменти старовинних вулиць Києва, Кам’янця-Подільського, 
чернігова, Львова, Ужгорода, Мукачевого, Харкова, що ніби ко-
раблі, які мандрують хвилями часу і несуть свій дорогоцінний 
вантаж від покоління до покоління, надаючи глядачеві можли-

72 чегусова З. Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен : 
альбом-каталог. Київ : ЗАТ «Атлант ЮЕмСі», 2002. С. 266.
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1960-тi роки, він спочатку розвивався лише в руслі прикладного 
мистецтва 74.

Важливим процесом від середини 1960-х років було становлен-
ня у Львові професійної школи «українського батика», яка перед-
бачала не лише вироблення художньо-естетичних та стилістич-
них особливостей розписних текстильних творів, але й систему 
мистецьких поглядів, ідейних принципів і методику роботи  75. 
У текстильному розписі в цей час набирають обертів жанри деко-
ративного й тематичного панно, в яких у 1960-х експериментують 
такі художники, як Г.  Л.  Липа-Захаріясевич і Я.  Музика (Львів), 
В. Лимаренко і Л. Довженко (Київ), Г. Корінь (Харків).

Уже з другої половини 1960-х  років український батиковий 
текстиль презентують твори професійних художників-тек-
стильників з Києва, переважно ужитковими виробами – хустка-
ми і шаликами, авторськими орнаментальними тканинами для 
одягу. На цій ниві успішно працюють Н.  Бондаренко, Е.  Тита-
ренко, згодом Н. Борисенко, Г. Забашта, Н. Лапчик.

Зародження «образотворчого батика», реалізація власних ав-
торських концепцій з оригінальними проявами батикового ма-
лярства на зламі 1980–1990-х прочитуються в розписних панно 
Л. Довженко, Н. Гронської, О. Потієвської, Т. Кисельової, Л. Бо-
рисенко, Н.  Борисенко, Н.  Максимової, Т.  Мисковець, М.  Кир-
ницької, Т. Печенюк, О. Дробахи, В. Роєнко, В. Дубовик, Л. При-
веди, Н. Шимін, Т. Ядчук, Н. Бастун, О. Андрущенко, В. Сипняк, 
Л. Мороз та ін.

Запровадження в 1970-х роках батика в архітектурі, переважно 
в інтер’єрах видовищних споруд, у вигляді декоративних завіс i пе-
редекранних задників залів кінотеатрів, клубів, палаців культури 
тощо, поклало початок новому розумінню цього виду мистецтва.

Цiла плеяда прекрасних мистцiв-текстильників Києва пра-
цює у сфері інтер’єрного батикового текстилю, який прагне до 
синтезу та досвіду традиційних видів монументального мисте-

74 Печенюк Т. «Шестидесятники» українського батику. Образотворче мис-
тецтво. 1992. № 1. С. 11–13.

75 Там само. С. 12.

сності, але значно трансформує її, апелюючи до асоціативності, 
алюзії, натяку шляхом неоавангардних чи постмодерністських 
засобів живопису і графіки. Дуже органічно сприймаються го-
белени з умовністю фонів і трактуванням форми, де немає по-
ляризації орнаментально-знакового і зображального начал, які 
зближені й складно перетинаються.

У цей же період набуває популярності гобелен «малих» форм, 
так звана гобеленова мініатюра чи міні-гобелен 73. Серед перших 
експериментаторів українського міні-текстилю були львівські 
митці І.  Винницька, О.  Куца, О.  Риботицька, О.  Крип’якевич, 
О. Парута-Вітрук, І. Мінько-Муращик. У даному жанрі услави-
лись і такі київські майстри текстилю, як Н. Борисенко, М. Ба-
зак, Н. Пікуш, О. Маріно.

Загалом на початку ХХІ ст. гобелен набуває ще більшого зна-
чення серед інших видів мистецтва України, завдячуючи витон-
ченій образній виразності й активному емоційно-настроєвому 
спрямуванню. Оригінальні фігуративні композиції з широкою 
палітрою сюжетів і мотивів, абстрактні ткані твори з різноманіт-
ною фактурною розробкою і тонкою градацією кольорів – усе це 
забезпечує великий успіх українському гобелену на вітчизняних 
і зарубіжних виставках.

У другій половині ХХ ст. еволюційно розвивається такий вид 
художнього текстилю, як розпис по тканині: від декоративно-
ужиткових до декоративно-монументальних форм мистецтва 
на тлі певного тяжіння до засад національного образотворення, 
устремління до більш ускладненого філософського образно-асо-
ціативного мислення, до використання різноманітних автор-
ських технік гарячого та холодного батика, вільного розпису.

Цей період позначений швидким розвитком відносно ново-
го для українського мистецтва явища  – батика. Давши перші 
паростки на благодатному ґрунті української культури в 1950–

73 Кусько Г. Перша республіканська виставка текстилю малих форм  : ка-
талог виставки. Львів : Міністерство культури УРСР, ЛО СХ УРСР, Львівська 
картинна галерея. Львів, 1991. 115 с.
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во виражений тип монументально-декоративного батика, який 
асимілює досвід багатьох пластичних мистецтв, передусім тих 
творів, які функціонують у сучасній архітектурі: розпис, вітраж, 
гобелен та ін. В цілому для батика такого типу (а це в основному 
великомасштабні панно – завіси, декоративні штори, драпіруван-
ня) характерне символіко-орнаментальне начало, яке здебільшого 
трансформується у певну архітектурну структуру. В  цьому на-
прямку працює ціла плеяда високопрофесійних мистців Києва: 
Л. Жоголь, Н. Щербакова, О. Владимирова, Р. Пашкевич, Н. Яцен-
ко, Н.  Лапчик, А.  Яценюк. Н.  Бастун, Н.  Кияниця та  ін. До цієї 
групи віднесемо також твори художників-монументалістів, які 
досконало володіють технікою батика i працюють у ній пері-
одично: харківських  – Є.  та  Ж.  Бикових, А.  Безпалого; дніпров-
ських – О. Ерофеєвої та І. Моргунова; донецької – Л. чурилової; 
київських  – Л.  Новикової-Саницької, І.  Перової, Л.  Павлусенко, 
С. Купових, О. Антоненко. У більшості своїй батики такого типу 
створюються на основі рослинних, квіткових, пейзажних мотивів 
(Л. Жоголь, Н. Щербакова, А Яценюк, Н. Бастун, Н. Яценко). Зрід-
ка зустрічаються сюжетно-тематичні фігуративні композиції, які, 
однак, вирішені в тому ж умовно-ритмічному ключі, що близький 
орнаментальному ладу (Н. Лапчик, О. Антоненко, А. Безпалий).

До цієї ж групи можна включити і завіси та декоративні драпіру-
вання, що складають прийоми суто формального нефігуративного 
живопису. Декоративні колірно-ритмічні композиції з різноманіт-
ними варіаціями абстрактного пластичного мислення демонстру-
ють такі мистці, як О. Мороз, Н. Борисенко, Е. та Ж. Бикови.

За своєю природою цей вид художнього текстилю  – мисте-
цтво синтетичне, що концентрує в собі засоби виразності кіль-
кох видів мистецтв. Проте батик 1980–1990-х років слід розгля-
дати насамперед у сукупності – i як декоративне мистецтво, і як 
новий тип живопису чи графіки, бо, власне, це – комбінація жи-
вописно-графічного мистецтва i технології текстильника.

Для багатьох київських художників текстилю (на противагу 
художникам Прибалтики, Польщі) основою, що живить його, 
є акварельний живопис. Композиції, які ніби споріднені з аква-
реллю, з її багатством тональних переходів колірних розтяжок, 

цтва (декоративного розпису, гобелену, вітражу), про що свід-
чить мистецька практика 1970-х –1980-х років 76.

У цей період українські зодчі усвідомили, що батик – це один з 
найбільш ефектних видів художнього текстилю, що, як i гобелен, 
має широкий спектр емоційної дії, такі ж засоби колористичного 
та композиційного розмаїття, але значно мобільніший, простіший 
у виконанні й дешевший за нього. Тому стало очевидним, що яким 
би не був гарним виставочний зразок батика, свого справжнього 
звучання він набуває лише в інтер’єрі, тим більше, коли від самого 
початку виконується для певного архітектурного простору.

До того ж нагадаємо, що злет цього виду мистецтва поясню-
ється не стільки традиційністю його розвитку в Україні (у мис-
тецтві батика, погодимося з твердженням Т.  Печенюк, немає 
історичних аналогів i витоків) 77 скільки – i насамперед – спро-
бою подолати інертність та холодність типового функціональ-
ного iнтep’єpy. Хоча включення батика в інтер’єр  – не винахід. 
Ще древні греки використовували шовкові настінні завіси, легкі 
узорчасті з ручним розписом драпірування, які розвішувались 
уздовж стін вільно, без складок або зібраними красивими хви-
лями. Однак, якщо греки застосовували тканини в інтер’єрі під 
впливом елліністичного потягу до розкошів, то українські архі-
тектори 1970–1990-х років запрошують художників-текстильни-
ків до співпраці передусім «в ім’я спасіння» їх споруд від надмір-
ного, м’яко кажучи, аскетизму.

Відсутність історичних традицій у цій сфері в Україні сприяє 
свободі від будь-яких канонів i правил існування батика в гро-
мадських спорудах. Звідси  – полярність підходів часто до од-
накових, як близнюки, приміщень одного типу споруд. Власне, 
об’єднує батики в громадських інтер’єрах України матеріал, а та-
кож технологія – холодний батик, а не класична техніка гарячого.

Батик останньої третини ХХ – нульових років ХХІ ст. можна 
умовно розглядати за двома групами. До першої віднесемо яскра-

76 чегусова З. Батик в громадському інтер’єрі. Образотворче мистецтво. 
1992. № 6. С. 14-18.

77 Печенюк Т. «Шестидесятники» українського батика. Образотворче мис-
тецтво. 1992. № 1. С. 11.
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(Київ), що декорують чотири вікна холу Палацу одруження у 
Дарниці в Києві (загальна площа 150  кв.  м, 1988  р.). Основний 
пластичний мотив у них  – це стилізована скрипка, обплетена 
квітами орхідеї та весільними стрічками, підхоплений ритмом 
арок. Властиве для Н. Яценко почуття ритму прослідковується 
в чергуванні крупних декоративних форм, що контрастують зі 
світлим пастельним тлом. Складчасті драпірування, вирішені 
переважно в рожевих, бузкових i золотистих тонах, гармонують 
з характером урочистого iнтер’єру холу. В такій же гамі й близь-
кій живописній манері тим же автором виконано сценічну завісу 
«Театр» у клубі санаторію «Схід» у Феодосії (1989).

До батиків першої групи віднесемо також сценічні завіси на-
родного художника України Людмили Жоголь (Київ). Її творча 
уява найчастіше вapiює квіткові мотиви, які автор розподіляє 
на площинах за системою килимової композиції. Із справжнім 
артистизмом вирішені сценічні завіси Л. Жоголь у залах клубів 
МВС у Києві (1989) i дитячого санаторію в Летичеві Хмельниць-
кої області (1990). Образна виразність їx досягається передусім 
колористичною гармонією: обидві завіси вирішені в улюбленій 
художницею золотисто-рожевій гамі, в якій вона віднаходить 
безмежне розмаїття відтінків i поєднань. У завicax бачимо дріб-
ний розсип польових, садових, лугових квітів, де Л. Жоголь з 
великою майстерністю узагальнює i стилізує квіткові мотиви, 
перетворюючи м’якою плинною лінією форму квітки в худож-
ню умовність, строго співпідпорядковуючи усі зображення за-
гальній композиції.

До народного розпису тяжіє одна з художниць-текстильниць 
Києва Алла Яценюк – автор численних сценічних завіс i панно в 
громадських спорудах Києва, Одеси, Лубен, Канева. Джерело її 
натхнення – в глибинних народних традиціях. Вона, як i багато 
випускниць відділення художнього текстилю ЛДІПДМ, які, до 
речі, складають переважну більшість серед київських художни-
ків-текстильників, у роки навчання ретельно вивчала спадок на-
родних майстрів. Згодом це мистецтво стало для неї постійним 
творчим імпульсом, що позначається на ритмічній, динамічній 
i, головне, формотворчій організації її твоpів. 

прозорого колориту з ефектами розмивів i затікань, якi створю-
ють враження трепетності й рухливості зображень на тканині, 
складають другу групу архітектурного батика. Автори таких 
творів – Е. Титаренко, Т. Мороз, Н. Бондаренко, М. Кирницька, 
М. Севастьянова, Т. Мисковець, Н. Гронська.

На відміну від великих за розміром монументально-декора-
тивних панно першої групи, площа яких часто досягає десятків 
квадратних метрів, батики станкового, камерного плану віднос-
но невеликі – приблизно 1–1,5 квадратних метрів. Вони пластич-
но ретельно відпрацьовані, побудовані на найтонших нюансах 
колірних поєднань i вимагають довгого уважного спілкуван-
ня з глядачем. Це натюрморти, пейзажі з декоративною інтер-
претацією найрізноманітніших мотивів флори i фауни, умовні 
сюжетно-фігуративні композиції. У  творах старшого поколін-
ня – випускниць текстильного відділення Лаврського училища 
прикладного мистецтва – Е. Титаренко, Н. Бондаренко, Н. Щер-
бакової,  – в  їx квітково-рослинних композиціях, окрім цього, 
проглядається вплив українського народного розпису, продо-
вження традицій Г. Собачко, К. Білокур та ін., а також захоплен-
ня орнаментами українських писанок, кахлів.

Батикові композиції митців середнього покоління – Т. Мис-
ковець, Н. Гронської, Т. Кисельової, О. Потієвської, В. Дубовик 
вирізняються різноманітними образно-пластичними рішення-
ми в індивідуальній авторській манері й техніці.

Досить характерними творами першої групи є тематичні ком-
позиції Ніни Лапчик (Київ), що стилістично близькі монументаль-
ним розписам 1980-х років. Для художниці важливіше (як i для 
українських монументалістів) фігуративне вираження худож-
ньої ідеї, ніж відсторонене знакове її втілення. Разом з тим ритм i 
рух, пластика i лінія позбавляють її твори зайвої ілюстративнос-
ті. Яскравим прикладом цього є панно «Злет. (Древньоруським 
зодчим присвячується)» з  підкреслено діагональним ритмом, 
згармонізованими синіми, зеленими, ліловими та золотавими то-
нами в інтер’єрі чернігівського художнього музею (1988).

Доволі вдалими можна вважати i завіси-штори монумен-
тально-декоративного плану на тему «Музика» Наталії Яценко 
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живописця і графіки. Проте саме в текстилі вона знайшла шлях 
до самореалізації. В  її творах сконцентровані характерні осо-
бливості львівської школи батика 1980-х  років, що йдуть від 
писанки, народного ткацтва, декоративного розпису. Для тво-
рів Бастун, яка здобувала вищу освіту у ЛДІПДМ, характерне 
узагальнено-символічне трактування декоративних мотивів, 
орнаментальна ускладненість, колірна вишуканість. Її розпис 
на шовку заворожує поєднанням конкретного й умовного зо-
бражень, характерного для львівської школи художнього тек-
стилю. Вона не ставить перед собою завдання вибору між не-
фігуративним і фігуративним ходом художнього мислення. 
В основу її підходу закладено саме синтез цих двох начал. Це 
бачимо в орнаментальному панно «Лісова фантазія» у конфе-
ренц-залі дитячої поліклініки на Троєщині в Києві (1991), яке 
викликає асоціації з прохолодою лісу, рухом стовбурів дерев та 
квітів. У пейзажному панно «Древо життя» (у холі поліклініки 
КНДІ експериментальної хірургії в Києві, 1991) в основі компо-
зиції виразно проглядається образ старого дерева з міцно пере-
плетеним корінням, що живить розложисте гілля: від нього віє 
непохитною силою.

Монументальні батики Н.  Бастун  – взірець творчого став-
лення до традиції. чим древніші й apxaїчніші розроблювані 
нею мотиви народного мистецтва, тим гостросучаснішими ви-
даються її композиції.

Монументальні батики абстрактно-декоративного плану най-
краще ілюструють пронизані складним асоціативно-образним 
звучанням твори київського мистця Олексія Мороза. У цього ав-
тора, що пройшов школу Московського текстильного інституту 
(закінчив 1970 р.), манера виконання батика дещо відрізняється 
від художньої мови інших творців. Витончена монохромна коло-
ристична гама, складна опосередкована мова розпису, що не пе-
редбачає будь-яких фігуративних чи орнаментальних зображень, 
гранична лаконічність рисунка в панно Мороза – все це не харак-
терні ознаки батиків інших киян. Але саме ці якості разом з до-
брим смаком i декоративним відчуттям дозволяютъ йому повною 
мipою розкривати багаті можливості техніки холодного батика. 

З іншого боку, монументально-декоративні завіси i панно 
А. Яценюк часто пов’язані з живою природою. Це i сплетений з 
весняних квітів вiнок у залі кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка в Ки-
єві (1985), i величезна фантастична квітка у центрі композиції в 
залі Школи мистецтв № 3 на Троєщині в Києві (1991). Довільне 
i смiливе оперування технікою холодного батика дозволяє май-
стрині втілювати великомасштабні задуми iз узагальненим сим-
волічним трактуванням декоративних образів. Її композиції, як 
правило, мають пластично потужний центр, де домінантне зна-
чення набуває рисунок, що іноді читається як контур свинцевої 
пайки, яка з’єднує кольорові скляні площини у вітражах. Бати-
ки А.  Яценюк вдало вписуються в архітектурний простір. При 
цьому немалу роль відіграє її багаторічне тісне співробітництво 
з архітекторами у відділі монументально-декоративного мисте-
цтва КиївЗНДIЕПу, в якому вона пропрацювала понад 20 років.

У кінці 1980-х – на початку 1990-х років архітектори i художни-
ки цього відділу вели активні експериментальні пошуки в ділян-
ці станково-декоративного батика. Архітектори, які розробля-
ли комплексне декоративне оздоблення громадських інтер’єрів 
(В. Карнобєд – провідний архітектор відділу, В. чернявський – за-
відуючий відділом), запропонували створювати композиції, які є 
чимось середнім між декоративним панно i станковою картиною. 

Цікавими з точки зору експерименту i стильової неординар-
ності видаються сюжетно-тематичні батики Ольги Антоненко 
(Київ) – монументалістки, яка досить добре оволоділа технікою 
розпису по шовку. З  кінця 1980-х  років художники монумен-
тально-декоративного мистецтва звертаються до традицій на-
ціональної культури, що лежать у глибинах давніх нашарувань, 
тому в творах Антоненко завжди відчувається ностальгія за пер-
вісною природністю i наївністю пластичної мови дохристиян-
ського мистецтва, про що свідчить її серія з 10-ти панно-вставок 
на сюжети древньослов’янських свят в інтер’єрах Музею народ-
ної apxiтектури і побуту в м. Переяслав-Хмельницький (1990).

Особливо плідними видаються спільні пошуки в станково-
декоративному напрямку архітекторів відділу і художниці На-
талії Бастун (Київ), яку щедро наділено від природи талантом 
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1. Кульчицька Олена. 
Гобелен  
«Захід сонця». 
1910–1913 рр.  
Вовна;  
ручне ткання.  
(НМЛ)

2. Саєнко 
Олександр. 

Гобелен 
«Щедра осінь».  

1977 р. Вовна;  
ручне ткання. 

(НМУНДМ)

3. Колос Сергій.  
Гобелен  
«Пес і Птаха». 
м. Київ. 1923 р. 
Вовна; ручне ткання. 
(Приватна колекція)

Композиції творів О. Мороза (а це переважно сценічні заві-
си) побудовані за принципом вільного розміщення колірних 
мас, зі складними колірними модуляціями i вдало знайденими 
пропорціями суто декоративних вільних криволінійних форм. 
Кожна робота цього автора вимагає від глядача особливого 
вміння включитися i проникнути в образ. Найчастіше – це об-
раз-настрій, як, наприклад, у завісі для залу НДІ «Сатурн» у Ки-
єві (1984), де глядач поринає в музичний ритм дзвоноподібних 
плинних вертикалей золотаво-вохристих кольорів, які пере-
ходять у пурпурні темно-вишневі або сріблясто-рожеві i, наре-
шті, – в пастельні рожево-кремові. Лінеарний рисунок «резерву» 
в завісі візуально практично не сприймається, що створює від-
чуття вільних тональних переходів – свого роду дифузії кольору.

Батики другої групи – це завжди невеликі композиції станко-
вого характеру, в яких нерідко застосовані прийоми акварельно-
го живопису. Такими є неоімпресіоністичні батики Ельвіри Ти-
таренко – акварелі на шовку, що завжди полонять вишуканістю 
техніки виконання. Її декоративні пейзажі зі стилізованими зо-
браженнями ниви, хлібного поля, а також квіткові розписи, на-
тюрморти завжди дихають, світяться, вражають грою кольору. 
Серед її найкращих батиків в архітектурі особливою красою від-
значається золотисто-оливкове панно під назвою «Каштани Ки-
єва», що знаходиться нині у вестибюлі мерії міста Осака в Японії 
(1987). Композицію його складає подане крупним планом листя 
каштана, яке живописно обігрується в сонячному освітленні.

Панно «Калина» (1988) цієї ж художниці прикрашає колиш-
нє радянське посольство в Будапешті. На ньому зображено 
стилізовані ягоди червоної калини, написані ніби в бузково-
фіолетовому тумані на блакитному тлі. Е. Титаренко, як i інші 
художники-текстильники, які працюють, застосовуючи прийо-
ми акварельного живопису (Муза Кирницька, Ніна Бондаренко, 
Тамара Мороз, Неллі Щербакова, Тетяна Мисковець), здійснює 
розпис подібно до того, як пишеться мокра акварель, – з харак-
терними акварельними патьоками. Контур «резерву» часто на-
кладається на тканину кольоровий або дуже блідий, щоб не по-
рушувати ефект живописності зображень.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



477

Професійний художній текстиль України ХХ – початку ХХІ століття...

476

Зоя Чегусова

7. Жоголь Людмила.  
Гобелен «Літо». 1977 р.  

Вовна, сизаль;  
ручне ткання. 

(НМУНДМ) 

8. Борисенко Наталія. Декоративне панно «Берегиня». 1999 р. Бавовна, вовна, шовк; 
голкова техніка. (Приватна колекція)

4. Давиденко Зоя. Килим-гобелен 
«Тополя». 1964 р. Вовна;  
рахункова техніка. (НМУНДМ)

6. Шабатура Стефанія. Гобелен «Олекса Довбуш». 1967 р.  
Вовна; закладне ткання під бердо. (Приватна колекція)

5. Машкевич Олег. Гобелен «Троянди і виноград». 
1984 р. Вовна; ручне ткання. (НМУНДМ)
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Знана київська художниця-текстильниця, член Національної 
спілки художників України Ніна Бондаренко незмінно виконує 
свої твори «на крещендо»: на високій ноті захоплення життям.

Відзначимо, що у 1950-х  роках Н.  Бондаренко здобула сер-
йозну фахову освіту на текстильному відділенні Київського 
училища прикладного мистецтва (нині КДАДПМД ім. М. Бой-
чука). Після закінчення училища у 1961 році вона за розподілом 
потрапила на Дарницький шовковий комбінат, де впродовж 
35-ти років, до 1996-го, працювала провідним художником. 
Проте це не завадило мисткині у 2000–2010-х роках повноцінно 
реалізувати себе не тільки у станково-декоративному батику, 
а й у станковому живопису.

Уже ранній період творчості художниці був позначений 
численними новаторськими композиціями рослинних орна-
ментів, що перетворювались нею в ескізи тканин, які згодом 
йшли на ДШК у виробництво («Щедрівки», «Косів», «Гурзуф-
ські гірські квіти», «Дерева», «Квітучий сад»). Водночас Бонда-
ренко працювала над тканинами в старовинній техніці ручної 
вибійки, а також машинного друку і фотофільмдруку («Софія 
Київська», «Древо життя», «Українські віночки зі стрічками», 
«Кримський пейзаж», «Київська квітка», «Золоті ворота», «Сед-
нівські трави», «Пальмове листя», «Ой, у полі при дорозі»), що 
було певною перевагою в колі її колег.

Мистецьким роботам Н.  Бондаренко властива надзвичайна 
живописна свобода, що, між тим, не порушує законів компози-
ції в ескізах її тканин і у виставкових батиках, побудованих на 
умовних, декоративних формах рослин і квітів, виконаних май-
стринею в період 1960–1990-х років, коли вона активно працюва-
ла у царині дизайну промислових тканин.

Розписи Маргарити Севастьянової дещо сухіші, бо художни-
ця «заливає» колір точно в межах контуру, не даючи йому вільно 
розтікатися, як це роблять інші художники, що користуються 
прийомами акварельного живопису (наприклад, Н. Бондаренко, 
для якої особливо важливий момент імпровізації, акварельної 
непередбаченості в розпису). Стилізовані лісові, польові, caдовi 
квіти в батиках Севастьянової повні поезії i тихого милування 

9. Базак Марта. Гобелен «Якось ми з Марією Примаченко ткали гобелен». 2008 р.  
Вовна; ручне ткання. (Приватна колекція)

10. Риботицька Оксана. Гобелен «Вічний мотив». 1993 р.  
Вовна; ручне ткання. (Приватна колекція)
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тільки для України, а й усієї колишньої великої держави, лабо-
раторії декоративного текстилю Київського науково-дослідного 
зонального інституту експериментального проектування жит-
лових і громадських споруд (КиївЗНДІЕП).

Саме через це так полярно проявилися творчі обдарування 
М. Кирницької та О. Мороза в рамках одного виду декоративно-
го мистецтва – художнього текстилю.

У 1980-х роках Муза Кирницька вдається до розпису на шов-
ку як до мистецтва декоративно-зображального, що тяжіє до ка-
мерних образів, які вона створювала на ґрунті флористичних та 
рослинних мотивів. Художниця відчувала себе у тих своїх ком-
позиціях, переповнених найулюбленішими її мотивами чарів-
них маків, настурцій, ромашок, жоржин, лілій, повноправним 
співавтором природи, красу якої вона обожнює.

У 1990-х роках ліричне обдарування Кирницької дозволяло ство-
рювати вишукані з елегійним настроєм імпровізації квіти, овія ні 
особистим подихом і щемливим чуттям художниці («Моє літо», 
«Зачаровані квіти», «Ранкові роси»). Колір і повітря, мінливість до-
вколишнього світу – найголовніше в розписних панно авторки в 
той період. У цих творах художниця дивовижно точно «балансує» 
на межі упізнаваної і гранично стилізованої умовної форми.

У середині 2000-х років М. Кирницька відкриває для себе пе-
реваги абстрактного мистецтва. Серйозне захоплення джазом на-
дихнуло Кирницьку на створення абстрактних розписів на шовку, 
де автор вражає гіпнотичним ритмом і майже «електричною на-
пругою» у своїх великомасштабних панно. Розкута творча манера 
художниці розкривається в її розписних «джазових» творіннях 
з шовку (декоративні панно «Караван», 2000  р.; «Імпровізація», 
2012 р.) та в експериментальному авторському текстилі з активни-
ми фактурними поверхнями (декоративні панно «Джаз-квадрат», 
«Поїзд А...», обидва – 2000 р.). У своїх новаторських творах вона по-
ряд з розписами на тканині застосовувала плетення, шитво, скле-
ювання, зв’язування, неочікувано поєднуючи найрізноманітніші 
матеріали. Сміливо синтезувала шовк із сріблястою плащовою 
тканиною, гофрованим папером, поліетиленовою плівкою, фраг-
ментами газетних текстів, фетром, ватином, шнуром, досягаючи 

їх красою. Вражає гармонія тонко прорисованих букетів лісо-
вих квітів у золотистому панно «Cxід», у  сріблясто-димчасто-
му «Полудень. Спека» (в інтер’єрі холу санaторію «Хмільник» у 
м. Хмільнику Вінницької обл.).

На межі ХХ–ХХІ  ст. в Україні працює когорта віртуозних 
високопрофесійних майстрів розпису на шовку, які регулярно 
експонують свої твори на всеукраїнських та персональних ви-
ставках, організованих музеями і галереями України. Творчість 
провідних художників у цій царині заслуговує окремого аналізу.

Імена київських мистців Музи Кирницької та Олексія Мороза 
для фахівців і шанувальників декоративного мистецтва  – мо-
нолітне ціле. Ця подружня пара незмінно сприймається двома 
неподільними половинами непорушної мистецької родинної 
спілки, оригінальні задуми якої матеріалізуються в найрізнома-
нітніших формах їхньої творчості: в інтер’єрних панно в техниці 
вільного розпису на шовку і сучасної голкової техніки, у  глад-
котканих гобеленах і авангардних колажах, в «артівських» і вод-
ночас функціональних абажурах та більш традиційних ужитко-
вих шаликах і хустках у техніці батику.

Проте це митці з різними темпераментами, несхожі творчою 
вдачею. Хоча обидва в середині 1960-х років закінчили одну про-
фесійну школу –Московський текстильний інститут (педагоги – 
О. чистяков, Г. Манізер, В. Шугаєв) у 1970-му році, але, повернув-
шись в Україну, де вони і сформувалися як творчі особистості, 
кожен пішов своїм шляхом у мистецтві.

Так, у 1970–1991 роках М. Кирницька уславилась як один з 
провідних художників Київського шовкового комбінату, що в 
1983–1988  роках обіймала посаду головного художника цього 
могутнього на ті часи підприємства столиці України. О тій порі 
вона розробила незліченну кількість малюнків-кроків для про-
мислового виробництва різноманітних тканин з натурального 
шовку, тому важко підрахувати, скільки тисяч жінок колиш-
нього Союзу одягалися у вбрання з шовку, декорованого за ес-
кізами М. Кирницької.

Водночас у 1970–1980-х роках Олексій працював в архітекту-
рі громадських споруд як художник-текстильник унікальної не 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



483

Професійний художній текстиль України ХХ – початку ХХІ століття...

482

Зоя Чегусова

вала в період 2001–2010  років секцію декоративно-прикладного 
мистецтва Київської організації НСХУ. Вона була воістину укра-
їнським майстром у своєму романтичному та містичному сприй-
нятті світу природи, у любові до народного мистецтва, на якому, 
як на фундаменті, тримається справжня сучасна культура. 

Мисковець була тонким ліриком у своїх розписах на шовку 
і не дивно, що темою дипломної роботи у ЛДІПДМ вона обрала 
поезію Уолта Уїтмена. Знаменно, що диплом талановитої сту-
дентки у 1979 році експонувався в Японії серед кращих робіт ви-
пускників художніх вищих навчальних закладів.

Десять років потому творчо активна, креативна Тетяна Мис-
ковець стає одним із провідних художників текстилю в Україні. 
Її романтично-асоціативні твори хвилювали зверненістю до сві-
ту високих переживань. Майстерність художниці була завжди 
спрямована на створення виразного естетичного образу, коли 
композиційні та колористичні особливості твору впливають і на 
емоційну, і на інтелектуальну сферу людського сприйняття, збу-
джуючи його до певних асоціацій  – історичних, міфологічних, 
космогонічних. Глибокий філософський контекст її робіт свідчив 
на користь того, що батик – це мистецтво поетичне, вічне і відпо-
відає усім критеріям високого мистецтва. Авторська техніка виді-
ляла цю мисткиню серед інших, оскільки твори Мисковець вихо-
дили за рамки традиційного батика, перетворившись, по суті, на 
малярські та графічні композиції із застосуванням текстильних 
матеріалів («Седнівська весна», «Ярило», «Пейзаж», «Легенди»). Її 
роботи 1990-х років були цікаві побудовою складного простору з 
несподіваними зрушеннями і проривами на площині, спалахами 
кольору, де усе перебувало в русі – то в гармонії, то в протистоян-
ні, і де реальність перетворювалась на фантастичне видовище.

Джерела, що надихають іншу знану київську художницю Те-
тяну Кисельову на дорогоцінно-рукотворний текстиль, беруть 
початок у тій далекій давньослов’янській епосі, коли зображення 
чи то на тканині, чи на глиняній посудині пов’язувалося пере-
дусім із заклинальною магією і мало значення свого роду «обе-
рега»  – охоронця від лихих сил. Символіку древніх слов’ян Т. 
Кисельова вважає універсальною і вічною. Тому вона повсякчас 

при цьому візуальних суперефектів. Вона дуже радикально і в той 
же час рафіновано естетськи експериментувала з фактурами: то 
домагаючись враження майже скульптурності рельєфу, то експре-
сивного пастозного живопису. Розкута живописна манера в роз-
пису на шовку, фактурно наґрунтовані поверхні тканини – тоді це 
виявилось новим словом у творчості М. Кирницької.

Другий автор цього мистецького і подружнього тандему Олек-
сій Мороз – художник, який тонко і глибоко розуміє текстиль і 
«душу» цього матеріалу, незмінно перебуваючи на передовому 
рубежі пошуків та експериментів у декоративному мистецтві. 

Багаторічна праця О. Мороза в архітектурі виробила в ньо-
го професійні навички, що наближають його до монументаль-
ного мислення. Архітектура орієнтувала його на великомасш-
табні композиційні рішення, на взаємозв’язок з архітектурним 
середовищем. Твори Мороза в інтер’єрах громадських споруд у 
вигляді сценічних завіс і гобеленів ніколи не відрізнялись пом-
пезним, псевдопарадним характером. У його творах виразніше, 
ніж в інших текстильників, проявлялися формальні пошуки, 
дизайнерські прийоми. Ще в ранні роки сформувався його аб-
страктно-геометричний стиль. За своєю суттю Олексій Мороз 
був піонером ліричної і геометричної абстракції в монументаль-
но-декоративному текстилі Києва, сприймаючись своєрідним 
феноменом серед київських майстрів. Лаконізм його пластичної 
мови був ближче до мистецтва Прибалтики, Північної Європи, 
Японії. Тоді здавалося дивним, що Мороз у час розквіту тота-
літарного соцреалістичного мистецтва віднаходив можливість 
вільного вияву в архітектурі своїх авангардних задумів (декора-
тивне панно «Сатурн», 1986 р.; сценічні завіси у залі готелю «Ту-
рист», Київ, 1987 р. та в залі Інституту кібернетики ім. Глушкова 
НАН України, Київ, 1989 р.). Тому абстрактні гобелени і батики 
О. Мороза 1990-х років – не данина моді, а результат багаторічної 
праці над вирішенням формальних завдань в архітектурно-ху-
дожньому текстилі, і треба віддати йому належне, автор відтво-
рює в них дивовижну різноманітність текстильних інтонацій.

Серед визначних майстрів мистецтва батика яскравою осо-
бистістю сприймалася Тетяна Мисковець (1957–2012), яка очолю-
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переконуючи, що техніку батика можна використовувати для 
будь-яких образних інтepпретацій. Композиції Н.  Гронської 
«Дерево життя», «Дерево щастя», «Таємне співставлення»  – це 
втілення постмодерністської межі реальності й вигадки. Вони 
неоднозначні у смисловому тлумаченні, інтелектуальні та пара-
доксальні щодо звучання образів, як, наприклад, твори «Проро-
чі сни», «Танець Саломеї», «Діалоги пошепки»», «Різновид сну» 
та  ін. Світ цих батиків-картин  – таємничий, манить своєю за-
гадковістю, відволікає від тривог повсякденності, спонукаючи 
замислитися над вічними проблемами боротьби добра i зла. Він 
веде у потаємні куточки душі художниці, яка розкриває нам те, 
що їй вдалося осягнути у процесі творення.

Вишукані елегійно-споглядальні батики з умовно-декоратив-
ними жіночими образами київської мисткині Марини Соколо-
вої з-проміж творів українських текстильників сприймають-
ся «тихою лірикою». В  орнаментально-площинній побудові її 
композицій – фантазія і майстерність, що прокладають надійну 
дорогу для здійснення художніх задумів мисткині. Художни-
ця знайшла в роботі з шовком свій пластичний хід, свої знаки і 
символи жіночої сутності. За творами цієї мисткині вгадується 
блискуча освіта, одержана нею в 1970-х роках у Ленінградсько-
му вищому художньо-промисловому училищі ім.  В.  Мухіної 
(ЛВХПУ) на відділенні декоративного текстилю.

Ім’я київського майстра художнього текстилю Вадима Коржен-
ка, який працює одночасно в галузі живопису і графіки, стало ві-
домим в Європі на початку 1990-х років після «каскаду» його ви-
ставок у галереях сучасного мистецтва Франції та Німеччини, хоча 
творча біографія митця розпочалась у майстернях Художнього 
фонду України після закінчення навчання у 1979 році в ЛДІПДМ.

Упродовж 1990-х років він захоплюється відтворенням у мис-
тецтві розпису на шовку краси i чуттєвості жіночих тіл, і, треба 
визнати, персонажі автора у його численних «актах» 1990-х ро-
ків  – вишукані й витончені. В  еротичних фантазіях молодого 
митця ми вгадуємо неприховану чуттєвість, що здається вод-
ночас лише напівнатяком, легким дотиком. Пластика і рух його 
оголених фігур завжди відточені.

намагається її застосовувати в своїх роботах, що особливо від-
чутно в її орнаментальних батикових серіях 1990–2000-х років.

У скарбниці символів наших предків головними для Тетяни 
є мотиви хреста (символ повсюдності), древа світу (світова вісь 
у центрі світу), яйця (зародження і тайна життя, прообраз кос-
мосу), листка папороті (знак чаклунства і потойбічних сил). Ці 
язичницькі символи, які органічно перейшли до християнсько-
го мистецтва, сприймаються в текстилі елементами красивих 
узорів, оберігаючих і доброзичливих, як і в давні часи. Компози-
ції Кисельової, що натхненні і насичені неоязичницьким світо-
відчуттям, здаються глибоко архаїчними. У той же час свіжість 
погляду на текстильні матеріали дозволяє цій художниці, яка за 
своєю природою, безсумнівно, є новатором, робити все нові від-
криття в цьому традиційному для України мистецтві.

Однією з кращих представниць мистецтва розпису по тканині, 
в якому на зламі ХХ–ХХІ століть можна спостерігати надзвичайно 
стрімкий підйом, є київська художниця-архітектор Наталія Грон-
ська (закінчила КДХІ у 1976 р.). Її твори на рубежі 1980–1990-х років 
не могли не звернути на себе увагу. Адже вона одна з перших в Укра-
їні прагнула довести, що батик – це не стільки спосіб декорування 
тканини, а техніка, яка дозволяє створювати речі «альтернативно-
го» жанрового спрямування. Мисткині вдалося, власне, з перших 
кроків творчості показати необмежені зображальні можливості 
батика, який дозволяє будь-які пошуки i новації. Важливими кро-
ками на шляху формування власної мови в художньому текстилі 
стали композиції з її серій «Обрії тисячоліть», «Апокаліпсис», де фі-
гуративні образи і зміст традиційних біблійних та євангельських 
сюжетів розкривався через низку численних асоціацій та непря-
мих зіставлень емоційно-духовних переживань художниці.

Твори Н.  Гронської слід розглядати як станково-декоратив-
ний батиковий живопис. Проте її панно в даній техниці належно 
зберігають декоративну й архітектурно-композиційну функції 
текстилю в громадському і житловому інтер’єpі.

У 1990-тi  роки художниця вражає незвично складною для 
текстилю зображальною мовою. Вона демонструє самобутню 
пластику, знаходить оригінальні асоціативно-змістові зв’язки, 
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трав і красу медоносних квітів раннього літа. Огорнувшись з ніг 
до голови в її найтонший шарф, глядач чарівним шляхом пори-
нав у запашне червневе луготрав’я – експресивне і життєрадісне.

Особливе захоплення викликали ексклюзивні блузони та 
жилети з крепдешину, виконані від початку до кінця художни-
цею у техніці гарячого батика, прекрасні за своїми композицій-
ними побудовами, надзвичайно гармонійними поєднаннями 
фіолетово-ультрамаринових, ясно-червоно-рожевих, вишнево-
коричневих, оранжево-зелених кольорів, що відповідали усім 
вимогам «високої моди». Сенс свого шляху в мистецтві Ольга 
Потієвська вбачала у постійному експерименті з текстильни-
ми матеріалами, з  виставковим простором, за участі і реакції 
глядачів. Уся творчість Ольги здавалася невтолимою жадобою 
сміливих пошуків і відкриттів новітніх технічних прийомів у 
роботі з найулюбленішим нею матеріалом – шовком.

Одночасно в цій же ділянці розпису по шовку майстерно 
працювала і член правління Спілки дизайнерів України Гали-
на Грищенко. Сьогодні складно перелічити виконані нею «кро-
ки» – рисунки гуашшю чудових рослинних узорів для набив-
них тканин, що широко застосовувались на виробничих лініях 
Дарницького шовкового комбінату аж до 1995  року. На ДШК 
Грищенко потрапила у 1977-му році після закінчення Москов-
ського текстильного інституту, де здобула досконалу освіту на 
факультеті декоративно-прикладного мистецтва.

У період 1980–1990-х  років вона захопилася створенням ви-
ставкових шовкових шарфів. Доречно згадати її довершену серію 
«Райський сад» (1996). Паралельно художниця працювала над 
розписами оригінальних хусток, які їй замовила швейцарсько-
перуанська фірма «Альта Експрешен». У них Грищенко активно 
використовувала мотиви українського народного мистецтва, 
талановито варіюючи орнаменти писанок, традиційні розписи 
українських пічок, сюжети косівських кахлів.Тоді ж художниця 
почала працювати над циклом виставкових робіт на основі без-
межних за глибиною образів, створених генієм Марії Примаченко. 

Але творче переосмислення витоків не заважало їй сміливо 
експериментувати в техніці джинсового колажу (у  співавтор-

Експериментуючи в середині 1990-х років з гранично умов-
ними фігуративно-асоціативними зображеннями на шовко-
вій поверхні, Корженко прийшов до створення декоративного 
живопису i графіки на шовку, уславившись як майстер елегіч-
них квіткових натюрмортів та еротичних композицій в цари-
ні батика. Автору властиве язичницьке захоплення дійсністю. 
Спов нені чуттєвості й первісності почуттів композиції «День i 
Ніч» (1994), «Натурниця», «Біля моря», «Катруся» (1995), «Див-
ний сон» (1998), що експонувалися в галереях Вільдесхаузена 
(Німеччина) i Orangerie du Senat Парижа (Франція), виклика-
ють у пам’яті слова Пабло Пікассо: «Я пишу не з натури, а поруч 
з нею... Я хочу зобразити світ не таким, яким бачу його, а таким, 
яким його уявляю». 

У 2000-х роках Корженко – майстер фігуративних компози-
цій – почав тяжіти до ліричної і геометричної абстракції. В його 
розписах на шовку в техніці гарячого батика, в  картинах, на-
писаних олійними фарбами на полотні, на графічних аркушах, 
виконаних в авторській техніці, превалюючою стала гранично 
абстрагована форма. Поступово «вільне мистецтво», «мистецтво 
без догм», перетворилося в «релігію», яку почав сповідувати 
Корженко. Спонтанність, прагнення до чистої та вільної експре-
сії, гостра потреба в імпульсивності – творчі принципи, які є ви-
рішальними для митця у 2000-х  роках («Сцена кохання», 1997, 
«Весна іде», «Екстаз», «Композиція» – усі 1999).

Оригінальною авторською пластичною манерою володіла та-
лановита київська художниця Ольга Потієвська (1953–2011), яка 
знайшла свій особливий шлях у класичній техніці гарячого ба-
тика і в кінці 1980-х років була однією з початківців у мистецтві 
експериментального художнього текстилю.

Творчі інтерпретації мотивів живої і неживої природи в її тво-
рах незмінно вражають неординарністю рішень. В  інтер’єрних 
розписних шовкових панно, у розкішних неправдоподібно вели-
чезних шарфах із шифону О. Потієвська творила свою неповтор-
ну узорчатість, поєднуючи в ній мотиви променів сонця, сяйва 
місяця, вогнів великих міст, вигин морських хвиль, струменів 
теплого дощу. Любила умовно відтворювати буяння молодих 
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ний втілити її задуми і передати емоційність жіночої натури, 
шовк – живу, ніби дихаючу, як вона вважає, тканину.

Її натюрморти із серії «Фруктовий мікст» (2000-ті  роки), 
в  яких вільним розписом досягнуто цілковитого живописного 
ефекту, навіюють відчуття непередбаченого імпровізаційно-
го характеру. Вражає, що в панно «Кавун», «Лимон», «Слива», 
«Гранат», «чорнослив», «Ананас» найпрозаїчніші предмети на-
стільки майстерно трансформовано на шовку, що вони сприй-
маються елементами захоплюючої мистецької гри з емоційни-
ми енергетичними формами – «натяками» на знайомі усім речі. 
У поєднаннях виразних лінійно-геометризованих ритмів і фігу-
ративних мотивів, породжених враженнями від природи, колір 
виконує роль потужної формотворчої сили. Користуючись ши-
рокою палітрою, мисткиня безпомилково добирає колірні спів-
відношення гарячих та холодних тонів, граціозно балансуючи на 
межі фігуративу та абстракції, виступаючи справжнім компози-
тором у своїх творах. Малярство на шовку Вікторії Дубовик є, 
без перебільшення, втіленням жіночного чарівно-витонченого 
текстилю, який, треба визнати, має безліч прихильників серед 
глядачів. «Технологічна варіативність розпису стає для худож-
ниці лабораторією пізнання живопису як планетарної сутності, 
що породжує естетичне та емоційне напруження» – так оцінює 
творчість В. Дубовик її львівська колега Т. Печенюк 78.

У нульових ХХІ  ст. батик набуває все більшого розповсю-
дження як найбільш доступний жанр декоративного текстилю 
i для художника, i для замовника, що може збагатити архітек-
туру інтер’єрів громадських споруд. Ніби заново відкриваючи 
можливості техніки батику, художники-текстильники активно i 
плідно працюють у цій галузі. численні приклади застосування 
батику в apxiтектурі та у виставковому просторі музеїв і гале-
рей свідчать про те, що цей вид мистецтва знаходить оригінальні 
інтерпретації в Україні завдяки своїй виключно пластичній ви-
разності та колористичному багатству.

78 Печенюк Т. В Україні мистця знають, за кордоном поважають. Образо-
творче мистецтво. 2009. № 3. С. 51.

стві з художницею Ольгою Маріно, 1990-ті роки) чи в техниці 
холодного батику, як в її авторській серії «Зелена територія» 
(2002). Одинадцять панно з цієї серії являли собою декоратив-
ні зображення листя живого, але збільшеного до неймовірних 
розмірів – з  ідеальними пропорціями й тонко промальовани-
ми обрисами, завдячуючи яким глядач має можливість уявити 
себе у просторі незайманих лісів або відчути ніжні обійми лис-
тя і трав тропічних мангрових хащ.

Доречно провести умовну паралель між творами киянки Га-
лини Грищенко і полтавського майстра батика Лариси Лукаш. 
Ліричні твори полтавки, виконані у 2015–2016 роках, теж здатні 
дати насолоду глядачам фантастичною красою квітів, дерев, рос-
лин, які художниця «вирощує» у  своїх музикально-ритмічних 
розписах на шовку. В них виразно звучить тиша природи і гармо-
нія життя, що на якийсь час уявляється прекрасним у своїй суті, 
очищеним від людської тривоги і туги («Трави», «Бабине літо»).

Створені своєрідною уявою декоративні панно Л.  Лукаш 
сприймаються як ідеальне бачення художницею природи, і саме 
вона залишається для неї справжньою творчою майстернею 
(«Так прокидається дерево», «Дерево-квітка»). У  символічний 
контекст квітково-рослинних шовкових композицій Лукаш ор-
ганічно вплітає жіночі образи, що наче пронизані таємничою 
атмосферою «різнобарвних» внутрішніх станів жінки і настроїв 
закоханої Душі («Блакитний пес», «Подарунок», «Царівна осінь, 
або Перший сніг»).

У  міцно побудованих композиціях і злагоджених колорис-
тичних рішеннях шовкових панно Л. Лукаш відчутна серйозна 
професійна школа, яку мисткиня пройшла у Львівському полі-
графічному інституті імені Івана Федорова. Виразно окреслений 
рисунок, точно вивірені силуети гранично умовних фігуратив-
них зображень свідчать про високий рівень майстерності ху-
дожника-графіка, який водночас віддає перевагу роботі в тек-
стильній техніці батика («Натюрморт з тюльпанами», «Початок», 
«чистий четвер», «Весна»).

Старший викладач кафедри художнього текстилю ЛНАМ Ві-
кторія Дубовик теж обрала як головний для себе матеріал, здат-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



491

Професійний художній текстиль України ХХ – початку ХХІ століття...

490

Зоя Чегусова

можливостям полісемантичного колажу, які одночасно з євро-
пейськими і американськими авангардистами на початку ХХ ст. 
відкрив і розширив Казимир Малевич.

Саме «колажний простір» дозволяє новому мистецтву про-
фесійного текстилю відійти від простого відображення існуючої 
реальності й допомогти створювати її нову суб’єктивну якість. 
Узагалі в колажному просторі можуть гармонійно співіснувати 
форми й образи, що не мають ніяких аналогій з дійсністю: їх вибір 
обумовлює створення багатошарового смислового  середовища 81.

Колажні спроби Соні Делоне і Любові Попової, як і спадщина 
Олександри Екстер, Євгенії Прибильської, Ганни Собачко-Шос-
так – жінок-художниць, які вписали блискучі сторінки у світову 
художню культуру, отримують розвиток в неординарних творах 
у голковій техніці й шитті таких українських високопрофесій-
них текстильників, як Н.  Борисенко (диптих «Запрошення до 
Раю», «Птахи прилетіли», 2010  р.; «чорно-біла», 2013  р.), Т.  Ки-
сельова («Зроблено в Україні, 2004  р.; «Три виміри ностальгії», 
2007  р.; «Пастораль», 2008  р.; «Оберіг», 2013  р.), Л.  Борисенко 
(«Зустріч», 2003  р.; «Дотик», 2010  р.; «Співаюча чаша», 2013  р.), 
Олексій Мороз («Сюжет», 2004 р.; «Джаз», 2005 р.; «Баркарола», 
2007 р.; диптих «Схід-Захід», 2010 р. і «час спливає, 2013 р.).

Колажний підхід становить основу цілої низки високохудож-
ніх текстильних творів у різноманітних техніках декорування 
тканини: текстильного фотоколажу Н. Шимін («На згадку з най-
кращими побажаннями», 2004 р.; «Хроніки», 2006 р.), колажних 
панно Н. Максимової («Слово, що спадає», 2002 р.; «Артефакти», 
2006 р.); Т. Печенюк («За завісою почуттів», 200 р.); І. Кіршиної 
(«Трійця», 2003  р.; «Едем», 2004  р.; «Загублений Рай», «Сон»  – 
обидва 2013  р.), М.  Кирницької («Квітка, що танцює», 2003  р.), 
М. Соколової «Листівка з минулого», 2013 р.).

На повну силу своїх засобів виразності колажний простір 
працює і в асоціативно-образних гобеленах таких знаних укра-

81 Печенюк Т. Художній текстиль – реальність українського мистецького 
простору. Друга всеукраїнська трієнале художнього текстилю  : каталог ви-
ставки / укл. З. чегусова. Київ : НСХУ, 2008. С. 9.

Художній авторський текстиль на зламі ХХ–ХХІ ст. характе-
ризується поглибленням новаційних та інноваційних тенденцій. 
Ми спостерігаємо активний пошук нових виражальних можли-
востей мистецтва тканини, виходячи з її іманентних якостей: 
структури, фактури, фізичних властивостей волокна. Текстиль 
акумулює також незвичні для цієї галузі матеріали й техніки, за-
вдяки чому зазнає значних змін образна система творів 79. У між-
народній практиці ці процеси отримали такі назви, як «рух мис-
тецтва тканини», «новий текстиль», «текстильний мейнстрім» 
та ін. Серед усіх видів декоративної творчості «емансипований», 
«новий текстиль», якому притаманні великий креативний заряд 
та висока естетична цінність, проявився вже у 1990-х  роках у 
мистецькому авангарді 80.

У  наш час професійний художній текстиль України пере-
живає складні образно-пластичні й технологічні трансформа-
ції в різних видах новітнього текстилю, основною рисою якого 
є утвердження неоавангардних форм, які органічно лягають в 
контекст формотворення сучасної художньої тканини загалом. 
Разом з існуванням таких традиційних жанрів, як гобелен, роз-
пис на тканині, батик, активно поширюються такі, як колаж, 
різного роду абстракції, зокрема у вигляді площинних панно і 
об’ємно-просторових конструкцій, а  також асамбляжі, інста-
ляції, хоча у значно трансформованому вигляді порівняно з 
європейськими. На зламі ХХ–ХХІ  ст. український авторський 
текстиль залишається мистецтвом переконаних художників-лі-
риків, на території яких немає місця епатажу та інфернальним 
силам. Твори авангардного мистецтва тканини українських 
професіоналів, як і в попередні століття, є манливими для очей 
глядача і привабливими у своїх тактильних проявах.

З кінця ХХ ст. українські художники-текстильники виявля-
ють посилений інтерес до інтенцій майстрів класичного аван-
гарду в техніці колажу. Вони віддають перевагу естетичним 

79 Кусько Г. Рух мистецтва тканини в Україні. Художній текстиль. Львів-
ська школа : альбом / укл. Т. Печенюк. Львів : ЛАМ-Поллі, 1998. С. ?

80 Кусько Г. Сучасний український текстиль: еволюція, досвід, перспекти-
ви. Студії мистецтвознавчі. 2009. ч. 1 (25). С. 113–118.
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ція (англ. installation – розміщення, установлювання, монтаж), що 
теж входить до категорії просторових композицій, вибудованих 
чи зібраних (змонтованих) з різноманітних речей як зроблених 
руками художника, так і готових промислових предметів, узятих 
автором з повсякденного побуту. Головною художньою метою 
інсталяції є створення у певній частині виставкової експозиції 
особливого образно-змістового простору, в якому за рахунок но-
вих контекстів і нетривіальних синтактичних та композиційних 
рішень утворюється унікальне багатовимірне семантичне поле 82. 
Саме з цією метою професійні майстри «нитки і тканини» у сво-
їх інсталяціях нерідко компонують так звані «реабілітовані арте-
факти»  – старовинні тканини і фрагменти народного одягу ми-
нулих часів або використовують вторинні текстильні матеріали, 
а також такі предмети «не-мистецтва», як поліетиленова плівка, 
папір, гілки дерев, наділяючи їх художньою цінністю і особли-
вою образністю (Н.  Пікуш «Гойдалка», Н.  Гронська «Календар», 
О.  Тіменик «Обіцянки»  – усі 2004  р.; Л.  Нагорна, В.  Тимченко, 
Н. Костецька «Сон. Українська ноша»; Н. Гронська «Ліс для уяви», 
А. Шнайдер «Океан неба» – усі 2007 р.; Петращук-Гинга «Де ж той 
лелека?», 2010 р.; Н. Шимін «Пам’ятник вузлику на пам’ять, 2011 р.).

Треба віддати належне великомасштабним вітчизняним ви-
ставковим проектам художнього текстилю, які й надихнули 
майстрів сучасного мистецтва тканини на пошуки новаторської 
авангардної образності й новітніх художньо-формальних рішень 
текстильних творів. До таких проектів останніх десятиліть ХХ – 
початку ХХІ  ст. можна віднести Бієнале львівського гобелена; 
масштабну виставку, присвячену 50-річчю кафедри художньо-
го текстилю ЛАМ у Львові, арт-проект «Декоративне мис тецтво 
України кінця ХХ століття: 200 імен» у Києві. Потужною експе-
риментальною платформою для активного поступу в розвої но-
ваційного мистецтва текстилю стали Перша (2004), Друга (2007) 
Третя (2010),четверта (2013), П’ята (2016) всеукраїнські трієнале 
художнього текстилю під егідою НСХУ в Києві, які залучили до 

82 Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура ХХ века / 
под ред. В. В. Бычкова. Москва : РОССПЭН, 2003. С. 202.

їнських художників, як О.  Парута-Вітрук («Сонячні птахи», 
2004 р.; «Решето Всесвіту», 2006 р.; «Ґудзик у квадраті», 2005 р.; 
«Залишки інформації», 2011 р.; триптих «Надія», 2013 р.), О. Ри-
ботицька ( «Зародження орнаменту», «Життя одної грушки»  – 
обидва 2009 р.; «Серпанок», 2013 р.), М. Базак (диптих «Осіння 
дорога, 2005 р.), О. Ковач («Сонячний дощ», 2004 р.; «Зоряна ніч», 
2005 р.; «Зелена зона», 2006 р.; «День і ніч», 2009 р.), Т. Печенюк 
(«За завісою ахроматизму», 2007  р.; диптих «час збирати ка-
міння», 2010 р.), О. Маріно («Полювання на перламутр», 2004 р.; 
«Всесвіт», «червона рута» – обидва 2010 р.; «Енергія благополуч-
чя», 2013 р.), В. Ганкевич («12», 2006 р.), Л. Квасниця («Мережи-
во твоїх думок», 2007 р.), І. Шостак-Орлова (диптих «Мовчання. 
Пробудження», 1999–2001 рр.; «Знайдеш свою весну», 2010 р.), які 
композиційно і художньо-образно теж вирішуються за принци-
пом полісемантичного колажу.

На початку ХХІ ст. твори мистецтва тканини стрімко вихо-
дять за межі двомірної площини, перетворюючись усе більше на 
скульптурну пластику та різноманітні об’ємно-просторові ком-
позиції, нерідко залучали до своєї палітри нарівні з текстильни-
ми нетрадиційні для тканини матеріали, зокрема папір, дерево, 
метал. Це сприяє утвердженню в українському художньому 
текстилі такої мистецької форми творчого самовираження, як 
асамбляж (фр. assemblage  – з’єднання, складання, монтаж), що 
передбачає використання об’ємних деталей та окремих утилітар-
них речей, які можуть компонуватися як на площині картини-
панно, так і в просторі (О.  Маріно «Збирання золотого дощу», 
2007  р.; Л.  Борисенко «Шлях», 2007  р.; Н.  Шимін «Пам’ятник 
рукам, які не крадуть», 2009 р.; О. Парута-Вітрук «Після дощу», 
2013  р.). Застосовані митцями в цих асамбляжах такі «готові 
об’єкти» (ready-maid), як миска, рукавички, дитячі шкіряні по-
столи, дерев’яна конструкція у вигляді драбини, корки від пля-
шок, вже не сприймаються утилітарними побутовими предме-
тами: опиняючись в особливій естетській ситуації, вони стають 
основою новостворених арт-об’єктів.

Спорідненим поняттю «асамбляж» у  мистецтві тканини є й 
інша інноваційна форма сучасних текстильних творів – інсталя-
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Український «рух мистецтва тканини» через нетривалий час 
побутування на наших теренах накопичує власний досвід, про-
дукуючи сміливі й неупереджені ідеї. Водночас новітній тек-
стиль аж ніяк не розвивається в запереченні традиційного чи у 
відокремленні від нього 85. Невпинне прагнення митців до твор-
чого експерименту в гобеленах, панно, об’ємно-просторових 
композиціях у таких традиційних техніках, як ткацтво, вишив-
ка, повсть, валяння, батик, колаж, аплікація і у відносно нових 
для українців, як черпаний папір, печворк, квілт, засвідчило 
подальший розвиток цього виду декоративного мистецтва, що 
здобуває все більше визнання на міжнародних виставках, кон-
курсах, симпозіумах.

Надзвичайно важливо, що українське мистецтво тканини 
утверджує себе на позиціях справжнього новочасного візуаль-
ного мистецтва з вирішенням досить серйозних образно-плас-
тичних завдань, розвиваючись в руслі художніх ідей сучасності 
й нарівні з іншими видами мистецтва в стилях постмодернізму, 
неоавангарду, романтичного реалізму. Він об’єднує риси як мону-
ментальності, так і образотворчості, переймаючи формально-сти-
лістичні засоби і живопису, і графіки, активно реагуючи на новіт-
ні тенденції вітчизняного та світового мистецтва початку ХХІ ст.

Бурхливий розвиток мистецтва професійного художнього 
текстилю України у період ХХ  – початку ХХІ  ст. дає підстави 
стверджувати, що за ним велике майбутнє, бо саме воно спро-
можне формувати макро- і мікросередовище, вбирає у себе 
трансформацію об’єктивного світу і є яскравим виявом філософ-
сько-естетичних уявлень творців, а  також зв’язуючою ланкою 
між минулим і майбутнім.

85 Печенюк Т. Художній текстиль – реальність українського мистецького 
простору. Друга всеукраїнська трієнале художнього текстилю  : каталог ви-
ставки / укл. З. чегусова. Київ : НСХУ, 2008. С. 11.

орбіти цих виставок багатьох митців з усієї України 83. Усі п’ять 
всеукраїнських трієнале засвідчили, що новаційний текстиль 
України, який перетворився на початку XXI  ст. на самобутній 
національний феномен, розвивається в руслі художніх ідей су-
часності й на рівні з іншими видами мистецтва «дрейфує в ши-
ротах» постмодернізму і поставангарду 84.

Ще більш стрімко розвивається мистецтво художнього тек-
стилю в Україні у 2000–2010-х роках: воно значно розширює свій 
художньо-стилістичний діапазон, розкриває несподівані якості 
традиційних матеріалів, збагачується новими оригінальними 
засобами вираження, демонструючи різноманітні підходи до 
втілення образно-пластичних ідей у творах таких талановитих 
сучасних майстрів, як Н. та Л. Борисенко, Н. Пікуш, М. Базак, 
Т. Кисельова, Л. Жоголь, Н. Гронська, О. Мороз, М. Кирницька, 
І. Кіршина, І. Семесюк, Л. Довженко, В. Андріяшко, О. Маріно, 
Т.  Мисковець, Г.  Забашта, Н.  Дяченко-Забашта, О.  Потієвська, 
Л.  Майданець, Л.  Тесленко-Пономаренко, Г.  Дюговська (Київ); 
О. Парута-Вітрук, О. Риботицька, В. Ганкевич, Н. Шимін, Т. Пе-
ченюк, М. та І. Токар, С. Бурак, О. і М. Тіменники, Л. Квасниця, 
І. Данилів-Флінта, Н. Кука, З. Шульга (Львів); Б. Губаль (Івано-
Франківськ); Олекс. і Ол. Левадні (Полтава), Т. Лукашевич (Рівне); 
А. Шнайдер, О. Ковач (Херсон); А. Попова, Т. Ядчук-Богомазова 
(Луцьк); І.  Шостак-Орлова, О.  Ковальчук (Вінниця), Н.  Макси-
мова (Донецьк), Л.  Шилімова-Ганзенко, С.  Шилімов (черкаси), 
М. чурлу (Сімферополь, АР Крим); В. Роєнко-Сімпсон (США) та 
багато інших.

83 Перша всеукраїнська трієнале художнього текстилю  : каталог  / авт.-
упоряд., куратор З.  чегусова.  Київ  : НСХУ, 2007. 56  с.; Друга всеукраїнська 
трієнале художнього текстилю : каталог / авт.-упоряд. З. чегусова, куратори 
З. чегусова, Т. Печенюк. Київ : НСХУ, 2008. 64 с.; Третя всеукраїнська трієнале 
художнього текстилю : каталог / авт.-упоряд. З. чегусова, куратори З. чегусо-
ва, Т. Печенюк. Київ  : НСХУ, 2013. 72 с; четверта всеукраїнська трієнале ху-
дожнього текстилю : каталог / авт.-упоряд. З. чегусова, куратори З. чегусова, 
Т. Печенюк. Київ : НСХУ, 2015. 81 с.

84 чегусова  З., Печенюк Т. Художній текстиль як складова національно-
культурного простору: про Першу і Другу всеукраїнські трієнале. Студії мис-
тецтвознавчі. 2009. ч. 1 (25). С. 99.
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можна лише тоді, коли ми будемо розглядати її не поза межами 
часу і місця, а в звичайному окруженню, в котрому вона виросла, 
і вивчати на тлі тієї доби, виразницею котрої вона являється. До 
певної міри треба знати також, в чому проросло її коріння, що її 
підготовило, себто для зрозуміння пам’ятку необхідно брати під 
ретроспективним, історичним аспектом» 3.

Для об’єктивної характеристики мистецтва витинання 
вважаємо важливим враховувати його пізнішу появу в сіль-
ському побуті, що спроектувало художні риси, які вже були 
властиві іншим видам українського народного мистецтва, 
насамперед вишивці, гончарству, дереворізьбленню, а  саме: 
подібність мотивів, композицій, кольорових рішень. Із мис-
тецтвом вишивки витинання поєднує простота загальновідо-
мих інструментів, доступність матеріалу. Важливо, що ці пер-
шооснови не призвели до спрощення результату творчості, 
навпаки, з допомогою нескладних прийомів майстри можуть 
створювати зразки високого мистецтва 4. Водночас, стале по-
ширення таких видів мистецтва дає можливість їм бути час-
тиною декоративного мистецтва, яка є особливо чутливою і 
динамічною стосовно нових тенденцій часу, смаків та вподо-
бань, світоглядних настроїв 5. 

Для висвітлення художніх особливостей українських вити-
нанок ґрунтовно опрацьовано історіографічну базу, створену за 
більш як столітній період. Найперші згадки про хатні оздоби з 
паперу, як декор селянського інтер’єру, знаходимо в художній 

3 Таранушенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період, дослідження 
1918–1932 рр. Монографічні видання. Статті. Рецензії. Додатки. Таранушенко-
знавчі студії. Ілюстрації. Довідкові матеріали / Ін-т рукоп. Нац. б-ки України 
ім. В. І. Вернадського НАН України ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; 
Центр. наук. б-ка Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна ; Центр краєзнавства Харк. 
нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Харків : Видав. Савчук О. О., 2011. С. 39.

4 Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки / ІМФЕ ім. М. Т. Риль-
ського НАН України. Київ : Мистецтво, 2008. С. 8.

5 Кара-Васильєва Т. В. Формування дизайну в Україні художниками аван-
гарду. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття : Зб. ст. / Нац. ака-
дем. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва; за заг. ред. акад. 
М. І. Яковлєва. Київ : Фенікс, 2012. С. 112.

Зінаїда Косицька

ПоЛІСТИЛІСТИКа  
МИСТеЦТва вИТИНаНКИ УКраЇНИ 

ХІХ – ПочаТКУ ХХІ СТоЛІТТя

На початку ХХ ст. Генріх Вельфлін, швейцарський мисте-
цтвознавець, зазначав, що різні епохи народжують різне мис-
тецтво, характер епохи перехрещується з національним ха-
рактером 1, а новий дух епохи змушений шукати для себе нову 
форму  2. Ці тези одного з відомих істориків і теоретиків мис-
тецтвознавства якнайкраще передають контекст, у  якому далі 
пропонується розглянути питання полістилістики української 
витинанки ХІХ – початку ХХ ст. 

Аналізуючи сьогодні мистецькі явища минулого та розмірко-
вуючи над мотивами, формами, стилістикою творів ХІХ–ХХ ст., 
вважаємо за необхідне бути особливо уважними у ставленні до 
різних аспектів трактувань, оскільки нині ми бачимо ці твори в 
іншому часовому просторі, вже на значній віддалі, яка не лише 
створює ширші горизонти для художнього аналізу й обґрунту-
вання багатьох характеристик, а й, хочемо ми цього чи не хоче-
мо, твори минулого можуть містити уже певне наповнення, яке 
до наших часів могло зникнути і яке ми можемо не завжди трак-
тувати так само, як його трактували тогочасні поціновувачі мис-
тецтва, зокрема народні майстри, котрі виготовляли витинанки 
та їх споглядали в інтер’єрі власного житла. Як зазначав С. А. Та-
ранушенко «Зрозуміти й певно оцінити ту чи іншу пам’ятку 

1 Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции сти-
ля в новом искусстве / пер. с нем. А. Франковского. Москва : В. Шевчук, 2009. С. 9.

2 Там само. С. 10.
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papierkami» згадував також Іван Франко 13. Він детально розпо-
вів про виставлені в павільйоні різноманітні «wzory», вирізані з 
кольорового паперу, та вказав на лакуни у вивченні етнографа-
ми «tych wycynań».

Етнографічний збірник матеріалів Харківської губернії 14 
подає дані про паперові оздоби в селах і слобідках регіону, за-
значаючи, що місцеві селяни прикрашають покуть «квітами» й 
«звездами», зробленими ними самими із кольорового чи цигар-
кового паперу 15. Без детального опису тогочасного декору може-
мо припустити, що він міг мати вигляд як пласких розеткових 
чи силуетних витинанок, так і об’ємних квітів, гірлянди з яких 
були поширеним декором у багатьох селах Центральної України 
як оздоба довкола ікон аж до останніх десятиліть ХХ ст. 

Від початку ХХ ст. згадки про витинанки з’являються частіше, 
це переважно розвідки, присвячені питанням мистецтва й етно-
графії, де автори побіжно згадують і прикраси з паперу. Так, про 
оздоби на зразок квітів біля покуті, на стелі, верхній частині стін 
пише Володимир Бабенко у своїй праці 16. Серед експонатів із ар-
хеології та етнографії «Каталога Екатеринославского областного 
музея имени А.  Н.  Поля» (1910) є також запис про «квитки из 
цветной бумаги», які «служат для украшения хат» 17. У 1913 році 

13 У  даному номері газети автор статті не вказаний, хоча серію статей 
із назвою «Dział etnograficzny na Wystawie» у цій газеті завершено дописом, 
який підписано псевдонімом I. Fr. Іван Франко був активним організатором 
оформлення етнографічного павільйону на виставці, спільно з В. Шухевичем 
уклав «Katalog działu etnograficznego. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 
1894 r.», про що йдеться у газеті «Kurjer Lwowski» (1894. № 159. С. 1).

14 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии: очерки этногра-
фии края / под ред. В. В. Иванова. Харьков : Изд-е Харьк. губерн. статист. ко-
митета, 1898. Т. 1. 1012 с.

15 Там само. С. 832, 121.
16 Бабенко В. Этнографический очерк народного быта Екатеринославско-

го края: Издание Губернского земства к XIII Археологическому съезду (С 75-ю 
фототипиями, рисунками и чертежами в тексте). Екатеринослав : Типогр. гу-
берн. земства, 1905. С. 26.

17 Каталог Екатеринославского областного музея имени А. Н. Поля: Архео-
логия и этнография. Екатеринослав : Типогр. губ. правления, 1910. С. 394.

літературі початку ХІХ  ст. Йдеться насамперед про «квіти» й 
«голуби», вирізані зі шпалер 6 для оздоблення покуті на Слобо-
жанщині. На жаль, описів тогочасних паперових прикрас не за-
лишилося. Пізніше Микола Сумцов у дослідженнях 1885  року 
побіжно, також без опису, згадує паперовий місцевий декор на 
весільних короваях 7, що цінно для визначення часу поширення 
традицій вирізування у селах цього регіону. Публікації про папе-
рові прикраси інтер’єру з детальнішою інформацією починають 
з’являтися в кінці ХІХ ст. у виданнях Західної України. Насампе-
ред це анонси у пресі про Крайову виставку у Тернополі (1887 р.), 
де серед ужитково-побутових пам’яток на огляд було виставле-
но витинанки, зібрані колекціонером священиком Софроном 
Левицьким  8. У  період підготовки до наступної такої виставки 
у Львові (1894  р.) «паперові окраси стін», «паперову орнамен-
тику стін і образів» згадує Олександр Барвінський  9. Ці оздо-
би згодом демонстрували в етнографічному павільйоні львів-
ської виставки, про що інформує «Kurijer Lwowski» 10 та «Katalog 
dzialu etnograficznego. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowe» 11. 
Укладач видання Володимир Шухевич серед різних експонатів 
описує типову оселю середньозаможного селянина-«rolnika», 
інтер’єр якої оформлено витинанками (відповідно до традицій 
Скалацького й Тернопільського повітів, коштом яких і прова-
дилося експонування житла)  12. Про цю оселю з ««wicinanymi 

6 Квітка-Основ’яненко Г. Твори: у 2 т. Київ : Дніпро, 1978. Т. 1. С. 237, 311.
7 Сумцов Н. Хлеб в обрядах и песнях. Харків : Типогр. М. Зильберга, 1885. 

С. 66.
8 Вистава етнографічна в Тернополі. Тернопіль. 27 черв. [анонс про Крайо-

ву виставку]. Дѣло.1887. 18 (30) черв. № 67. С. 2. 
9 Барвінський О. В. Спомини з мого життя / НАН України ; Ін-т літератури 

ім. Т.Г. Шевченка ; Укр. вільна академія наук США, Іст. секція ; Укр. Амер. асо-
ціація університ. професорів. Т. 2. ч. 3, 4. Нью-Йорк; Київ : Вид. дім «Стилос», 
2009. С. 701.

10 Katalog wystawy. Kurijer Lwowski. 1894. № 159. S. 1. 
11 Katalog dzialu etnograficznego. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowe 

1894 r. Lwow : Z drukarni i litografii Pillera I Spółki, 1894. С. 35.
12 Katalog dzialu etnograficznego. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowe... С. 12.
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ня й побутування паперових оздоб в осередках По ділля. Спро-
бу детальніше дослідити хатні паперові прикраси у 1929  році 
зробила Ірина Гургула в статті «Витинанки» в часописі «Нова 
хата» 27. У 1966 році І. Гургула знову повертається до цієї теми і 
стисло розглядає витинанки в монографії «Народне мистецтво 
західних областей України» 28. 

Перша в Україні книга-альбом «Настінні паперові прикраси 
Кам’янеччини» про місцеві паперові оздоби вийшла в 1930 році в 
Кам’янці-Подільському 29. Текст видання написано активним до-
слідником хатнього декору з паперу Володимиром Гагенмейсте-
ром 30, директором Кам’янець-Подільської художньо-промисло-
вої профшколи. Невеликий тираж видання зробив на сьогодні 
дану працю бібліографічною рідкістю 31. 

Видання «Украинское народное искусство: ковроделие, ткаче-
ство, вышивка, роспись, гончарные изделия» 32 у 1938 році ознайо-
мило широке коло читачів із двома витинанками майстра Василя 
Митрофановича Вовка із с. Петриківка (нині смт Петриківсько-
го р-ну Дніпропетровської обл.). Окремі факти побутування роз-
глядуваного виду мистецтва на Поділлі й Подніпров’ї знаходимо 

27 Гургула  І. Витинанки. Нова хата. Журнал для плекання домашньої 
культури. Львів. 1929. ч. 10. С. 4.

28 Гургула І. Народне мистецтво західних областей України. Київ  : Мис-
тецтво, 1966. 77 с. : іл.

29 Гагенмейстер В. Настінні паперові прикраси Кам’янеччини. Камянець-
Подільський: Вид-во худ.-пром. профшколи, 1930. 7 с., 16 табл.

30 Божко Л. Викладання народного мистецтва в школі В. Гагенмейстера на 
Поділлі (1920–1930-і роки). Етнічна історія народів Європи. Зб. наук. пр. Київ : 
Унісерв, 2008. Вип. 24. С. 70; Данилюк А. Шляхами України. Етнографічний 
нарис. Львів : Світ, 2003. С. 225.

31 Котляр  Е. Вырванные еврейские страницы: По следам изданий по 
иудаи ке Владимира Гагенмейстера. Цайтшрыфт : часопіс для даследавання 
еýрапейськай гісторыі, дэмаграфії і эканомікі, літературы, мовы ы этнаграфіі / 
Еýрапейські гуманітарны універсітэт  ; Цэнтр яýрэйскіх даследаванняý. 
Менск ; Вільня, 2012. Т. 7 (2). С. 67.

32 Украинское народное искусство: ковроделие, ткачество, вышивка, 
роспись,  гончарные изделия. Москва  ; Ленинград  : Гос. изд-во «Искусство», 
1938. [23] с.: 54 цв. ил.

Іларіон Свєнціцький в «Ілюстрованому провіднику...»  18 пред-
ставляє музейні експонати, серед яких є «витинанки до окраси 
хат», експоновані в «килимовій залі» 19. 

На початку ХХ  ст. паперові оздоби глибоко вивчав Кость 
Широцький. У Подільській губернії вченим зібрано цінний ма-
теріал  20. Його напрацювання були опубліковані в монографії 
«Очерки по истории декоративного искусства Украины. Т.  1. 
Художественное убранство украинского дома в его прошлом 
и настоящем»  21, де здійснено спробу комплексного аналізу об-
разотворчих елементів українського інтер’єру й уперше в істо-
ричному аспекті досліджено різні види поліхромії в житловому 
будівництві України  22. Він також вперше ввів у науковий обіг 
зразки подільських і херсонських паперових оздоб із вказаними 
місцевими назвами: «теремці», «фрески», «різки» 23. 

Згадки про паперові оздоби в контексті декору подільських 
осель зустрічаємо в подальшому в книгах дослідниць настінних 
розписів Лизавети Левитської 24 та Марії Щепотьєвої 25.

У книзі Аркадія Зарембського  26 вміщено фрагментарні дані 
про паперовий декор, які доповнюють інформацію про поширен-

18 Свєнціцький  І. Ілюстрований провідник по Національнім музеєві у 
Львові. Жовква : Печатня Василіян, 1913. 36 с. : іл.

19 Там само. С. 31.
20 Российский этнографический музей (Санкт-Петербург), зап. в инв. кн. 

№ 2341-81/1-2; 2342-82/1-2; 2342-153/3; 2342/417; 2342/419; 2581-306. 
21 Шероцкий К. В. Очерки по истории декоративного искусства Украины. 

Т. 1. Художественное убранство украинского дома в прошлом и настоящем. 
Киев : Типогр. С. В. Кульженко, 1914. 141 с. : ил.

22 Студенець  Н. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ  – першої по-
ловини ХХ століття. НАН України  ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ  : б. в., 
2010. С. 14. 

23 Шероцкий К. В. Очерки по истории... С. 124.
24 Студенець  Н.  В. Єлизавета Левитська: Життєпис, наукова і творча 

діяль ність. Мистецтвознавчі записки / Мін-во культури України ; Нац. акад. 
керівних кадрів. Київ : Міленіум, 2014. Вип. 25. С. 229–235.

25 Щепотьєва  М.  О. Розписи хат в с.  Ходоровцях на Кам’янеччині  / Все-
українська АН  ; Зб. іст.-філ. відділу  ; Каб. укр. мистецтва. Київ  : Київський 
Окрліт, 1928. 30 с. : іл., 6 табл.

26 Зарембский А. Народное искусство подольских украинцев. Ленинград : 
Изд-е Гос. рус. музея, 1928. 48 с.
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Із творчістю майстрів с. Саїнка (нині чернівецький р-н Він-
ницької  обл.) одним із перших ознайомив широкий загал ху-
дожник Володимир Пащенко, організувавши виставку витина-
нок майстрів села в Будинку літераторів України в Києві 40. Про 
цей осередок у короткій замітці згадує і Борис Сінкевич 41. Тему 
творчості родини Салюків, Наталі Петрівни Кушнір та інших 
майстрів-односельців продовжили доктор технічних наук, про-
фесор і колекціонер Олексій Петриченко  42, мистецтвознавці 
Григорій Мєстєчкін 43, Нарцис Кочережко 44..

Вирізування з паперу подільського педагога Марії Авксен-
тіївни Руденко із с.  Слобода-Яришівська (Могилів-Поділь-
ський р-н Вінницької обл.) представила Людмила Бараневич у 
своїй статті в часописі «Україна»  45. Згодом про цю майстри-
ню писали й інші краєзнавці та мистецтвознавці. Невелика 
замітка журналістів В. Пєсочкіна та О. Шабельського «Узоры, 
вырезанные из бумаги» в газеті «Труд» за 30 грудня 1978 року 
повідомила широкий загал про одну з перших виставок вити-
нанок у Харкові, організовану О. Петриченко. Текст публікації 
особливо важливий як інформація про унікальне явище в іс-
торії витинанок України, зокрема про зібрання творів різних 
майстрів світу за різні періоди в єдиній колекції, а також про 
наявність у ній творів українських майстрів. 

У контексті основної теми українські витинанки згадували у 
власних дослідженнях вітчизняні етнографи: Ганна Скрипник 46, 

40 Пащенко В. Відкриття в Саїнці: [про виставку в Будинку літераторів ви-
тинанок місцевих майстрів]. Літературна Україна. Київ, 1969. 1 серп.

41 Сінкевич Б. Як чарівне джерело. Молодь України. 1972. 6 серп.
42 Петриченко О. чарівні витинанки. Вінницька правда. 1975. 20 лип.
43 Мєстєчкін  Г. чарівні витинанки. Соціалістична культура. 1974. №  9. 

С. 30–31.
44 Кочережко Н. Сонячні барви: Для сер. шк. віку [про майстрів нар. твор-

чості]. Київ : Веселка, 1978. 135 с. : іл.
45 Бараневич Л. Повнота життя. Україна. 1974. № 1 (січ.). С. 24.
46 Скрипник  Г.  А. Етнографічні музеї України. Становлення і розви-

ток. Київ  : Наукова думка, 1989. 304 с.; Скрипник Г. Музеї-скансени і по-
пуляризація народної культури. Народна творчість та етнографія. 1982. 
№ 3. С. 73–78.

у книзі Михайла Бабенчикова 33. Нечисленні, однак важливі дані 
про вирізування ажурного декору на рушниках із паперу опублі-
ковано у книзі Олександра Стативи 34. Інформацію про творчі осо-
бистості Петриківського осередку подає Наталя Глухенька у своїй 
книзі  35, знайомлячи з народними майстрами села, аналізуючи 
їхню творчість із декоративного розпису та водночас висвітлюючи 
роботи, виконані з паперу в техніці витинання. 

Низку часописів «Народна творчість та етнографія» від 
1968  року на 4-й  сторінці обкладинки і на 1-й  сторінці біля 
змісту та у місцях заставок оформляли витинанками 36. Як за-
ставки на початку розділів витинанки використано в книзі Ар-
хипа  Данилюка 37.

Варто окремо зупинитися на працях Бориса Бутника-Сівер-
ського, який свого часу опублікував низку фундаментальних 
розвідок з історії народного мистецтва, неодноразово згадуючи і 
мистецтво витинання. Зокрема, в монографії «Українське радян-
ське народне мистецтво» вирізані з паперу твори представлено в 
одному розділі з декоративним живописом 38. У 1967 році Б. Бут-
ник-Сіверський знову приділяє увагу витинанкам, публікуючи 
цікаві зразки і виділяючи хатні паперові оздоби в окремий роз-
діл «Мальовки та витинянки» у своїй новій праці 39. 

33 Бабенчиков М. В. Народное декоративное искусство Украины: и его мас-
тера. Москва : Гос. архитект. изд-во, 1945. 88 с. : ил.

34 Статива О. Майстер декоративного розпису Надія Білокінь : [Альбом]. 
Київ : Мистецтво, 1966. 43 с. : іл.

35 Глухенька Н. Петриківські декоративні розписи. Київ : Мистецтво, 1965. 
41 с. : 24 кол.іл., 4 табл.

36 Витинанки С. Батюка. Народна творчість та етнографія. 1968. № 1; Ви-
тинанки П. Глущенко. Народна творчість та етнографія. 1973. № 4; Витинан-
ки В. Кончинського. Народна творчість та етнографія. 1988. № 2; Витинанки 
Г. Хміль. Народна творчість та етнографія. 1989. № 1.

37 Данилюк А. Г. Українська хата. Київ : Наукова думка, 1991. С. 7, 47.
38 Бутник-Сіверський Б. С. Українське радянське народне мистецтво / АН 

УРСР, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 1966. С. 135, 176–177; кол. табл. V. 
39 Бутник-Сіверський Б. С. Українське народне мистецтво. Живопис / ред. 

кол. В. Заболотний, М. Рильський, А. Середа та ін., авт. тексту Бутник-Сівер-
ський Б. С. Київ : Мистецтво, 1967. С. 45–47, кол. табл. 109–121.
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і художню цінність. Книга стала підсумком вивчення витинанок 
України з мистецтвознавчих позицій 55. У 1993 році М. Станкевич 
із групою українських колег-мистецтвознавців підготували на-
вчальний посібник «Декоративно-прикладне мистецтво», до яко-
го дослідник написав розділ «Витинанки» 56.

Розвиток мистецтва витинанки впродовж останніх десяти-
літь ХХ ст., а також творчість його провідних майстрів постій-
но висвітлювала Тетяна Кара-Васильєва  57. На особливу увагу 
заслуговує фундаментальна спільна праця Т. Кара-Васильєвої і 
Зої чегусової 58, в якій розглянуто розвиток декоративного мис-
тецтва України ХХ ст. як особливої галузі художньої творчості, 
багатогранного й водночас складного художнього явища. Тему 
витинанок Т.  Кара-Васильєва продовжила у 5-томній «Історії 
українського мистецтва». У  розділі про декоративно-ужиткове 
мистецтво за 1950–1980-ті роки 59 дослідниця спинилася на ти-
пових і новаційних проявах у мистецтві витинанки, підкреслила 
його широкі можливості в поліграфії, в оформленні театральних 
декорацій, а також у сучасному інтер’єрі. 

Про вплив українських витинанок на розвиток творчої мане-
ри всесвітньо відомого художника Казиміра Малевича розпові-
ли Олександр Найден і Дмитро Горбачов 60. Важливу інформа-

55 Селівачов  М. Р. Монографічне дослідження про витинанки [про книгу 
Станкевича М. Українські витинанки. Київ, 1986]. Народна творчість та ет-
нографія. 1988. № 1. С. 79; Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля... С. 36.

56 Станкевич  М.  Є. Витинанки // Антонович  Є.  А, Захарчук-чугай  Р.  В., 
Станкевич  М.  Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів  : Світ, 1993. 
271 с. : іл.

57 Кара-Васильєва  Т. Творці дивоствіту [про майстрів нар. мистецтва]. 
Київ: Радянська школа, 1984. С. 118; Кара-Васильєва Т. Виставка родини Телі-
женків. Народна творчість та етнологія. 2017. № 2. С. 86–90 : іл.

58 Кара-Васильєва Т., чегусова З. Декоративне мистецтво ХХ ст.: У пошу-
ках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. С. 132–134 : іл.

59 Кара-Васильєва  Т.  В. Декоративно-ужиткове мистецтво. Історія укра-
їнського мистецтва. В  5  т.  / ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського НАНУ  ; гол. ред. 
Г. Скрипник, наук. ред. Т. Кара-Васильєва. Т. 5. Мистецтво ХХ ст. Київ : б. в., 
2007. С. 703–704.

60 Найден  О., Горбачов  Д.  Малевич мужицький. Хроніка-2000. 1993. 
№ 3–4 (5–6). С. 211.

Ольга Коновалова 47, Олександр Курочкін 48, Олександр Найден 49. 
Певну інформацію про паперові авторські оздоби знаходимо 
у популярному виданні «Пір’їна з крила жар-птиці» 50, в якому 
висвітлено творчість народного майстра з черкащини Макара 
Корнійовича Мухи 51. Унікальний малюнок з оформленням тра-
диційного інтер’єру сільського житла паперовими витинанками 
початку ХХ ст. опубліковано в книзі Вадима  Щербаківського 52. 

Принципово новий підхід до вивчення паперових прикрас 
України розпочав Михайло  Станкевич. На початку 1980-х років 
він видав каталог ретроспективної виставки53, організованої ним 
у Львові (1981), а згодом у Києві (1986). Статті вченого опублікова-
но також у низці наукових і громадських часописів 54. У 1986 році 
вивчення паперових прикрас завершилося виданням першої 
ґрунтовної комплексної розвідки М.  Станкевича про українські 
витинанки. У монографії вчений детально розглянув витоки укра-
їнського паперового декору, висвітлив його яскраву самобутність 

47 Коновалова О. Антропоморфні мотиви української народної орнамен-
тики. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Гринченка, 2015. 156 с.

48 Курочкін О. В. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. Київ  : 
Наукова думка, 1978. 47–49 с. 

49 Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, 
еволюція. Київ : Наукова думка, 1989. С. 66.

50 Носань С. Пір’їна з крила жар-птиці  : Повість для сер. шк. віку. Київ: 
Веселка, 1979. 70 с. : іл.

51 НМЛ. Інв. № НМВ 2908; НІМ. Інв. № М-1726/1-3.
52 Щербаківський  В. Орнаментація української хати. Рим/Roma  : Ese Si 

Ese, 1980. 47 с. 22 кол. іл. (Сер. Укр. нар. мистецтво).
53 Українські витинанки: Ретроспективна виставка: каталог  / МЕХП АН 

УРСР; упорядн. та авт. вст. ст. М. Станкевич. Львів, 1981. 23 с. : іл.
54 Станкевич М. Витинанка як вид народної творчості. Образотворче мис-

тецтво. 1980. № 5. С. 26–28; Станкевич М. Казкове мереживо [про відкрит-
тя виставки витинанок. Львів. 1981]. Жовтень. 1981. №  11. С.  154–156; Стан-
кевич М. Українські витинанки кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Народна творчість 
та етнографія. 1981. № 5. С. 74–79; Станкевич М. Українські витинанки ра-
дянського часу. Народна творчість та етнографія. 1986. № 6. С. 40–45; Стан-
кевич  М. Витинанки і штучні квіти: порівняльний аспект. Мистецтвознав-
ство’08  : Наук. зб.  / Ін-т народознавства НАН України. Львів  : СКІМ, 2008. 
С.  49–62. URL  : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16748/06-
Stankevych.pdf?sequence=1 (дата звернення: 19. 07. 2018).
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гаптування, досліджувала Нурія Акчуріна-Муфтієва  67. Низку 
наукових статей про розвиток мистецтва витинанки на початку 
ХХІ ст. підготувала Олена Тихонюк, доцент кафед ри графічного 
дизайну КДІДПМ ім. М. Бойчука 68. 

Варто зазначити, що Національна спілка майстрів народного 
мистецтва України на сторінках часопису «Народне мистецтво» з 
часу його заснування у 1997 році постійно приділяла увагу і вити-
нанкам, і теоретичним питанням українського народного мисте-
цтва. У цьому виданні періодично публікували повідомлення про 
події, пов’язані з вирізуванням. Багатий ілюстративний матеріал 
про творчість різних сучасних майстрів витинання опубліковано 
в щорічних каталогах НСМНМУ «Кращий твір року» (2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015)  69. У  кожному щорічнику вміщено роботи 
українських майстрів усіх видів творчості, зокрема й тих, хто пра-
цює в техніці вирізування з паперу. Особливе місце серед видань 
НСМНМУ посідає альбом-каталог «Українська витинанка» (2013), 
присвячений виключно паперовим творам  70. Постійну увагу 
творчості майстрів вирізування з паперу приділяє і часопис Ві-
нницького обласного центру народної творчості «Світлиця». Його 
окремі спецвипуски, видані у травні 2005 і 2008 років, присвячені 

67 Акчуріна-Муфтієва Н. М. «Ойма» – прорізний візерунок кримських та-
тар. Східний світ. 2005. № 4. С. 105–113.

68 Художественное вырезание: от прошлого в будущее. Матер. IV  Меж-
дунар. симпоз. Домодедово  / МБУК Городского округа Домодедово «Исто-
рико-художественный музей». 2012. С.  89–97; Тихонюк  О. Витинанка у ху-
дожньо-педагогічному процесі. Вісник Прикарпатського університету. 
Мистецтвознавство. – Вип. 15–16. Івано-Франківськ, 2009. С. 212–217; Тихо-
нюк О. Крізь паперове віття у глиб етнічних коренів: [про творчість Ю. Дунає-
вої]. Артанія, 2010. № 4 (Кн. 21). С. 78–81; Тихонюк О. чиста лінія Людмили 
Мазур. Артанія, 2010. № 4. Кн. 21. С. 40–45; Тихонюк О. Мистецтво витинанки 
в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.  : Автореф. дис.  ... канд. мистецтвозн.  : 
спец. : 17.00.06. Івано-Франківськ, 2010. 16 с.

69 Кращий твір року. 2010. Всеукраїнська виставка-конкурс народного 
мистецтва  / Нац. спілка майстрів нар. мистецтва. Київ  : Народні джерела, 
2010. С. 10, 24–25.

70 Українська витинанка  : Альбом-каталог Всеукраїнської виставки, 2013 
[Ілюстр. матер. з муз. колекцій надано худ. Василем Корчинським]. Київ : На-
родні джерела, 2013. 112 с.

цію про українські паперові оздоби подав Михайло Селівачов 
у колективній монографії «Поділля» 61 та особистій «Лексикон 
української орнаментики (Іконографія, номінація, стилістика, 
типологія) 62. Інформацію про виставку польських витинанок, 
організовану Інститутом мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського НАН України  подала  
Н. Калініченко 63. 

Опубліковані у збірнику «Українське гончарство» нотатки 
Євгенії Спаської  64 ознайомлюють читача з невідомими дани-
ми про місцеві паперові рушники чернігівщини, із оформлен-
ням, виконаним у техніці вирізування. Цю ж тему піднімала 
Юлія Смолій у статтях «Українські мальовані рушники першої 
третини ХХ  ст.: проблема імітації в народному мистецтві» 65 
та «Генезис українських селянських стінописів: Лівобережна 
Катерино славщина». 

Цінну інформацію для вивчення витоків паперового декору, 
зокрема такого його виду, як кустодії, що особливо були поши-
рені в Україні від XVII до початку ХХ ст., висвітлив Ігор Ситий у 
своїй дисертації 66. Вирізування з паперу й картону серед крим-
сько-татарських народних майстрів, що працюють у техніці 

61 Селівачов М. Орнаментика. Поділля: історико- етнографічне досліджен-
ня. Київ : Вид-во НКЦ «Доля», 1994. С. 465–484. 

62 Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номіна-
ція, стилістика, типологія) / ІМФЕ НАН України ; КДІДПМД ім. М. Бойчука ; 
НМУНДМ. Київ : Ред. вісн. «АНТ», 2005. 400 с. 

63 Калініченко  Н. Мистецтво польської витинанки. Народна творчість 
та етнографія. 2004. № 4. С. 121–123. 

64 Спаська Є. Подорожі по чернігівщині. Уривки з щоденників, рр. 1921–
1926; головним чином про гончарство чергінівське. Українське гончарство: 
Національний культурологічний щорічник за рік 1994. Опішня : Українське на-
родознавство, 1995. Кн. 2. С. 337–373. 

65 Смолій Ю. Українські мальовані рушники першої третини ХХ століття: 
про блема імітації в народному мистецтві. МІСТ: Наук. зб. Київ  : ВХ [студіо], 
2005. Кн. 2. С. 248–255.

66 Ситий І. М. Козацькі печатки Гетьманщини (сер. XVII–XVIII ст.). За арх. 
матер. черніг. іст. музею ім. В. В. Тарнавського. Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 
спец. 07.00.06 / НАН України. Ін-т укр. археогр. та джерелозн. ім. М. С. Гру-
шевського. Київ, 2002. 19 с.
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тексті оформлення сільського житла до різних свят 77. Додаткову 
інформацію з поширення паперових вертепів знаходимо в книзі 
Олекси Ошуркевича «Різдвяний вертеп на Волині» 78.

Сучасну масштабну розвідку про розвиток мистецтва вити-
нанки з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. було представлено автор-
кою цього розділу монографії у 5-титомній «Історії декоратив-
ного мистецтва України». До цього видання в 3-й, 4-й, 5-й томи 
підготовлено розділи «Витинанки» за відповідні періоди 79. 

Для вивчення питання витинання в сучасній Україні важливі 
матеріали знаходимо у збірках доповідей, виголошених на сим-
позіумах у м. Домодєдово (Росія), що їх систематично проводить 
Ася Петриченко, донька колекціонера О. Петриченка. У заходах 
традиційно беруть активну участь українські митці, їхні статті 
регулярно публікують у збірниках цих симпозіумів: «Проблеми 
вивчення, збереження та використання мистецтва вирізуван-
ня» (2006); «Художній задум і його втілення засобами вирізуван-
ня» (2008); «Художнє вирізування: від минулого до майбутнього» 
(2012); «Художнє вирізування: естетичні і психологічні аспекти» 
(2014); «Художнє вирізування: форма і колір» (2016), «Художнє 
вирізування: Прощавайте, традиції?» (2018).

Важливим першоджерелом вивчення сучасного стану вити-
нання є також альбоми-каталоги обласних осередків НСМНМУ 80, 

77 Кобальчинська Р. Різдвяно-новорічні обряди в описах Володимира Ша-
гали. Народна творчість та етнологія. 2006. № 1. С. 90–97; Кобальчинська Р. 
Хатні писанкові прикраси. Народне мистецтво. 2009. № 1–2. С. 69–71.

78 Ошуркевич  О. Різдвяний вертеп на Волині: Записи текстів, упоряди., 
вст. ст. Олекси Ошуркевича. Луцьк : Надстир’я, 1996. С. 13.

79 Косицька  З. Витинанки. Історія декоративного мистецтва України  : 
В 5 т. / ІМФЕ НАН України ; гол. ред. Г. Скрипник. Т. ІІІ. Мистецтво ХІХ ст. Київ, 
2009. С. 205–214; кол. іл.; Косицька З. Витинанки. Там само. 2011. С. 233–256. 

80 Народне мистецтво Полтавщини: каталог до 20-річчя Полтавського об-
ласного осередку НСМНМУ / Мін-во культури України ; НСМНМУ ; Упр. куль-
тури Полтав. обл. держ. адміністр., Полтав. обл. осередок НСМНМУ. Полтава : 
Сімон, 2014. 96 с.; Відроджені традиції: Народне малярство. Декоративний роз-
пис. Витинанка. Ткацтво. Кераміка. Різьбярство. Народне вбрання. Плетіння з 
природних матеріалів. Вишивка. Художня обробка шкіри. Лялькарство. Писан-
карство. Плетіння з бісеру. Ковальство. Вибійка. 10 лют. 2017 р. Виставка Криво-
різького осередку НСМНМУ. Кривий Ріг : Друкарня С. Г. Щербенка, 2017. 44 с.

Першому і Другому Всеукраїнським святам витинанки. Серед ав-
торів статей – організатори заходу й відомі майстри: Тетяна Цві-
гун 71, Оксана Городинська 72, Людмила Сорочинська 73 та ін. 

Для вивчення розвитку витинання в Україні в кінці ХХ  ст. 
важливими джерелами залишаються каталоги кожного Все-
українського свята витинанки, що з 1993 року регулярно про-
ходять у Могилеві-Подільському  74. Регулярно про витинанки 
Поділля, зокрема у  Могилів-Подільському районі, публікує 
допи си майстриня Марія Гоцуляк, за основною професією  – 
журналіст 75. Музейний працівник Ніна Зозуля, завідувачка від-
ділу Поділля НМНАПУ, ввела в обіг цінний науковий матеріал, 
представивши паперові прикраси з колекції установи 76. Її колега 
Романа Кобальчинська також порушувала цю тематику у кон-

71 Сторожук В., Цвігун Т. Мистецтво древнє і вічно юне: [про місцеві тра-
диції витинання]. Світлиця. 2005 (спецвип., присвячений ІІ Всеукр. святу нар. 
мистецтва «Українська витинанка»). Трав. С. 3.

72 Городинська О. Пісня в папері. Світлиця (спецвипуск, присвячений ІІ 
Всеукр. святу нар. мистецтва «Українська витинанка»). 2005. Трав. С. 9.

73 Сорочинська Л. Росте гідна зміна. Світлиця (спецвип., присвячений ІІ 
Всеукр. святу нар. мистецтва «Українська витинанка»). 2005. Трав. С. 11.

74 Майстри витинанки  – 1993; Українська витинанка  – 2002; Витинан-
ка – 2008.

75 Гоцуляк М. Данина пам’яті Подільської берегині. Світлиця (спецвип., 
присвячений ІІ Всеукр. святу нар. мистецтва «Українська витинанка»). 2005. 
Трав. С. 4–7. Гоцуляк М. Дух пращурів безслідно не зникає. Народне мисте-
цтво. 2002. № 3–4. С. 56–57; Гоцуляк М. Безсмертна філософія предків. Світ-
лиця (спецвип., присвячений ІІ Всеукр. святу нар. мистецтва «Українська 
витинанка»). 2005. Трав. С. 8; Гоцуляк М. Мистецтво давнє, дивовижне [про 
мистецтво витинанки]. Українська культура. 1991. № 4. С. 18–19; Гоцуляк М. В. 
Могилев-Подольский – столица украинской вырезанки. Проблемы изучения, 
сохранения и использования искусства вырезки: Матер. науч. симпоз., посвя-
щенного 95-летию со дня рожд. Алексея Максимовича Петриченко / Админи-
страция гор. округа Домодедово; Отдел по культуре, делам молодежи и спор-
та; Домодедовский ист.-худ. музей. Домодедово, 2006. Прилож. C. 129–135.

76 Зозуля Н. О. Паперові прикраси в колекції Національного музею. Музей-
на колекція: формування, вивчення, зберігання, реставрація. Зб. ст. за матер. 
наук.-практ. конф.: До 50-річчя відродження колекції Донецького обласного 
художнього музею. 1960–2010 (Донецьк, 11 жовт. 2010 р.). Донецьк : Донец. обл. 
худ. музей, 2011. С. 195–203.
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саме питання стилістики творів цього виду мистецтва не було 
розглянуто окремо, хоча є важливим і цікавим аспектом даного 
культурного явища. 

Художні особливості витинання, як і кожного виду народ-
ної творчості, обумовлені насамперед властивостями матеріалу, 
технікою виготовлення та місцевими традиціями. Головними 
етапами у створенні паперових прикрас для інтер’єру були: ви-
різування ножицями простих елементів із кольорового паперу 
та прикріплення їх до стіни, стелі, меблів, поличок, рам ікон, 
а також формування з окремих модулів складних композицій – 
фризових, килимкових, шпалерного типу, сюжетних тощо. Всі 
вони прикрашали оселі у чільних місцях: біля покуті, на печі, 
зокрема на комині, сволоку, вгорі на стінах (фризом), за ліжком 
(на зразок килима). 

Техніка вирізування дозволяє виготовляти оздоби з уся-
кого податливого матеріалу, який вільно згинається і згодом 
може відновлювати попередню форму. Тому пластичність і 
достатня пружність паперу створили можливість отриму-
вати будь-яке поєднання осей та площин симетрії, що іноді 
складно чи навіть неможливо досягти з іншими матеріалами. 
Використання різноманітних технік (наклеювання по всій 
площині чи лише в кількох точках) сприяють поєднанню в 
композиціях широких виражальних можливостей паперу, на-
самперед виразних особливостей різних сортів і кольорової 
гами. Такі переваги знач ною мірою компенсують нетривкість 
цього матеріалу. 

У процесі виготовлення майстер диктує кінцеву форму твору 
від початку складання паперової заготовки залежно від обраної 
схеми розміщення осей симетрії: перехрещені, одна вертикальна 
чи горизонтальна, кілька паралельних тощо. Використані при-
йоми в подальшому зумовлюють утворення різних типів оздоб: 
розеткових, дзеркально-симетричних, на зразок «хороводу» 
та ін. Прорізані на згинах-складках мотиви визначають стильові 
різновиди витинанок. 

Селяни вирізували витинанки з паперу, якість якого завжди 
залежала від достатку господаря та об’єктивних історико-сус-

різних виставок, окремі видання з творами провідних митців 
України, зокрема Миколи Теліженка, Любові Процик, Марії Ремі-
нецької, Оксани Городинської, Марії Гоцуляк, Л. Бабіч, Емми Ле-
вадської, Ірини Зяткіної, Олени Козявко та інших майстрів, чия 
творчість пов’язана із вирізуванням. Неабияке значення має низка 
видань (повісті, пісні, колискові, колядки), ілюстровані витинан-
ками професійних і самодіяльних художників. Особливо важли-
во відзначити книгу Віри Вовк «Мандаля», збірник «Колядки і ще-
дрівки», кожна з яких містить понад 100 витинанок-ілюстрацій.

Видання матеріалів з витинання навчально-методичного 
характеру було розпочато розробкою двох відомих майстринь 
народної творчості Пелагеї Іванівни Глущенко і Марти Павлів-
ни Павлової, які спільно підготували єдину авторську програму 
для роботи зі школярами «Майстерні ножиці: Методичні вка-
зівки [для початкових класів]». У ній вони познайомили вчите-
лів і широкий загал із традиційними народними витинанками 
й нескладними паперовими виробами, зокрема закладками для 
книг, оздобами-сніжинками (на 80 кольорових таблицях) 81. По-
ширення цих методичних порад принципово активізувало про-
цес збереження й подальший розвиток витинанкарських тради-
цій у 1970–1980-х роках і згодом, у наступних десятиліттях.

Професійний художник Леоніла Петрівна Стебловська осо-
бливу увагу приділяла поширенню витинанкарських прийомів 
у творчому вихованні дітей 82. У книзі Валерія Войтовича 83 зна-
ходимо важливий ілюстративний матеріал про побутування 
витинанок у регіоні впродовж ХХ ст. Як видно з представлено-
го огляду публікацій, існує широке коло статей і книг, у  яких 
можна знайти важливі дані про українські витинанки, водночас 

81 Глущенко  І. Павлова  М.  Майстерні ножиці: метод. вказівки [для поч. 
класів]. Київ, 1969. Кол. табл. 73–76, 78, 79.

82 Стебловська  Л.  П.  Вчимося малювати. Альбом для учнів 2-го класу. 
Київ  : Радянська шк., 1978. 128  с.  :  іл.; Стебловская  Л.  П.  Учитесь рисовать. 
Альбом для учащихся второго года обучения. 4-е изд. Киев : Радянська школа, 
1989. 64 с. : ил.

83 Войтович Валерій. Пересопниця-край: історія та культура. Рівне  :  
Видавець Валерій Войтович, 2011. 816 с.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



513

Полістилістика мистецтва витинанки ХІХ – початку ХХІ століття

512

Зінаїда Косицька

в деяких регіонах до 1960-х 86. Траплялося, що вирізували оздо-
би з аркушів ілюстрованих журналів, барвистих плакатів, об-
горток цукерок (у другій половині ХХ ст. – цукерки «Гулівер»), 
з фольги від куплених ласощів («золотце») 87. Природно, що для 
вирізування до середини ХХ  ст. селяни використовували па-
пір, який був під руками: купований, обгортковий із магазину 
(сірувато-коричневий з грубими прожилками), коли щастило – 
великі плакати (зворотний бік). До інновацій кінця ХХ ст. за-
раховуємо витинанки, виготовлені з гофрованого кольорового 
картону, різних видів ватману. Для цього використовували спе-
ціальні різачки і ножі. 

Головним інструментом все ж були ножиці. Іноді для створен-
ня ажуру на площинах витинанок використовували також мета-
леві штемпельки. Нерідко зображення вищипували зі шматка 
паперу пучками пальців просто без усякого інструменту. Інколи 
витинанки додатково розфарбовували, найчастіше олівцями чи 
природними барвниками, нерідко й глинами. 

Витинанки виготовляли переважно в сільських родинах для 
прикрашання власного житла, хоча на початку ХХ і до середини 
ХХ ст. траплися непоодинокі випадки продажу паперового деко-
ру на базарах містечок і міст. Це були вироби-імітації полотняних 
рушників, фіранок, серветок для застилання поличок тощо. 

Виготовлення й поширення витинанок в Україні має харак-
терні відмінності від інших видів народного мистецтва. Це на-
самперед виникнення цього виду творчості у значно пізніші 
часи, ніж, скажімо, вишивка, ткацтво, дереворізьблення, гон-
чарство тощо. Лише з появою у сільському побуті в ХІХ ст. до-
ступного паперу з’явилася можливість для створення саме папе-
рових оздоб. Певною відмінністю є також принцип поширення. 
Так, у  гончарстві основні осередки міського й містечкового  

86 Косаківський В. А. До історії подільської витинанки. Наукові записки : 
Зб. наук. пр. / Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Сер.: Історія. 
Вінниця, 2015. Вип.  23. С.  224–228. URL  : https://www.vspu.edu.ua/science/art/
a143.pdf (дата звернення: 03.08.2018).

87 Поліщенко Ганна Федорівна (1909–2007), с.  Орлів́ка Теплицького  р-ну 
Вінницької обл. (АНФРФ ІМФЕ НАНУ. Ф. 14-5. Од. зб. 891. Арк. 54, 55).

пільних обставин. Висока якість доступного матеріалу кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. дозволяє дослідникам сьогодні вивчати в 
доброму стані автентичні витинанки того періоду. Важливо та-
кож, що в музейні збірки перші екземпляри надходили з виста-
вок, і для них обирали найкращий, здебільшого глянцевий па-
пір, виготовлений іноді «під золото» чи «під срібло» з імітацією 
металевого полиску різних відтінків. Траплялося, що титульні 
сторінки альбомів із витинанками прикрашали «бібулкою»  – 
тонким гофрованим папером, який за певної техніки дає змогу 
створювати пишні півсфери (туге зв’язування ниткою посереди-
ні розеткових заготовок). 

В експедиційних колекціях від 1909 року віднаходимо папір 
дуже різноманітний – кольоровий з глянцем чи без нього, цигар-
ковий (переважно фіранки), рідше «під золото» й «срібло». Після 
Першої світової війни частішає використання шпалер, технічно-
го білого й сірого паперу, газет 84, що було зумовлено низькою ку-
півельною спроможністю селян чи й взагалі відсутністю паперу 
у вільному продажу. 

Серед зразків 1920–1930-х  років є окремі експонати, виго-
товлені з обкладинок зошитів, бланків  85. Варто зазначити, що 
селяни завжди намагалися для оздоб використовувати папір 
найкращої якості, барвистий, глянцевий, і  навіть у прикрасах 
повоєнних років трапляється папір під «золото» й «срібло». До 
середини ХХ ст. майстри часто практикували фарбування папе-
ру природними барвниками: кольоровими глинами, буряковим 
квасом, бузиновими ягодами, «зеленкою», чорнилом різних ко-
льорів, тушшю, аніліновими барвниками, олівцями, акварель-
ними фарбами, пізніше – гуашшю тощо.

Зубожіння населення після Другої світової війни спричини-
ло нову хвилю виготовлення хатнього декору із газет, зі списа-
них шкільних зошитів (фіранки на вікна, лиштви для поличок) 
тощо. через неможливість придбати кольоровий папір народні 
майстри у повоєнні роки фарбували газетний папір, що тривало  

84 МЕХП ІН НАН України. Інв. № ЕП 40828; НМУНДМ. Інв. № 3764.
85 Гагенмейстер В. Настінні паперові прикраси... С. 5.
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витинанку щораз накладають меншу, формуючи в такий спо-
сіб оздобу, утворену кількома шарами. Накладні оздоби в кінці 
ХІХ – початку ХХ ст. виготовляли переважно з розеткових моду-
лів, прикрашаючи ними оселі в різних куточках України. У захід-
них осередках їх називали «хрестиками», «сонеч ками», «квітами». 

При виготовленні комбінованих витинанок майстри поєдну-
ють кілька різних технік, наприклад, вирізування й малювання 
чи штемпелювання. Останнім часом майстри сучасності ство-
рюють переважно сюжетні витинанки-панно здебільшого пря-
мокутних форм на зразок станкових творів. Водночас існують 
роботи квадратних, круглих чи овальних форм. Усі вони пере-
важно тематичного спрямування і їх можна віднести до про-
стих, вирізаних з одного аркуша, чи складних, якщо автор вико-
ристовував у процесі виготовлення кілька чи багато елементів. 
Якщо додатково твір розмальовано, його, відповідно, вже можна 
зарахувати до групи комбінованих.

Найпоширеніші мотиви українських паперових прикрас 
дуже різноманітні: зубці, трикутники, ромби, розети, «бараня-
чі роги», «стрілки», «косиці», також антропоморфні, зооморфні, 
рослинні елементи. Для Поділля особливо характерне викорис-
тання зображень людей, вершників. 

У свою чергу кожна група мотивів має безліч варіантів, зокре-
ма рослинні поділяються на рослинно-геометризовані, квіткові 
тощо. Особливо поширеними в усіх областях України були мо-
тиви на зразок «дерева» й «вазона». Вітчизняні науковці вважа-
ють, що популярність мотиву «вазон» робить його зовні ближ-
чим до іконографічних нормативів і для народного мистецтва 
він став уже сюжетом 90.

У кожному регіоні мотив має характерні художні вирішення. 
Так, в осередках Наддніпрянщини його укладали із багатьох різ-
них модулів: листків, гілок, квітів різного кольору. На Поділлі 
ці зображення найчастіше вирізали з одного аркуша, відповід-
но вони були монохромні. Саме такі вирізувала Ірена Савчук у 

90 Найден О. Марія Приймаченко. Орнамент простору і простір орнамен-
ту. Київ : «Стилос», 2011. С. 44.

вироб ництва мали вирішальний вплив на ремесло сільських 
майстрів  88, тоді як виготовлення паперових оздоб відбувало-
ся переважно в селах, воно виникло для оформлення власного 
інтер’єру і лише згодом, починаючи з перших десятиліть ХХ ст., 
паперові рушники й фіранки сільські майстри починають про-
давати на базарах містечок і міст, транслюючи цей вид мисте-
цтва в побут мешканців українських міст і містечок. Наступну 
хвилю можемо спостерігати в період угасання інтересу до па-
перових оздоб серед жителів села у кінці 1970-х років, коли ви-
тинанками починають частіше захоплюватися вже професій-
ні митці й досвідчені аматори, створюючи ексклюзивні твори, 
оформлені на зразок станкових робіт у рамах зі склом. У цей час 
паперові оздоби вже використовують для оформлення міських 
інтер’єрів, типових помешкань, надаючи їм своєрідного націо-
нального акценту. 

Українські народні витинанки природно поділити на кіль-
ка груп, насамперед за формами: розеткові, ромбічні (ква-
дратні), прямокутні, фризові, кожна з яких у свою чергу може 
бути простою, виготовленою з одного аркуша, складною, 
складеною чи накладною, якщо її створено з різних модулів. 
Витинанки можуть бути також комбінованими, коли для ви-
готовлення оздоб використовують додатково іншу техніку, 
найчастіше  малювання 89. 

Для простих витинанок найпоширенішою є центрична ком-
позиція з розетковим, хрестоподібним елементом посередині 
(поширені «сніжинки») чи дзеркальна, як правило, з одною вер-
тикальною віссю (мотив дерева-«вазона» з різними додатковими 
елементами). Складні витинанки відповідно сформовані з кіль-
кох або багатьох елементів. Вони можуть бути також складеними, 
якщо на обраному тлі розташовано певну композицію з багатьох 
простих елементів; чи накладними, коли на більшу розеткову 

88 Клименко О. Гончарство. Історія декоративного мистецтва України  : 
В 5 т. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 
2007. Т. 2. Мистецтво XVII–XVIII ст. С. 197; Клименко О. Там само. 2010. С. 399.

89 Станкевич М. Українські витинанки. Київ : Наукова думка, 1986. С. 28, 
30–31.
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стилю – українського бароко, засадничі принципи якого та най-
уживаніші мотиви були використані в багатьох видах народної 
творчості, зокрема у вишивці, килимарстві, розписах. 

Важливо, що художні ознаки бароко, починаючи з першої 
третини ХХ ст., помічаємо також у творах-витинанках с. Пет-
ри ківка Дніпропетровської області, селах Уманщини та Поділ-
ля. Народні майстри у власних виробах трансформували його 
головні ознаки, які сьогодні виразно видимі, насамперед це мо-
нументалізм, динамічність, широке використання різних фі-
томорфних мотивів, особливо квітів, а саме: тюльпанів, маку, 
ромашок, руж, півоній, які складали барокову орнаментику з 
її підсиленою декоративністю, соковитими формами, невиму-
шеною свободою малюнку  95. Такі запозичені фітомотиви на 
новому для себе ґрунті набули неповторних рис, і цей процес 
мав природний і позитивний характер, що прискорило ево-
люцію різних орнаментальних вирішень, типових для вітчиз-
няного декору ще від часів Київської Русі, зокрема у вишивці   
й іконописі та закорінених ще в дохристиянських віруваннях 
українців. Саме тому «мистецтво періоду бароко в Україні 
сприймається як істинно національне, що відповідає етнічній 
ментальності. Невипадково цей стиль у трансформованому ви-
гляді зберігся в народній традиції до ХХ ст.» 96.

Ще до появи таких підходів у перші десятиліття ХХ ст. се-
ред мотивів і стилістики українських паперових хатніх оздоб 
найперші з них помічаємо у вітчизняних кустодіях, пошире-
них за часів Гетьманщини, у XVII–XVIII ст. 97. До цього кусто-
діями називали спеціальні металеві, кістяні, рогові коробочки, 
у яких зберігали підвішені на шовкових шнурах воскові й мета-

95 Кара-Васильєва Т. Вплив стилю бароко на розвиток українського кили-
марства. Український килим: ґенеза, іконо графіка, стилістика: Тези і резюме 
доповідей міжнародно-практичної конф. Київ, 1998. С. 34.

96 Студенець Р. Стилістика бароко в стінописах Могилівщини (Подільське 
Придністров’я). Українське мистецтвознавство. 2008. Вип. 8. С. 83.

97 Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник. А–К. Т. 1 / Мін-во освіти і 
науки України ; Львів. акад. мистецтв, наук.-досл. сектор, кафедра іст. і теорії 
мистецтва ; за заг. ред. акад., проф. Я. Запаско. Львів : Афіша, 2000. С. 361. 

1925 році в с. Слобідка-Рихтівська 91. Подібним прийомом вико-
нували тут і мотив «дерева».

Серед зооморфних зображень найпопулярніші зображення 
коня, зустрічаються також олені, зайці-кролики тощо, серед орні-
томорфних – півні, сороки, одуди, орли (на черкащині двоголові). 

Характерно, що в українських витинанках, майстрами яких 
були переважно сільські жителі, із зрозумілим запізненням по-
мічаємо вплив головних європейських стилів. Вони органічно 
доповнювали давні місцеві традиції, видозмінювали їх, при-
стосовуючи нову естетику до місцевих смаків та особливостей. 
Подібні процеси відбувалися й раніше. Так, за часів Київської 
Русі завезені з Візантії твори декоративного мистецтва для ві-
тчизняних майстрів не були строгими зразками для наслідуван-
ня, а скоріше «насінням», яке потрапляло на благодатний ґрунт, 
напоєний соками народної естетики. І  завдяки саме народній 
творчості, її цілющим витокам вітчизняна культура не підпала 
під магію мистецтва інших країн, а отримала «творчий імпульс, 
який стимулював розквіт самобутньої культури» 92. 

Виняткове значення для розвитку українського мистецтва 
мала доба бароко як така, що набула розвитку по всій Європі. 
Процес масштабного взаємозближення художніх культур Захід-
ної і Східної Європи, їх ідентифікації значного розмаху набули 
саме в добу бароко 93. Цей стиль був одним із найцікавіших і най-
визначніших явищ в історії європейської та світової художньої 
культури. Його поширення в Україні органічно поєдналося з 
тяжінням народного мистецтва до підвищеної декоративності 94. 
Це сприяло виникненню яскраво вираженого національного 

91 Гагенмейстер В. Настінні паперові прикраси... С. 6. Табл. 11.
92 Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки... С. 20.
93 Наливайко Д. Становлення нової жанрової стистеми в українській лі-

тературі доби бароко. Українське бароко. Матер. І конгр. Міжнар. асоц. укра-
їністів. Київ, 27 серп. – 3 верес. 1990 р. Київ, 1993. С. 12. URL : http://shron2.
chtyvo.org.ua/Zbirnyk_statei/Ukrainske_barokko_Materialy_I_konhresu_
Mizhnarodnoi_asotsiatsii_ukrainistiv_Kyiv_27_serpnia_-_3_vere.pdf (дата звер-
нення: 06.10.2018).

94 Кара-Васильєва Т. Історія української вишивки... С. 42.
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Краї також оформляли за різними вподобаннями, найчас-
тіше як гострі чи тупі промені, стилізовані пелюстки, перепле-
тені галузки тощо. Вирізані орнаментальні композиції склада-
лися переважно з рослинних мотивів чи на зразок арматури, 
герба. Траплялося, що кустодії після вирізування додатково 
декорували перевитою кольоровою шовковою, оксамитовою чи 
й парчевою стрічкою (жовтою, червоною, зеленою, блакитною 
тощо). Найчастіше її розташовували в нижній частині компо-
зиції. Подібні соковиті доповнення могли практикувати лише в 
полкових канцеляріях чи інших центральних військових уста-
новах, де було відповідне матеріальне забезпечення та зосеред-
жено найкращих представників писарської справи. Традиція 
тиснених печаток і мистецьке оформлення паперових підкла-
док збереглася в окремих установах до початку ХХ  ст. Багат-
ство декору залежало переважно від значимості документа, ху-
дожніх навичок та смаків виконавця.

У музейних фондах України зберігаються експонати, що пред-
ставляють цей вид декору XVII–XVIIІ ст. і свідчать про широкий 
діапазон смаків і можливостей тодішніх майстрів мистецтва ви-
різування з паперу. Ці зразки виконані за різними композиція-
ми, найчастіше за двома–чотирма перехрещеними радіальними 
осями, рідше – за однієї вертикальної осі, в останньому випадку 
представлено символічні «вазони», круглі чи овальні вінки тощо. 

Проналізувавши експонати Національного музею історії 
України, виявляємо, що переважна більшість вітчизняних кус-
тодій у колекції датується XVIII ст. Зокрема, на універсалі Гене-
ральної військової канцелярії м. Глухова, виданому в 1738 році 
Стефану Барановському про підтвердження володіння мли-
ном, кустодія має пишний ажурний фітоорнамент 102. Сам від-
тиск має форму круга, у центрі якого зображено постать лица-
ря, озброєного мушкетом і шаблею. 

Значні розміри довколишнього вирізаного декору призвели 
до того, що його верхня частина вже розташована на тексті до-
кумента (в його нижній частині). Ця деталь створює додаткову 

102 НМІУ. Інв. № РД-86 (16,5 ×17,5 см).

леві печатки 98. Із появою паперу кустодіями почали називати 
окремі підкладки з відбитками тиснених печаток. Їхній розмір, 
природно, залежав від величини самої печатки, а краї завжди 
виходили за межі відтиску для захисту й довшого збережен-
ня зображення. Значну центральну частину підкладок завжди 
лишали незайманою, їхні поля часто декорували за різними 
схемами, вирізаючи усілякі мотиви. Таким чином, писарі місь-
ких магістратів і Генеральної військової, полкових і сотенних 
канцелярій Запорозь кого Війська, різних церковних, цехових, 
інших корпоративних канцелярій чи й приватні особи вищих 
верств населення почали оволодівати мистецтвом вирізування 
з паперу та ставали першими майстрами тоді ще нового в Укра-
їні виду художньої творчості. 

Сучасні дослідники вбачають у цих вирізках своєрідні про-
образи народних витинанок  99. Тому для наукових досліджень 
кустодії нині мають подвійну цінність: як предмети сфрагістики 
і як мистецькі твори, виконані у техніці вирізування. Безпереч-
но, вони не могли бути прямими попередниками витинанок, 
утім, як перший паперовий декор в Україні вони є важливими 
артефактами, у яких було поєднано новий матеріал і нову техні-
ку і які мали певний вплив на виникнення в подальшому хатніх 
паперових прикрас серед селян.

Форми паперових українських кустодій XVIІ–XVIII ст. були 
розмаїтими, найпоширеніші серед них квадратні, прямокутні, 
трикутні, ромбоподібні, трапецієподібні  100 та на зразок розет 
(квітів, зірок) і картушів 101. Іноді вони за обрисами повторювали 
контур печатки, іноді мали відмінності, утім, за всякого рішення 
обрамлення композиції виконавець намагався робити гармоній-
ним. Схеми найчастіше формували на основі двох–чотирьох пе-
рехрещених у центрі осей (ромб, квадрат, розета) чи однієї цен-
тральної (дзеркальна симетрія). 

98 Брокгауз  Ф.  А., Эфрон  И.  А. Энциклопедический словарь. Санкт-
Петербург : Тип.-литогр. И. А. Эфрона, 1894. Т. ІV. С. 126.

99 Станкевич М. Українські витинанки... С. 11. 
100 Ситий І. Козацькі печатки Гетьманщини... С. 13. 
101 Декоративно-ужиткове мистецтво. Словник... С. 361. 
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озброєного козака-лицаря (як і в попередньому розглянутому 
випадку). Уся композиційна структура вирішена також на од-
ній вертикальній осі симетрії. Фітоорнамент довкола відтиску 
утворює розлогий вінок (13×15  см), утворений стилізованими 
дуже тонкими ніжними галузками з парними видовженими 
листками, які в деяких випадках мають з одного боку хвилясте 
вирішення. Усі елементи розташовані вільно, майже реалістичне 
філігранно вирізане віття надає творові графічної досконалості. 
частина мотивів, укладених на каліграфічному тексті, сприй-
мається особливо чітко. До універсалу кустодію прикріплено 
широкою червоною шовковою стрічкою, з  якої вгорі печатки 
сформовано об’ємну розету, а з боків укладено на зразок шалепо-
дібного коміра. Під відтиском кінці стрічки зав’язані короткими 
кінцями. Поруч із тендітним паперовим вирізаним оздобленням 
декор широкої яскравої червоної стрічки сприймається як дуже 
масивна пляма, що закриває майже всю печатку.

Грамота, написана «Божією милостію смиренным Маріоном, 
православным епископом Переяславским и Бориспольским» 
у 1778  році, також має щедро оформлену кустодію, прикріпле-
ну вже без стрічки. У тексті йдеться про затвердження за про-
топопом І. Радзимовським приходу 104. «Печатью утвержденная, 
выдана въ катедре нашей Святовознесенской Переяславской». 
На відтиску бачимо іконографічний сюжет Вознесіння Христо-
вого з постаттю Пресвятої Богородиці у центрі, у даному разі ледь 
угадувану. Богородицю оточують із боків чіткіші фігури 12-ти 
апостолів (по шість). Угорі, на хмарах, композицію завершує по-
стать Ісуса Христа. Внизу, під ногами Пресвятої Марії, – гора Гол-
гофа, умовно представлена двобічними сходинками-п’єдесталом 
із хрестом  – символом Розп’яття. Поєднання антропоморфних 
мотивів із символіко-предметним оточенням, сцени з життя Іс-
уса Христа й Богородиці були характерні для багатьох тогочас-
них зображень, насамперед створених у церковному середовищі. 
Розглядувана кустодія за формою овальна, як і відтиск печатки. 
Обрамлення нагадує пишний вінок (12,5×13,5 см). Орнаментика 

104 НМІУ. Інв. № РД 7632.

гру різного тла, що проглядає крізь ажур – чистого й написаного. 
Водночас відстані між тонкими витіюватими галузками орна-
менту дозволяють легко читати основний текст документа, що, 
ймовірно, було задумано виконавцем із самого початку. Багат-
ство світлотіні увиразнює оздобу. Фітомотиви розташовано за 
дзеркальною схемою на зразок вінка з однією вертикальною ві-
ссю симетрії. Розріджене розташування мотивів та спрямування 
більшості галузок угору дає можливість сприймати композицію 
і як пишний символічний «вазон». Стилістично трактування 
мотивів близьке до архітектурного декору, церковної пластики, 
книжкових графічних заставок того часу, у  яких виразно про-
слідковуємо стиль українського бароко. Особливої схожості їм 
надають переплетення тонких динамічних хвилястих стебел та 
стилізованого листя аканту, зображення якого характерне для 
стилю бароко. В орнаментиці використано також криноподібні 
елементи. Деякі з квітів умовно вирішені як низки зменшуваних 
пелюсток-намистин, що можуть символізувати виноград. Май-
же аналогічний декор, у  якому домінують хвилясті натураліс-
тичні листки аканта й символічні квіти, сформовані з невеликих 
опуклих півсфер, розташованих одна за одною від більшої до 
меншої, спостерігаємо в фітоморфних елементах ліпного декору 
дзвіниці Софії Київської та брами Заборовського в столиці. 

Кустодію та відтиск прикріплено до документа внизу не-
широкою шовковою стрічкою золотаво-жовтого кольору, яка 
пронизує ажур у кількох місцях таким чином, що утворює 
зображення символічного хреста. Цей додатковий і водночас 
важливий елемент до загальної композиції вписано гармоній-
но. На нижньому рамені шовкового хреста стрічка зав’язана 
невеликим бантом із довгими кінцями. Остання деталь додає 
артефакту особливої урочистості. 

Таке ж вишукане оформлення спостерігаємо на універсалі 
м. Глухова 1742 року, виданому Генеральною військовою канце-
лярією, про призначення пана Барановського сотником Козе-
лецької сотні  103. Документ має круглу печатку із зображенням 

103 НМІУ. Інв. № РД – 2 (57,5×45,5 см).
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квітів абстрактних і природних форм, створені м’якими й водно-
час динамічними лініями, різні інші елементи. Українські писа-
рі в такий спосіб продовжували пишну святковість, характерну 
для українського бароко, і в офіційних документах. Так, доступ-
ний гнучкий папір під час виготовлення кустодій в діловодстві 
прислужився не лише для утилітарного використання відтисків 
печаток, з його допомогою писарі та інші грамотні особи могли 
проявити й власні естетичні смаки та уподобання. 

У контексті огляду українського паперового декору з метою 
дослідження впливу на його формування художнього стилю 
бароко варто спинитися на зразках із Уманщини першої чвер-
ті ХХ ст., збережених в архіві Данила Щербаківського 107. Серед 
паперових оздоб цієї колекції знаходимо як традиційні форми 
й мотиви, так і своєрідні, характерні лише для місцевих зразків. 
Особливо виразними є композиції з мотивом «вазон», сфор-
мовані з багатьох різноманітних модулів: листків, квітів-розет, 
стебел тощо. Спостерігаємо це на 3-х складних збережених ви-
тинанках. Одна з композицій декорує паперовий рушник, ще дві 
наклеєні на білих аркушах, з підписом; це так в Умані та околи-
цях прикрашають печі. 

Трапляються на паперових рушниках і мотиви з двоголовим 
орлом і короною вгорі, розташованих у середині вінка із кві-
тів та листя. Аналогічних тогочасних паперових зразків серед 
оздоб цього та інших регіонів не збереглося, хоча такі моти-
ви двоголо вого орла для вишитих творів були дуже типовими. 
У представленій композиції прояви стилю бароко вбачаємо пе-
редусім у  використанні різноманітних характерних квіткових 
мотивів, а також у розташуванні елементів, оскільки схеми, по-
дібні до вінка, були поширені в часи бароко та мали найрізно-
манітніші форми 108. 

107 НА ІА НАН України. Ф. 9. № 95. Авторка принагідно висловлює щиру 
вдячність Наталі Студенець, поради якої сприяли віднайденню цих унікаль-
них матеріалів.

108 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко: Исследование сущности и становле-
ния стиля барокко в Италии / пер. с англ. Е. Лундберга ; под. ред. Е. Козиной. 
Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. (Сер. «Художник и знаток»). С. 190. 

його гармонійна щодо стилістики відтиску, переплетені мотиви 
рослин виконані у стилі українського бароко. Паперові квіти й 
листки подібні до природних аналогів, є також листя, подібне до 
аканту. Художнє вирішення нагадує графічні заставки з книги 
«Патерик Києво-Печерський» 105, виконані м’якими лініями з ви-
користанням рослинних мотивів.

Описані зразки вирізняються особливо пишним декором, хоча 
більшість тогочасних паперових кустодій мали значно простіше 
оформлення  – у вигляді ромбів без прорізів, восьмипелюстко-
вих/шістнадцятипелюсткових розет, восьмикутних/шестикут-
них зірок тощо. Навіть за найскромніших мотивів симетричне 
множення елементів щораз створювало нові своєрідні ефекти. 
Так, на грамоті 1719 року єпископа Луцького і Переяславського 
Кирила Шумлянського (м. Переяслав), де йдеться про висвячен-
ня Захарія Івановича в сан диякона, кустодія має форму ромба 
без прикрас 106. Сам відтиск печатки із зображенням дванадцяти 
постатей апостолів на документі є головним акцентом. Усі фі-
гури на ньому розміщено за білатеральною схемою – з кожного 
боку по шість. На передньому плані відтиску серед інших пра-
воруч зображено св. ап. Андрія Первозваного із характерним 
Х-подібним, так званим Андріївським хрестом; угорі два ангели 
розміщено одразу над апостолами, на хмарах Христос благослов-
ляє усіх. Проста ромбічна форма кустодії у цьому разі увиразнює 
композицію відтиску, акцентуючи на ньому головну увагу.

Розглянуті паперові вирізані кустодії, створені українськи-
ми писарями, демонструють самобутній декор на документах 
XVIII ст. Їхні лінійні форми та композиції стилістично близькі 
до тогочасного графічного, металевого, архітектурного декору, 
виконаного у стилі українського бароко. Джерелами для наслі-
дування могли бути елементи із заставок книг, зокрема «Київ-
ського патерика», сакральної металопластики, різьблених іконо-
стасів, архітектурного декору. Популярні мотиви – листя аканту, 

105 Патерик Києво-Печерський / за ред., написаною 1462 р. по Різдві Хрис-
товому печерським ченцем Касіяном. Року Божого 1998 ; упорядкув., переклад 
укр. І. Жиленко. Київ : Вид. дім КМ Academia, 1999. С. 13, 16, 19.

106 НМІУ, інв. № РД – 17 (7,5 ×7,5 см).
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входять переважно восьмипелюсткові розети, які умовно можна 
порівняти зі стилізованими зображеннями волошок/ромашок, 
з гострокутними восьмипроменевими зірками тощо. Викорис-
тання у деяких оздобах двох-трьох барв для увиразнення кожної 
пелюстки не лише посилює їхню самобутність, а й надає оформ-
ленню динамічної ритміки, що дуже характерно для бароко. 

Важливо окремо спинитися на зразках із мотивом «вазон», 
що мав поширення на території всієї України, але в кожному 
регіоні набув своєрідних локальних відмінностей. На черка-
щині його укладали з багатьох модулів – стебел, листків, квітів, 
подібно до техніки, поширеної в с. Петриківка Дніпропетров-
ської області. Водночас витинанки черкащини мають харак-
терні особливості, які спостерігаємо на місцевих паперових 
рушниках 114 та зразках для оформлення печі 115. Кожна із ком-
позицій починається внизу із невеликої посудини, переважно 
дуже символічної, різних геометричних форм. Центральне сте-
бло завжди пряме, однакової товщини вгорі й унизу рослини. 
Такі ж і бічні гілки, завжди лінійні, завжди однакової довжи-
ни, незалежно від того, чи це нижнє, чи верхнє віття. Всі вони 
від «стовбура» розходяться парами під кутом (близько  45°), 
ритмічне розташування яких одна над одною утворює два-
три паралельні однакові яруси. Рівність довжини гілок надає 
композиції чіткої ритміки, а  гострі кути  – посиленої напруги 
спрямування. Принагідно зазначимо, що саме ритмічна послі-
довність бароко замінила попередню, завжди метричну і пра-
вильну ритміку орнаментів  116. Святкова динаміка й емоційна 
життєва піднесеність, можливість передати ілюзію руху, в да-
ному випадку вгору, також є характерною рисою бароко 117. 

На панно, створених для печі, бічні галузки декоровані спа-
реним листям, і  щораз завершені, як і центральне стебло, на-
кладними квітами (з двох кольорових розет). Паперовий руш-
ник з цієї колекції має невелику ширину, що зумовило певну 

114 Там само. Од. зб. 26.
115 Там само. Од. зб. 15, 27.
116 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко... С. 121. 
117 Там само. С. 73.

До самобутніх локальних витинанок із розглядуваної колек-
ції можна віднести також зразки із крупним ажуром вигадли-
вих форм, створених особливо химерними прорізами. Цю гру-
пу витинанок виготовлено зі шпалер, декорованих фабричним 
способом (рослинна орнаментика), тому після вирізування 
первинні кольорові плями набули подібності з фантазійними 
фрагментами. По краю витинанок гнучкі лінійні прорізи, як 
правило, глибоко заходять у середину площини, формуючи 
в таких спосіб оригінальні форми, одну з яких дуже умовно 
можна порівняти із символічним багатоклешневим крабом 109. 
Ще одну прикрасу можна уподібнити з квадратом (9 × 8 см), що 
має всередині закомпонований менший ромбічний елемент 110. 
Серед цієї групи виразно і самобутньо вирізняється фризова 
оздоба  111, також оформлена хвилястими прорізами по краю, 
заглибленими до середини. Її видовжена форма і тому помітне 
повторення мотивів творять своєрідну ритміку хвилеподібних 
елементів, у  яких добре простежується жива динаміка руху, 
характерна для стилю бароко  112. Важливо, що ця група оздоб 
зі шпалер до цього часу зберегла первісний насичений колір. 
У  кольоровій гамі домінує ясно-блакитна барва, на тлі якої 
увиразнено червоні, зелені, білі вкраплення, залишені від пер-
вісних зображень рослинної орнаментики (квіти, листя, сим-
волічні галузки тощо). Подібних екземплярів серед витинанок 
інших регіонів не збереглося. Окремі витинанки зі шпалер, які 
є в інших музейних збірках, демонструють відмінну манеру, до 
всього ж вони втратили насиченість кольорів. 

Іншу особливість уманських витинанок мають розеткові 
зразки, вирізані з білого паперу зі шкільного зошита у клітинку  
й розфарбовані аквареллю 113. Подібних кольорових вирішень не 
зустрічаємо серед виробів інших областей. До цієї групи виробів 

109 НА ІА НАН України. Ф. 9. № 95. Од. зб. 29.
110 Там само. Од. зб. 33.
111 Там само. Од. зб. 45.
112 Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / пер. с нем. 

Москва : Сварог и К, 2000. С. 162–163. 
113 НА ІА НАН України. Ф. 9. № 95. Од. зб. 32 (d=10), 35 (d= 10), 38, 44 (d=10).
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укладали з багатьох різнокольорових елементів: галузок, квітів, 
листя, силуетів тощо – технічний прийом, що є однією з вираз-
них регіональних особливостей. 

Зауважимо, що твори Василя Митрофановича Вовка (1910–
1947), виготовлені в 1936  році, були типовими на той час не 
лише для с. Петриківки, а й для довколишніх сіл  120. Навчання 
В. М. Вовка в Київській школі народних майстрів  сприяло збе-
реженню двох його точно датованих панно. На них укладено мо-
тиви на зразок «вазона» 121, один із яких вирішено за принципом 
дзеркальної симетрії, інший – асиметрично, білатерально. Вже у 
трактуванні стилізованих образів та окремих елементів відчут-
ний вплив бароко, в якому набула розвитку саме посилена деко-
ративність 122. Так, квіти й листя автор вирішує досить умовно, 
хоча в них легко впізнати природні реалії. На витинанках уни-
зу розташовані незначного розміру посудини з геометричним 
ажурним орнаментом, із яких «виростає» вигнуте стебло зі зна-
чною кількістю бокового віття, розгалуженого від центральної та 
бічних галузок на різних рівнях, що надає зображенням певної 
подібності з кущами. На гіллі гармонійно розміщено розеткові 
квіти, листя й птахів, уся площина в обох панно заповнена  123. 
Образність головних зображень підсилена низкою зменшених 
деталей, зокрема посудини, окремими фітомотивами, у чому та-
кож вбачаємо вплив стилю бароко, для якого важливе загальне 
враження і цілісне відчуття форми 124.

У даній композиції відсутній простір між головним мотивом 
і рамою, що впливає на монументальність, величність представ-
леного образу і відповідає важливим характеристикам стилю 125. 
Аналогії можемо спостерігати в архітектурі, з  її монолітними 
скульптурами значних розмірів, розміщених, здавалося б, у за-
тісних нішах. Ефект спрацьовував особливо виразно, і в часи ба-

120 Украинское народное искусство... С. 54.
121 НМУНДМ. Інв. № ДР 928, ДР 929 (61,5×44; 57×44).
122 Кон-Винер Э. История стилей... С. 159.
123 Широцкий К. Очерки по истории... С. 135.
124 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко...С. 134.
125 Там само. С. 65, 85. 

трансформацію мотиву «вазон», а  саме: заломлення бічних 
гілок на кінцях донизу. Утім загальне вирішення зберігає тра-
диційну регіональну схему: спрямування догори парного віття, 
увінчання центрального стебла і бічних галузок розетами й 
листям, одинарними квітами.

Зазначимо, що паперові рушники й лиштви з цигаркового й 
непрозорого білого паперу на черкащині були популярними від 
початку ХХ ст. і до другої половини ХХ ст. Їх масово виготовляли 
й продавали на ярмарках і базарах. Завдяки львівським музей-
ним колекціям можемо порівняти хатній декор, виготовлений 
у перших десятиліттях у селах Уманського повіту, зі створеним 
пізніше, в середині століття, зокрема у с. Родниківка Умансько-
го району. В  1950-х  роках для виготовлення прорізного декору 
в рушниках і паперових «фіранках» вже застосовували штем-
пельки. Для створення декору малювали різнокольорові компо-
зиції  118, імітуючи вишивку гладдю, для чого часто використо-
вували картонні трафарети з натуралістичними зображеннями 
троянд, виноградних грон тощо. Іноді серед квітів розміщували 
птахів: півня, ластівок тощо 119. Помітно, що на художні образи 
середини ХХ ст. відчутно впливали тогочасні ілюстрації з періо-
дичної преси, насамперед із популярних часописів. У традицій-
них схемах змін не спостерігаємо. 

Колекція витинанок з архіву Данила Щербаківського має 
виняткове значення для створення повнішої картини еволю-
ції витинанок в осередках України, зокрема Наддніпрянщини. 
Віднайдені автентичні зразки дають можливість аналізувати 
як традиційні мотиви Уманщини, так і локальні відмінності. 
У цих творах виразно помітні прояви стилю бароко, який мав 
неабиякий вплив на формування всього українського мисте-
цтва і народного зокрема. 

Особливо його вплив помічаємо на паперових оздобах народ-
них майстрів відомого мистецького осередку Петриківка, насам-
перед, із мотивом «вазон» першої третини ХХ ст. Тут їх також 

118 Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля... С. 103. Іл. 50.
119 МЕХП ІН НАН України. Інв. № 65329-65335.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



529

Полістилістика мистецтва витинанки ХІХ – початку ХХІ століття

528

Зінаїда Косицька

інструктором Київського училища прикладного мистецтва. Із 
середини 1960-х років її твори потрапляють до музейних збірок, 
зокрема в НМУНДМ, де тепер зберігається одна з найбагатших 
колекцій її витинанок. На цих барвистих панно спостерігаємо 
переважно симетричні композиції на зразок «вазона», «букета» 
(«червоні піони», 1980, «Декоративний мотив», 1966)  132. У  них 
виразно простежуємо урочисті настрої, святкову динаміку, емо-
ційну життєдайну піднесеність стилю бароко («червоні квіти» і 
«Квіти у вазоні», 1966) 133. 

Про характерні його елементи у витинанках майстрині нага-
дують і стилізоване листя аканту, зигоморфні квіти, подібні до 
гвоздик та пальмет, різні фантастичні квіти, які також властиві 
стилю 134. У даному разі авторські зразки постають щораз нови-
ми варіантами поширених місцевих мотивів, характерних для 
техніки вирізування петриківських майстрів. 

У квітах, вирішених як поздовжні перетини, гармонійне чер-
гування різних за шириною та формою яскравих пелюсток надає 
площинним зображенням ілюзії певного об’єму. Цей авторський 
прийом значно доповнив напругу пропорцій панно 135. Усі моти-
ви укладені авторкою компактно, при цьому кожен із них роз-
ташований так, що його власний зміст посилює гармонію ціліс-
ного образу. У панно створено враження безупинної мінливості, 
що є суттєвою рисою бароко.

Розглядаючи художній спадок творчої династії родини Ган-
ни Іванівни Гречанової (1907–1989), помічаємо, що у витинан-
ках її глави використано переважно традиційні композиції на 
зразок «вазона» й «килимка». Вона вводить також своєрідні ав-
торські новації, створюючи сюжетні панно, на яких зображує 
односельчан під час весіллів, жнив, побачень тощо 136. Елемен-

132 НМНАПУ. Інв. № ГРР 990; НМУНДМ, Інв. № 3610.
133 НМУНДМ. Інв. № ДР 3639; 3613.
134 Шероцкий К. Очерки по истории... С. 135.
135 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко... С. 123.
136 Косицька  З. Витинанки. Історія декоративного мистецтва України  : 

В 5 т. Київ  : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. Т.  IV. Народне мистецтво та 
художні промисли ХХ ст. С. 243. 

роко часто ставили статуї у вузьких місцях, щоб у такий спосіб 
«переможніше виявити їхній рух» 126. 

Створена таким чином у витинанці ілюзія руху особливо ха-
рактерна для цього стилю  127. Її посилює хвилясте гілля, пред-
ставлене в асиметричній композиції значно виразніше, а також 
листя й силуети птахів, розташовані на ньому під різними ку-
тами, й симетричне та асиметричне розміщення різних елемен-
тів щодо центрального стебла. Подібні прийоми характерні для 
бароко, в якому свідомо порушена правильність розташування 
мотивів дала підставу назвати його вільним 128. 

Низку символічних квітів-розет та виконаних на зразок по-
здовжніх перетинів, можна сприймати як стилізовані ружі й 
гвоздики, дуже поширені в бароко. У композиції симетричного 
розташування частина листя виразно нагадує акант, інші мають 
видовжені, переважно каплеподібні форми. Усі вони декоровані 
всередині прорізаними «стрілочками», арками, і тому нагадують 
прожилки. Попри виразну стилізацію, продиктовану технікою 
вирізування, відчутна тенденція до натуралістичного зображен-
ня, що спостерігаємо не лише у хвилястих лініях стебел, а  й у 
формах листя, силуетах птахів, виконаних наближено до при-
родних ліній, а це також характерне для цього стилю.

Витинанки петриківських майстринь Ірини (Оришки) Улянівни 
Пилипенко (1893–1979) 129, Наталі Митрофанівни Ти мошенко 130 
мають подібні художні вирішення. Найвиразніше у них прояв-
ляється монументальність, святковість, декоративність, гармо-
нійне заповнення площини різними модулями тощо 131. Традиції 
вирізування майстринь с. Петриківка активно продовжила По-
ліна (Пелагея, Параска) Іванівна Глущенко (1908–1983), яка закін-
чила Київську школу народних майстрів і з 1947 року працювала 

126 Кон-Винер. История стилей... С. 160.
127 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко... С. 120–121. 
128 Там само. С. 77.
129 НМУНДМ. Інв. № ДР – 519.
130 НМЛ. Інв. № 2933.
131 Див. іл. : Глухенька Н. Петриківські декоративні розписи. Київ : Мис-

тецтво, 1965. С. 34.
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люстки тощо. Подібні елементи зустрічаємо в численних анало-
гах стилю бароко, в якому декоративне багатство дивовижних за 
красою орнаментальних мотивів постає як самоціль 141. Це вико-
ристано і в головних лініях архітектурних конструкцій, які по-
силено оживлює орнамент із завитків складних форм 142. 

У даному вирішенні неширока смуга чистого тла, що огортає 
центральну групу м’якими лініями (незважаючи на ромбічну 
форму центральної частини, наближеної до овалу), вносить еле-
мент мінливості, спрямованої на зміни й можливість передати 
схвильованість та рух 143. «Порізані» краї цієї смужки створює гус-
тина невеликих «квітів», «вусиків», «листків» різної конфігурації, 
які доповнюють орнаментовану площину центральної та обляму-
вальної частин. У загальному сприйнятті твору таке вирішення 
відводить цьому невеликому білому канту місце рівноправного 
елементу на зразок декоративної стрічки, а не фрагмента пропу-
щеного тла. Її роль у напруженому святковому настрої витинанки 
особлива, і нею центральна й облямувальна частини не стільки 
розділяються, як може здатися на перший погляд, скільки поєд-
нуються, набуваючи увиразнення кожної частини й посилення 
динаміки композиції. Подібний ефект можливий за точно вста-
новлених пропорцій, які майстриня відчула дуже тонко. 

Уміле поєднання в «Квітковому килимку» крупніших і 
дрібніших елементів підкреслює індивідуальні форми кожно-
го з мотивів, створює відчуття живого буяння. Подібне вирі-
шення позбавляє окремі частини домінування і разом із тим 
демонструє характерну рису стилю 144. Кольорова гама розгля-
дуваного панно надзвичайно строката, хоча помітне доміну-
вання червоної барви у різних її тональностях, що надає тво-
рові посиленої експресії.

Ілюструючи поетичні твори Т.  Шевченка, зокрема поему 
«Катерина», Г.  Гречанова також використовує композицію з 

141 Там само. С. 119.
142 Там само. С. 165.
143 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко... С. 123.
144 Кон-Винер Э. История стилей... С. 164.

ти стилю бароко виразно прослідковуємо вже у схемах робіт. 
Зокрема, для твору «Килимок квітковий»  137 майстриня ви-
брала медальйонне розташування 138. У композиції дві головні 
складові – центральна та обрамлення, представлені ромбічною 
групою квітів, що окантовані пишною фітоморфною рамою. 
Внутрішній край цієї оправи повторює контури центрального 
ромба, а зовнішній чітко вписано в прямокутник аркуша. Вся 
ширина незайманого тла залишена білою між центральною 
групою квітів і декоративною рамою, зовсім незначна, що по-
силює вплив кожної частини твору. 

Форми обох груп і мотивів потрактовані м’яко. Важливо, 
що саме такі лінії в органічному поєднанні характерні й для 
бароко  139. Для досягнення потрібного ефекту окремі квіти й 
суцвіття розташовано в місцях уявних кутів, що надає холод-
ним геометричним фігурам граціозності. Сформовані у такий 
спосіб межі орнаментики набувають подібності з хвилями, 
що також знаходить відгомін у розглядуваному стилі. Зокре-
ма, Ернст Кон-Вінер при описі одного з благородних зразків 
придворної церкви театинців у Мюнхені, зведеної в 1661-1675 
роках, вказує, що лінії її архітектури подібні до хвиль і нада-
ють споруді живого ритмічного руху, який можна порівняти 
з музичною фугою 140. Акцентує центральну групу символічна 
ромбічна «квітка» значних розмірів, вона розташована посе-
редині й оточена шістьма розетами-витинанками. Між ними 
та по краю орнаментальної групи густо вкраплено дрібніші 
мотиви. Центральну «квітку» гармонійно врівноважують од-
накові за величиною і кольором ромбічні елементи на кутах 
пишної орнаментальної рами. 

Площини обох головних складових панно (центральної і 
рами) густо заповнені квітами, листям різних розмірів, від яких 
часто відходять завитки, «вусики», граціозно розгалужені пе-

137 ДНІМ. Інв. № Х-1553 КП-120321. 1980, 61×86 см, Папір кольоровий, ви-
різування.

138 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко... С. 246.
139 Кон-Винер Э. История стилей... С. 172.
140 Там само. С. 162–163.
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тя, подібне до аканту, плоди калини, які нагадують традиційний 
для цього стилю виноград, тощо. 

Усі складові панно декоровані різними прорізами (на зразок 
ромбічних, стрілоподібних елементів, трикутників, арок і т.д.). 
Колорит шевченкіани розмаїтий: червоні, рожеві, жовті, зелені, 
блакитні, сині барви різного насичення й відтінків. Можна ви-
ділити незначне домінування у декоративній фітоморфній рамі 
зеленого кольору. 

Донька Г. Гречанової Антоніна Агафіївна Авдієнко (1932–2013) 
створювала витинанки також у межах місцевих традицій, укла-
даючи їх із багатьох барвистих елементів 149. Майстриня створи-
ла низку власних ілюстрацій до творів Т. Шевченка, в яких ав-
торські вирішення характеризують особистісний підхід. Якщо 
Г.  Гречанова у тематичних панно фокусує увагу на двох-трьох 
головних постатях, обрамляючи їх пишною галузкою, то А. Ав-
дієнко в шевченкіані створює цілісне зображення з кількох рів-
нозначних сюжетних фрагментів без виразного декоративного 
обрамлення. В  її творах складові укладено гармонійно по всій 
площині, що, як зазначалося вище, має аналогії в бароко 150. 

Водночас, зображення А. Авдієнко можна поділити на умовні 
горизонтальні частини, які не одразу впадають в око, створюю-
чи певну ритмічність. Так, у роботі «Садок вишневий коло хати» 
(1989) їх три. У середньому ряді бачимо вечерю української роди-
ни, коли донька подає страву батькам і молодшому братові, які 
сидять за столом, покритим рушником. Цю групу, розташовану 
ближче до лівого краю, фланкує суцвіття стрункої мальви. Право-
руч її продовжують криниця-журавель і розквітле дерево. У верх-
ній частині розміщено білу хатину з лелечим гніздом, плетений 
тин, розквітлі обабіч дерева. У нижньому ряді праворуч плугатар 
іде за втомленими волами, а ближче до лівого краю «росте» роз-
квітле дерево. Незначний простір, залишений між останніми еле-
ментами, посилює відчуття руху. За авторським рішенням квітучі 
дерева й мальви пишно обступають героїв майже по всьому пери-

149 Косицька З. Витинанки. Т. IV. С. 248. 
150 Шероцкий К. В. Очерки по истории... С. 135.

місцевою назвою «віночок»  145. Зауважимо, що подібне роз-
ташування у добу бароко було поширене в найрізноманітні-
ших розкішних формах 146. Авторський вибір у цьому випадку 
повторює схему розглянутого вище килимка із заквітчаною 
серединою та пишною рослинною рамою, у якій центральну 
частину тепер замінено різними постатями-героями. Таке рі-
шення було новаторським в ілюструванні творів нашого улю-
бленого поета. 

Особливістю витинанок серії шевченкіани, незважаючи на 
очевидну перевагу фітоморфних мотивів, є візуальна рівновага 
орнаментальної галузки з центральними фігурами, обрамлени-
ми нею густо й барвисто. На білому тлі, в центрі, майстриня по-
дає щораз нових героїв. Подібні вирішення спостерігаємо у ба-
роко, у використанні фітоморфних мотивів та у фігуративних 
зображеннях медальйонних композицій, а  також у рівновазі 
форм облямівки з їх сутнісним наповненням 147. Серед «квітів», 
вирізаних майстринею, найпоширеніші волошки, гвоздики, 
тюльпани, а також уявні рослини, що їх часто також знаходимо 
в орнаментиці бароко. 

У розглядуваних ілюстраціях обрамлення зовнішнього краю 
укладено за формою, що також чітко повторює прямокутний ар-
куш, тоді як внутрішній його край утворює виразний овал. У ро-
ботах відсутній акцент на кутах, який особливо помітний у ком-
позиції «килимка». Це перетворює декор на суцільний пишний 
вінок, що незначно ширшає на кутах і вужчає посередині сторін. 
І  ця деталь характерна для бароко, в  якому орнамент втрачає 
чіткі межі й може «розпливатися» 148. До окремих елементів, що 
мають прояви стилю бароко, відносимо також стилізоване лис-

145 Смолій Ю. Петриківське малювання: Народна і мистецтвознавча термі-
нології. Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтві 
й етнології / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України ; КДІДПМД ім. М. Бой-
чука ; Всеукраїнське т-во політичних в’язнів і репресованих. Наук. зб. пам’яті 
Миколи Трохименка. Київ : Ред. вісн. «АНТ», 2002. С. 93. 

146 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко... С. 190.
147 Там само. С. 112.
148 Там само.
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криниця, фігури героїв («Матусині шануймо рушники», 1998). 
У творах, виконаних за регіональними схемами, вплив розгля-
дуваного стилю особливо помітний. Зокрема, в роботі «Птахи й 
квіти» (2000) головний мотив, представлений за принципом «ва-
зону», має рівний центральний стовбур і бічні галузки з птахами 
(усього їх на витинанці п’ять – по парі на бічних галузках і поді-
бний одинокий силует вгорі посередині). Кожна орнітоморфна 
фігура розташована ближче до краю крони, чим створюється 
уявна єдина аркоподібна лінія. Повторені двічі пари мають різні 
розміри: верхні силуети менші за нижні, зміну вирішено м’яко. 
Найвищий птах у центрі має найменші розміри, утім в загальній 
схемі він представлений виразно. Таке ритмічне чергування на-
дає твору характерної динаміки й спрямування. Застосований 
прийом ритмічної послідовності свого часу саме в бароко замі-
нив попередню, завжди метричну і правильну ритміку 154. 

Символічний стовбур «вазона» формують три крупні розет-
кові квітки й різне декоративне листя та кетяги ягід. Серед усіх 
мотивів центральні квіти мають найбільші розміри, а до верху 
вони зменшуються, не акцентуючи на собі увагу, а лише підкрес-
лючи загальний настрій. Ягідні грона додатково прикрашають 
гілки по краю, їхні форми подібні до винограду. Кольорову палі-
тру створюють чорна, червона, бордова і вохриста барви, в гармо-
нійному поєднанні вони надають твору особливої урочистості. 

Важливо підкреслити, що витинанки цієї творчої династії, 
до якої сьогодні долучилися вже й сини Н. Авдєєнко – старший 
Ярослав і молодший Олександр, неодноразово були експоновані 
на різних виставках в Україні та за кордоном 155. 

154 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко... С. 121.
155 У  1979  році витинанка Г.  Гречанової «червоні маки (ДНІМ, інв. 

№ Х 1713) експонувалася на ВДНГ в Москві. У 1980 році твори Г. Гречанової 
(зокрема «Зозуля на калині» ДНІМ, інв. №  Х-1378) та А.  Авдієнко («Добрий 
ранок», ДНІМ, інв. № Х-1379) виставлялися в Южно-Сахалінську на Далекому 
Сході. У Києві 1980 року в НМНАПУ на виставці були представлені витинан-
ки Г. Гречанової «Зустріч» (ДНІМ, інв. № Х 1551), «червона калина» (ДНІМ, 
інв. № 1552), «Килимок квітковий» (ДНІМ, інв. № 1553) та А. Авдієнко «Золота 
осінь» (ДНІМ, інв. № Х-1554).

метру. Ефект вечірньої години посилює блакитне тло, різко від-
тіняючи білі весняні крони. Оговорюючи такий поділ площини 
на три умовні частини, спостерігаємо у їхніх межах свідомо ство-
рений незначний дисонанс різних складових. Все це в поєднанні 
значно посилює динаміку композиції, не порушуючи загальної 
цілісної гармонії панно. Аналогічну схему розміщення використа-
но в роботі «І золотої й дорогої» (1989). Тут зображено самотнього 
сільського хлопчика під тином, довкола якого укладено калинові 
кущі, дерева, вітряк, хатина, віз, а в нього запряжені коні. Різні за 
величиною деталі також розміщено гармонійно, проте умовні два 
рівні чітко прослідковуються, і ритм у поєднанні з різноманітни-
ми складовими також підтримує певну напругу.

У витинанках А. Авдієнко, виконаних за принципом тради-
ційних для регіону медальйонних композицій і за зразком «ва-
зону», так само спостерігаємо вплив бароко. Насамперед це мо-
нументальність, плавність ліній та різні фітоморфні декоративні 
елементи: квіти, грона ягід, листя. Зокрема, у витинанці «Зозуля 
на калині» 151 використано один із варіантів медальйонної схеми, 
що має місцеву назву «вензель» 152. Мотиви майстриня розмісти-
ла на площині щільно, не залишаючи простору між центральним 
птахом і двома декоративними галузками, що піднімаються від 
розеткової квітки знизу вгору. Завдяки такому прийому зозуля 
сприймається в густому оточенні природно, що дуже відповідає 
засадам бароко, для якого особливо важливе створення загаль-
ного враження, передавання відповідного настрою, підсилення 
основного образу різними декоративними елементами 153. 

Наталя Олексіївна Авдєєнко  із династії Г. Гречанової та А. Ав-
дієнко у  власній творчості також зберігає всі засадничі прин-
ципи, сформовані в осередку. Водночас її витинанки позначені 
виразною авторською манерою. Так, у тематичних панно низка 
зображень наближена до естетики сучасного глядача – хати, пліт, 

151 ДНІМ. Інв. № Х – 1378 КП – 99926. 1980 р., 62×86 см. Напівватман, ко-
льоровий папір, вирізування. 

152 Композиція «вензель» побудована за зразком незамкненого зверху 
кола. Див. : Смолій Ю. Петриківське малювання... С. 93. 

153 Степовик Д. Українська гравюра бароко. Київ : Кліо, 2012. С. 13.
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ми митцями, у нескінченних варіантах форм і кольорів передає 
святковий настрій, розмаїття фітоморфних елементів, потужну 
енергетику й мінливу декоративність. Разом із тим, в авторських 
манерах кожного майстра відчутна своєрідна відмінність, що 
посилює значення такого доробку в загальному культурному 
процесі України.

У витинанках, створених народними майстрами, помітні проя-
ви також інших стилів, зокрема, модерну, що можна спостерігати 
уже від першої третини ХХ ст. Найвиразніше це прослідковує мо 
на зразках західних областей, зокрема майстрів с. Стриганці Тов-
мацького повіту (нині Тисменецького району Івано-Франківської 
обл.). У збереженні настінного паперового декору цього осеред-
ку кінця ХІХ – початку ХХ ст. важливе значення мали публікації 
українознавчих матеріалів у періодичній пресі, насамперед відгу-
ки про експозиції господарсько-етнографічних виставок 156 (Тер-
нопіль – 1887 р., Львів – 1894 р., Краків – 1902 р., Львів – 1905 р., 
Бучач – 1905 р., Стрий – 1909 р., Коломия – 1912 р. та ін.). Серед 
різних ужиткових експонатів на них було представлено вели-
кі панно з різними композиціями. У ті роки інтелігенція в пресі 
створила атмосферу, яка зацікавила широкий загал новим видом 
мистецтва, і це сприяло активному колекціонуванню паперових 
прикрас різними респондентами, а також надходженню експона-
тів до фондів музеїв, зокрема львівських. Характерно, що до сьо-
годні збереглися конверти початку ХХ ст., в яких було переслано 
зразки. Для нас особливо цінними є витинанки саме с. Стриган-
ці  157, оскільки діяльність у ньому жіночої спілки, активна участь 
у виставках та постійна увага до односельців пароха Софрона 
Левицького і львівського педагога-етнографа Б.  Заклинського 
створили унікальну можливість порівнювати сьогодні на осно-
ві одного осередку не лише окремі твори, а й великі декоративні 

156 Вистава етнографічна в Тернополі... С.  2; [Fr.  I.] Dział etnograficzny na 
Wystawie Kurjer Lwowski. Lwow, 1894. Nr. 228. [Опис укр. хат на виставці 1894 р. 
у Львові, хата з Поділля «wicinanymi papierkami»]. S. 1–3; Nr. 233. [Витинанки 
на крайовій виставці]. S. 1. № 235. S. 1.

157 Косицька  З. Витинанки. Історія декоративного мистецтва України... 
Т. ІІІ. С. 210–212. Іл.

У розвитку місцевих традицій витинання важливе місце 
посідає творчість Людмили Володимирівни Бабіч. Поважаючи 
розмаїття авторських манер сучасних митців, вона ніколи «не 
дозволяє» собі вирізувати інші мотиви, використовувати інші 
композиції, а тільки характерні для регіону. Як щиро сама зізна-
ється: щоб рука не втратила напрацьованого навику й тих ліній, 
що відшліфовані колективним генієм місцевих митців. Вирізані 
мотиви Л.  Бабіч найчастіше укладає за схемою «букета», допо-
внюючи їх фігурами птахів, писанок і навіть сердечок. 

Її витинанкам притаманна особлива легкість виконання. 
У творах майстрині ми також знаходимо посилену наближеність 
мотивів до природних форм, зокрема у виконанні гнучких сте-
бел, листя, пелюсток, що іноді втрачають всяку стилізацію, ха-
рактерну для витинання, й набувають витончених м’яких при-
родних ліній. Навіть центральне стебло, яке в українському 
народному мистецтві майстри традиційно формують стрімким 
по вертикалі, Л. Бабіч вирішує переважно граціозно вигнутим – 
s-подібним чи нахиленим. Панно при цьому не втрачає гармо-
нійної рівноваги, а набуває посиленого ліричного настрою. час-
то майстриня формує букети кількома акцентованими групами, 
зокрема квіти значних розмірів у центрі можуть бути доповне-
ними по периметру іншими за художнім вирішенням і розміром. 
Другорядні деталі майстриня підкреслено зменшує, посилюючи 
напругу головних елементів, надаючи площинним зображенням 
ілюзії збільшеного об’єму. Для Л. Бабіч також характерне вико-
ристання традиційних квітів-розет, на зразок поздовжніх розрі-
зів, що нагадують стилізовані пальмети. часто вона продовжує 
фантастичні пелюстки спіралеподібною низкою, укладеною з 
різноманітних вусиків, маленьких розет або листків, що ритміч-
но згасають на менші й менші. В авторських композиціях такий 
декор надає творам простору, посилює різницю між головними і 
додатковими мотивами. 

Підсумовуючи аналіз витинанок с.  Петриківка зазначимо, 
що в них особливо відчутний вплив прийомів і мотивів, влас-
тивих для стилю бароко. Це спостерігаємо у творах багатьох ві-
домих майстрів осередку. Кожна витинанка, створена місцеви-
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тики, що наочно ілюструють використання окремих елементів і 
мотивів стилю модерн у витинанках цього осередку. 

Великі панно кінця ХІХ ст. з альбому священика Софрона Ле-
вицького «Взоры внутренного украшенія в хатахъ селянськихъ 
народа руского въ Галичине» 164 представлено в різних формах: 
хрести, «зьвізда», шпалерні схеми із невеликих витинанок-ром-
бів, що утворюють різні промені, фризи, зигзаги. Здебільшого 
це впритул наклеєні модулі в три, рідше два й навіть один ряд. 
У  цей період часто використовували форми великих ромбів із 
4-х одинарних менших ромбічних витинанок, а  також наклеє-
них дотично одна до одної. Усі панно дво-, рідше триколірні. Для 
кожного з них обрано яскраві контрастні кольори: червоний з 
чорним, червоний із зеленим, малиновий з фіалковим, ясно-си-
ній з блідо-сірим «під срібло» тощо. Ажурні мотиви на площи-
нах витинананок мають переважно лінійні зображення, іноді з 
потовщеннями: «стрілки», «косиці» 165, зигзаги, аркоподібні еле-
менти «баранячі роги», фігури, що нагадують хрести, різні зубці, 
на зразок граблів тощо. 

Подібні великі композиції початку ХХ ст. (50 ×39 см) – хрес-
ти, «зьвізда», шпалерні узори та нові схеми на зразок свічника-
«трійці», шахматки» вже мають витонченіші форми 166. Вони ви-
кладені також ромбічними невеликими витинанками, а лінії вже 
утворюють елементи, укладені лише в один ряд, кутом до кута, 
що надає зображенню граціозності, легкості. Щоб виокремити 
масивні плями у композиціях, майстер уже не використовує, як 
раніше, великих ромбів, сформованих із 4-х одинакових мен-
ших, а накладає на ці місця крупні одинарні ромби з посиленим 
ажуром. Усе це створює вишукану цілісність орнаментики. На-
віть у випадках, коли використано традиційну схему творення 
великого ромба із 4-х менших, вони вже укладені з достатнім 
проміжком між собою, що робить зображення ніби прозорішим. 
Жодного разу в цій збірці витинанки не наклеєні сторонами до-

164 МЕХП. № ЕП 40809.
165 Ажурний мотив «косиці» утворює ряд «стрілок», розміщених одна за 

одною. 
166 МЕХП. Інв. № 40808 (50 ×39 см).

композиції, створені в різні роки. Перша датована збірка із цього 
села, упорядкована священиком С. Левицьким, була експонована 
на Тернопільській крайовій виставці 1887 року 158. Наступний аль-
бом цього осередку виготовлено в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 159 
Дарунки від Б. Заклинського також оформлено як альбоми, один 
з яких має твори 1904–1905 років 160, у двох інших представлено 
роботи 1937 року 161.

Розглядаючи оздоби різних періодів, можемо констатувати, 
що проміжок у п’ятдесят років (1887–1937) майже не позначився 
на відмінностях у схемах розміщення, на формах витинанок та 
насиченості мотивами, хоча спостерігаємо певну тенденцію до 
збільшення ажуру. Утім, впадає в око виразна різниця в стиліс-
тиці й кольорах, що зумовлено впливом різних чинників, зокре-
ма й відголосків поширеного в ті часи стилю модерн, чи, як його 
називали в західних областях України, – сецесії.

Стиль ар-нуво полонив Європу в кінці ХІХ ст., а в Україні він 
яскраво проявився на початку ХХ ст. 162, згаснувши й зародивши 
собі на зміну наступні тенденції у різних видах мистецтва. При-
родно, що віднайти прямі його прояви серед зразків хатнього 
декору в далеких гірських обійстях у роки активного поширення 
стилю вважаємо неможливим. За умов тодішнього поширення 
інформації усяке явище не набувало широкого резонансу у від-
далених поселеннях, де глибока традиція народного мистецтва 
чітко пульсувала за власним усталеним ритмом. Але, оскільки 
захоплення сецесією тривало довго, аж до кінця ХХ ст., спосте-
рігаємо його відгомін у певних елементах народних паперових 
прикрас уже пізніше, як свого часу і стиль бароко значно пізніше 
вплинув на хатній стінопис України 163. 

Для порівняння альбомів с. Стриганці 1887 року з колекціями 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. і 1937 року розглянемо характерис-

158 МЕХП. № ЕП-40809.
159 МЕХП. № ЕП-40808.
160 МЕХП. № ЕП-40801.
161  МЕХП. № ЕП-40803, 40804.
162 Кара-Васильєва Т., чегусова З. Декоративне мистецтво ХХ ст... С. 35.
163 Студенець Н. Стилістика бароко... С. 81. 
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нагадати характерні кольори на картинах художників, які ви-
разно проявили свій талант саме в стилі модерн, – М. Жука 168, 
Д. Бурлюка 169, П. Холодного 170. Насамперед це бузкові, рожево-
фіалкові, приглушені зелені барви.

Композиції хреста, «зьвізди», «трійці» з колекції 1937 року 171 
порівняно зі зразками кінця ХІХ і початку ХХ  ст. виглядають 
зовсім тендітними, ніби виконаними штрих-пунктирними лі-
ніями. Подібний ефект створює не тільки використання малих 
за розміром початкових ромбічних елементів (сторони 4–5,5 см) 
та розташування їх у композиціях лише одним рядом, але й по-
стійне чергування дуже ажурних витинанок із витинанками, 
що мають значно менше прорізів. На кожному аркуші вкрапле-
но також по декілька зовсім невеличких 4-пелюсткових квіток, 
що також створює враження «легкості» композиції. Головною 
характеристикою кольорової гами в цій збірці є використання 
ніжних барв: ненасиченої фіалкової, ясно-синьої, ніжно-мали-
нової (монохромні композиції). І навіть панно з бордово-чорним 
та фіалково-чорним поєднаннями не вносять у загальний коло-
рит дисонансу, а наповнюють однобарвні панно виразною підне-
сеністю завдяки незначному додаванню чорної барви.

Найвиразніші прояви стилю модерн має колекція паперових 
творів 1937  року  172 На її великих картонах прикріплено ром-
бічні та розеткові витинанки за дуже простими схемами: сітка, 
коло з витинанок, горизонтальний фриз, що нагадує вишивку, 
тощо. Кожна з них створена самобутньою творчою особистістю. 
У контексті стилю модерн розглянемо лише чотири композиції, 
оскільки не на всіх аркушах є його прояв, деякі з них оформлено 
за традиційною локальною орнаментикою. На одному з картонів 
цієї колекції серед поширених місцевих мотивів (стрілки, коси-

168 Михайло Жук. «Лілея», 1908; «Гвоздики», 1908. Див. : Соколюк Л. Д. Ми-
хайло Жук: Шляхом модернізму (перший чернігівський період. 1905–1916 рр.) 
Вісник ХДАДМ. Історія мистецтва. 2015. № 9–10. С. 79–95.

169 Давид Бурлюк. «Доріжка в саду» (1912); «Весна в селі» (1917). 
170 Петро Холодний. «Казка про дівчину та паву» (1916). 
171 МЕХП. Інв. № 40804, 6 арк.
172 МЕХП. Інв. № ЕП-40803/ 1-15.

тично одна до іншої – саме такі вирішення характерні для панно 
1887 року. Усі узори 1937 року укладено з достатньою відстанню 
між модулями, що привносить додатковий художній ефект і на-
дає композиціям легкості, такої властивої творам стилю модерн.

Одне з панно колекції  – «Окраса образів у формі трійці» 
оформлене на зразок поширеного в народному побуті одноймен-
ного свічника, між раменами якого з обох боків від центральної 
гілки розміщено невеликі ікони-листівки: «Азъ есмь Пастырь 
добрый!» (Ісус Христос з ягням на плечах та вівцями біля ніг), 
а також зображення святого Йосипа з Ісусом-дитиною на руках. 
Ромбічні витинанки, з яких укладені схеми на зразок свічника 
«трійці», роміщено на білому тлі дугоподібними лініями, що 
створює враження «гнутих» рамен із металу. Такі акценти не 
формують монолітного образу, здавалося б, характерного для 
цього виду народних виробів. Навпаки, виразно хвилеподібні 
дзеркальні рамена певними фрагментами повторюють модулі 
«удара бича» 167, який разом із серпантинними лініями залиша-
ється чи не головною ознакою стилю модерн.

Мотиви всіх витинанок дуже подібні до вирізаних у ХІХ ст. – 
лінійні та потовщені «стрілки», зигзаги, «баранячі роги» тощо. 
Утім колорит колекції складають м’які барви, які вже суттєво 
відрізняють її від попередніх вирішень. Так, червоно-зелені, чер-
воно-чорні, малиново-фіалкові, синьо-срібні поєднання чистих 
кольорів тепер набувають ніжніших варіацій. Із 11-ти аркушів 
шість створено в одному кольорі: рожевому, синьому, світло-
фіалковому, блідо-зеленому. Інші п’ять укладено двома не дуже 
контрастними барвами  – жовтий із сірим, бордовий з чорним, 
синій та чорний із вохристою фольгою «під золото». Загальна ат-
мосфера передає непломеніючу строгість і вишукане підсилення. 
Використання у даному разі «легших» рожевих, блідо-зелених, 
світло-фіалкових кольорів замість традиційно активних для на-
родного мистецтва насичених червоних, зелених, синіх, чорних 
пояснюємо також впливом стилю модерн. Варто для порівняння 

167 Сарабьянов Д. В. Стиль модерн: стоки, история, проблемы. Москва : Ис-
кусство, 1989. С. 55. 
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Принагідно зауважимо, що в кінці ХІХ  ст. в  Англії, в  період 
розквіту стилю модерн, ціле десятиліття названо «жовтими 
дев’яностими» за популярність саме цієї барви в новому напрямі 
мистецтва. У народних витинанках доти жовтий колір майстри 
використовували обмежено. Лише оздоби з фольги («під золото») 
в західних регіонах набули в ті часи поширення, і  таке вираз-
не різке звернення до ясних жовтих кольорів вважаємо також 
впливом стилю модерн.

Наступні дві композиції укладено восьмирапортними розет-
ковими витинанками на зразок чотирипелюсткових квіток-ром-
бів, розміщених вінком із розетою посередині. Загальна компо-
зиція точно повторює схему «зьвізди» 1887 року, в якій навколо 
невеликої центральної витинанки розміщено вісім теж невели-
ких ромбів, оточених також вісьмома, утім уже великими ромба-
ми, що й формують основні символічні промені. через п’ятдесят 
років народний майстер, зберігши традиційну композицію, роз-
ташовує навколо центральної розети в одному випадку вісім, 
в іншому – десять витинанок, уподібнюючи цього разу художнє 
вирішення з квітами. В останній роботі для прикрашення вико-
ристано додатково невеликі кружечки, т. зв. «крейцарики». Усі ці 
нові елементи зближують загальну композицію із зображенням 
великої різнокольорової квітки, що також, як уже зазначалося, 
віддзеркалює спрямування стилю модерн до світу рослин. 

На прикладі паперових творів початку ХХ ст. с. Стриганці 
Товмачського повіту можемо прослідкувати виразні прояви 
стилю модерн у народному мистецтві. Нові мотиви: квіти маку, 
тюльпанів, плоди шипшини, нові елементи на зразок прожи-
лок на пелюстках, самі пелюстки, вирізані за натуралістични-
ми, вигнутими лініями, та схеми із фрагментами хвилястих, 
серпантинових ліній тісно поєднують ці експонати зі стилем 
модерн, який надовго полонив серця багатьох професійних і 
народних майстрів.

Розглянуті приклади впливу художніх стилів бароко, зокре-
ма українського бароко та модерну, дають можливість уявити 
формування нової стилістики художньої мови українських ви-
тинанок. Такі явища були поширені на території всієї України в 

ці, «баранячі ріжки») вперше на паперових оздобах західних ре-
гіонів зустрічаємо кулясті плоди шипшини (?), високі тичинки 
з одинарними та парними голівками, вигнуті лінії, що деякими 
фрагментами виразно повторюють «удар бича», хвилі пасма жі-
ночого волосся тощо. Значні площини вирізаного паперу й до-
статньо виразні елементи залишених кругло-хвилястих форм 
одразу переводять звичний «різаний» ніби різьблено-рублений 
по дереву, стиль західноукраїнських витинанок у новий вимір, 
вимір стилю модерн. Тут очевидно спостерігаємо його прояв у 
поєднанні натурності й умовної декоративності.

Ще один картон оформлено різновеликими розетами на зра-
зок чотирипелюсткових майже природних квітів, розташованих 
за схемою сітки з чергуванням великих і менших форм, що не 
створює враження геометричного порядку, а  гармонійно врів-
новаженого розмаїття. Характерна для модерну натуралістич-
ність проявлена, в даному разі, не лише таким почерговим роз-
ташуванням, а й округлістю вигнуто-овальних форм пелюсток 
та різними, в деяких випадках особливо ніжними прожилками 
на площинах, що для народних тогочасних витинанок було но-
ваційним вирішенням. Більшість крупних розет-витинанок по-
дібні до поперечних розтинів тюльпанів  – квітів, що разом із 
соняхами, ліліями, орхідеями, морськими хвилями стали для 
модерну також своєрідними ознаками стилю  173. Ритміка мо-
дулів розглядуваного планшету найсильніше передає відгомін 
модерну. Характерно, що аналогічні ромбічні твори осередку, 
створені в 1887  році, здебільше схожі на дрібні ажурні ромби 
й «хрестики». У  даному ж разі м’які аркоподібні чи вигнуті на 
зразок квітів маку пелюстки з виразними крупними розлогими 
вільними прорізами наближають витинанки до витворів стилю 
модерн, домінантно сфокусованому на рослинній основі 174.

В останній розглянутій композиції виразно переважає жов-
тий колір – шість великих розет і шість менших бордових, ма-
линових та чотири дрібних блакитного й синього кольорів. 

173 Сарабьянов Д. В. Стиль модерн... С. 55.
174 Там само. С. 30. 
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то-коричневий, оливковий. Такі неяскраві фарби сильніше від-
тіняли чіткість чорних силуетів.

У контексті теми про вплив різних стилів на твори з паперу 
на особливу увагу заслуговує творчість Любові Сергіївни Попо-
вої, яка на початку ХХ ст. для створення супрематичних панно 
з позицій авангардизму в артілі «Вербівка» 176 використовувала 
техніку колажу, розміщуючи паперові модулі різних форм за 
оригінальним авторським задумом 177. 

У кінці 1950-х років новаційні колажі з крупних елементів 
укладав професор кафедри монументального живопису Львів-
ського державного інституту прикладного і декоративного 
мистецтва (ЛДІПДМ) 178 Карло Йосипович Звіринський. Перебу-
ваючи за «залізною завісою» від культури Заходу, де перші про-
яви постмодернізму були започатковані вже після Першої сві-
тової  війни, львівський художник починає інспірувати власні 
пошуки суголосно зі світовим мистецтвом середини ХХ ст. 179. 
Завдяки його експериментальному підходу в цей час були ство-
рені роботи, в  яких він вирішував нові програмні завдання: 
розроблення незалежної образної системи автора від натури в 
контексті абстрактної творчості. Саме тому в 1955–1958 роках 
народжуються сотні кольорових «аплікативних композицій 
К. Звіринського, в яких він шукає суто формальних, колорис-
тичних розв’язок»  180, нестандартних композиційних рішень, 
випробовує їхній вплив на глядача, формує у своїх колажах 
цілком новітні зображення (аплікації 4, 8, 9, 10, 14 181). На біль-

176 Вишивальну артіль «Вербівку» створила княгиня Наталія Давидова у 
своєму помісному селі в 1910  році (нині с.  Вербівка Кам’янського  р-ну чер-
каської обл.). Для художнього керівництва артіллю у 1914 році було залучено 
О. Екстер, згодом К. Малевича.

177 Кара-Васильєва Т., Коваленко Г. Відроджені шедеври. [Книга-альбом]. 
Київ : Новий друк, 2010. С. 29, 36 [іл.].

178 Нині ЛНАМ.
179 Кордин С. Карло Звіринський – мистець і вчитель: [На здобуття Дер-

жавної премії України ім. Т. Шевченка]. Дзвін. 1996. № 1. С. 156.
180 Волошин Л. Творчі дороги Карла Звіринського. Образотворче мисте-

цтво. Київ, 1996. № 2. С. 8.
181 Приватна збірка Х. чабан-Звіринської (Львів).

різних видах народного мистецтва. Важливо, що й у витинанках 
можемо спостерігати подібну спрямованість. 

Аналіз народних і авторських витинанок дозволяє ді-
йти висновку, що переважну більшість паперових оздоб по-
чатку  – середини ХХ  ст. українські майстри створювали за 
традиційними регіональними схемами й локальними само-
бутніми формами, характерними для тогочасних естетичних 
тенденцій. Вирізували прикраси здебільшого у формі розет, 
квадратів, ромбів, прямо кутників, широко використовували 
фризові орнаментальні композиції, складені з геометричних, 
рослинних елементів та силуетних зображень: антропо-, зоо-, 
орнітоморфних. часто укладали композиції на зразок «вазо-
на», що були розповсюджені в усіх регіонах, але мали різну 
стилістику. Від другої половини ХХ ст. активно поширюються 
декоративні сюжетні панно. 

У цей період і професійні майстри все частіше свої авторські 
твори починають виконувати в техніці вирізування, шукаючи 
власні цікаві рішення. Перші спроби такого вирішення худож-
никами робіт із паперу відомі ще з початку ХХ ст. Так, у перших 
його десятиліттях особливе місце у творчості українського гра-
фіка Георгія Івановича Нарбута (1886–1920) посідало мистецтво 
вирізаного силуету. Техніка, якою він захопився в дитинстві, на-
слідуючи народних майстрів, допомогла митцю пізніше у твор-
чості художника-графіка, зокрема, коли він вирізував силуетні 
портрети історичних осіб і жителів рідного хутора Нарбутівка. 
У  1913–1914  роках він працював тут «із особливим завзяттям 
не тільки для заробітку, а й «для душі». Його розвагою було ви-
конувати силуетні портрети. <...> Ще у Петербурзі він виконав 
портрети своїх друзів (зокрема графіків Замирайла, чемберса, 
мистецтвознавця Тройницького), автопортрет. Та ніколи йому 
не щастило в силуетах, як тепер. Портрети виходили не тільки 
схожими, а й сягали ступеня типізації» 175 У цих творах Г. Нарбут 
часто промальовував тло, обираючи бліді димчасті тони: сірува-

175 Георгій Нарбут. Альбом / авт.-упоряд. П. О. Білецький. Київ : Мистецтво,  
1983. С. 15.
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Принципово відмінна авторська стилістика відрізняє твори 
з паперу майстра гобелену Михайла Якимовича Біласа  187, який 
з кінця 1950-х років започатковує створення серії аплікативних 
творів, укладених із багатьох невеликих вирізаних елементів: 
квітів, дерев, церков, будинків, одягу – сорочок, киптарів, а ще 
обгорток, вінків, стрічок тощо («Косівський базар», «Бойківське 
весілля», «Гуцульське весілля»). У цих сюжетних панно худож-
ник шліфував особистий стиль у новому для себе матеріалі. 
В  його авторських барвистих аплікаціях представлено свята, 
звичаї, побут українців, через що твори мають особливо велику 
цінність. Разом із поліхромними розмаїтими роботами митець 
створив низку монохромних витинанок, вирізаних із одного ар-
куша паперу і близьких за стилістикою до графічних творів («Гу-
цулка», 1969) 188.

Важливо, що в 1960–1980-х  роках для всього декоративно-
го мистецтва України і насамперед для творчості професійних 
митців характерні прояви неофольклоризму, що є головною 
ознакою цього періоду. Якщо у творах 1950–1960-х  років спо-
стерігаємо найчастіше механічне цитування народних мотивів 
в орнаментах різних виробів (керамічних, тканих, вирізаних з 
дерева), то в 1970–1980-х роках відбувається виразне усвідомлен-
ня специфіки професійного мистецтва, а отже, переосмислення 
народних традицій  189. У  цей же час починається також період 
принципових змін у соціальному визнанні народних майстрів: 
їхні твори, що раніше мали утилітарне призначення, перетворю-
ються вже на ексклюзивні, орієнтовані здебільшого на виставки 
й окрасу громадських інтер’єрів, що надає їм особливого шарму 
й етностилю 190. Усе частіше витинанки експонують на виставках 

тижня. 2002. 9–15 лют.
187 Михайло Білас. Михаил Билас. Mikhailo Bilas : Альбом / авт. вступ. ст. 

та упоряд. Б. Бутник-Сіверський. Київ : Мистецтво, 1972. 20 с. [63] іл. 
188 Там само. Іл. 54, 55. 
189 Кара-Васильєва Т. Оновлення стилістики і пошуки нових шляхів деко-

ративного мистецтва 1960–1980-х років. Музеї народного мистецтва та на-
ціональна культура : Зб. наук. пр. Київ : Златограф, 2006. С. 197. 

190 Кара-Васильєва Т., чегусова З. Декоративне мистецтво... С. 92.

шості панно бачимо крупні й дрібніші елементи на зразок най-
різноманітніших, як правило, грубуватих невідточених форм, 
розміщених на темному чи світлому тлі, в пошуках гармонійної 
рівноваги гранично умовних «натюрмортів», «портретів». На 
сьогодні цей доробок постає окремою оригінальною збіркою 
екзерсисів із паперу, «крізь які прозоро проглядає вільна твор-
ча уява» 182 художника й педагога, у роботах якого спостерігає-
мо виразні прояви постмодернізму. 

Колажі з паперу К. Звіринського було відкрито для широ-
кого загалу вперше лише в 1999  році  183 на виставці в рамках 
симпозіуму «Мистецька школа напередодні ІІІ тисячоліття» 
(куратори Х. чабан-Звіринська, Т. Печенюк; Львів, 27 жовтня). 
Важливість творчих пошуків цього художника – людини енци-
клопедичних знань та високого морального авторитету 184 – для 
українського мистецтва проявилася не лише у вивищенні об-
ріїв власної творчості (до чого митець ставився особливо ви-
могливо), а й для мистецького формування його перших учнів, 
згодом видатних майстрів сучасності: Зеновія Флінти, Андрія 
Бокотеня, Олега Мінька, Любомира Медведя, Романа Петрука, 
Івана Марчука, Богдана Сойки  – вихованців так званої «під-
пільної академії Звіринського» 185, роботи яких теж були пред-
ставлені на цій виставці. Фактично це були нелегальні зібрання 
для вузького кола студентів на квартирі Карла Звіринського, 
під час яких викладач прагнув виховувати не лише художни-
ків, а  й громадян, освічених людей  186. «Підпільна академія» 
неофіційно існувала з 1958 по 1968 роки. 

182 Скляренко Г. На берегах: нотатки до українського мистецтва ХХ століт-
тя . Київ : Софія, 1989. 2007. С. 229.

183 чабан-Звіринська Х. Карло Звіринський та його духовна школа. АНТ. 
2000. № 4–6. С. 33.

184 Сом-Сердюкова О. Карло Звіринський (14.VIII.1923, с. Лаврів, Львівщи-
на – 8.Х.1997, Львів). АНТ. 2003. № 10–12. С. 120.

185 Звіринський К. 1923–1997  : Спогади. Статті. Малярство. Karlo Zviryn-
sky. Reminiscences. Articles. Painting  / упоряд. Х.  Звіринська-чабан  . Львів  : 
Малті-М, 2002. C. 7. 

186 Звіринський К. Спогади, статті, малярство. Львів : Малті-М, 2002. C. 29; 
Сом-Сердюкова О. Знайомство з величчю: [Про Карла Звіринського]. Дзеркало 
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нанок Поділля, зокрема сіл Хмельницької області. Водночас 
у витинанках Л. Стебловської колишній хатній декор набуває 
чіткого авторського ідейного замислу. Кожну тему вона роз-
криває вміло відпрацьованими лініями згинів гілля, листя, 
різноманітних прорізних деталей та уважним добором від-
повідних кольорів. У  1990-х  роках на замовлення Музею на-
родної архітектури й побуту  193 майстриня створила серію 
листівок у техніці вирізування. У цих творах домінують архі-
тектурні й силуетні зображення. 

Під впливом Л.  Стебловської витинанням захопилася її ко-
лега, випускниця Одеського художнього училища ім.  М.  Гре-
кова хмельничанка Людмила Олександрівна Мазур   (1947–2000). 
Її принципово відмінні художні вирішення внесли у цей вид 
мистецтва особливі авторські акценти, розпочавши новий етап 
розвитку творів, вирізаних із паперу. Свої перші роботи у цій 
техніці вона створила ще наприкінці 1970-х років, але активно 
почала працювати ножицями з 1980-х. Тоді ж художниця осво-
їла традиції подільської народної витинанки, паралельно виро-
бляючи власні технічні прийоми. У подальшому вона глибинно 
переосмислила народні засади витинання, внесла принципові 
зміни в цей вид мистецтва. Творчість майстрині українські мис-
тецтвознавці умовно поділяють на кілька етапів 194. Для першого 
характерне відтворення кращих зразків народних подільських 
паперових оздоб (одно-, двовісні традиційні витинанки з від-
повідним примноженням рапортів 195. Близькі до цього періоду 
її витинанки «Посвята чорнобилю» (1989), «Мелодії Поділля» 
(1990), створені на основі дзеркальної симетрії з чорного паперу 

193 Нині це Національний музей народної архітектури й побуту України 
(НМНАПУ).

194 Рожко-Павленко  Л. Людмила Мазур, нотатки до творчого портрету. 
Матер. ІХ Подільської іст.-краєзн. конф. / Кам’янець-Подільський держ. пед. 
ін.-т ім. В. П. Затонського ; Хмельн. обл. упр. культури ; Хмельницька обл. ор-
ганізація «Всеукраїнська спілка краєзнавців»; Хмельницька обл. наук. б-ка 
ім. М. Островського. Кам’янець-Подільський, 1995. С. 470.

195 Див. : Людмила Мазур. Ludmyla Mazur : Каталог / вступ. ст. О. Климчу-
ка. Київ ; Хмельницький : Міленіум, 2003. 50 с.

різних рівнів, особливо це помітно після демонстрації їх у Бу-
динку письменників України («Витинанки села Саїнка», 1969 р., 
Київ). Для цього заходу Олександр Васильович Салюк, педагог 
із с. Саїнка (Вінницька обл.) й водночас майстер витинанки, 
спільно з київським художником Володимиром Пащенком віді-
брали на загальний огляд понад сто робіт односельців. Пізніше, 
у 1975 році, витинанки цього осередку були експоновані на ви-
ставці у Вінниці 191. Успіхи майстрів народного витинання, без-
сумнівно, вплинули на професійних художників, які починають 
активніше звертати увагу на папір як перспективний матеріал у 
декоративному мистецтві. 

Такі події культурного життя України спричинили цікаві но-
вації в паперових творах: колористичні, сюжетні, технічні, фор-
мотвірні. Виразно простежується насамперед посилення поліх-
ромії. При збереженні архаїчних декоративних схем з’являються 
вибагливі орнаментальні форми, зокрема рослинні, квіткові. 
Традиційну симетричну жорсткість частіше замінюють білате-
ральні композиції. Грубувата манера виконання, яка доти часто 
супроводжувала твори народних майстрів, поступово зникає. 
Мотиви набувають помітної пластичності, стилізовані форми 
часто наближені до природних. 

У витинанках Леоніли Петрівни Стебловської, заслуженої 
художниці України, спостерігаємо дуже виразні тенденції 
неофольклоризму. Основу її авторських силуетних і орна-
ментальних композицій, вирізаних в останній третині ХХ ст., 
складають крупні узагальнені форми, вибудувані лаконіч-
ними штрихами, врівноважені гармонійними дрібнішими 
елементами. Пластично досконалі ліричні образи представ-
лені зазвичай м’якими (найчастіше коричневими, зеленими) 
барвами: «Дуб», «Осіння квітка», «Ой весна-красна» (всі 1993 
р.) 192. Панно створені з домінантою дзеркально-симетричних 
символічних фітомотивів – дерево, кущ, гілка, що вирізані з 
одного аркуша паперу за принципом, характерним для вити-

191 Станкевич М. Витинанка як вид народної творчості. С. 28.
192 НМНАПУ. Інв. № ГРР 1506, ГРР 1507, ГРР 1508.
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Кустодія на Універсалі Генеральної військової канцелярії, даному військовому 
канцеляристу Стефану Барановському на підтвердження володіння млином. 

1798 р. м. Глухів. Папір, тиснення, витинання. (НМІУ)

Витинанки, композиція під шпалери. 1887 р. сс. Стриганці, Довге Тисменецького р-ну 
Івано-Франківської обл. Папір; витинання. (МЕХП ІН НАНУ)

й укладені на контрастному білому тлі. Водночас у центральній 
частині та в інших деталях панно вже простежуються ознаки 
майбутніх цікавих знахідок: асиметрично укладені елементи з 
червоного паперу, значущі й водночас ненав’язливі акценти ав-
торського ліричного настрою.

Наприкінці ХХ ст. набуває розвитку новий напрям у творчос-
ті Л. Мазур, у якому вона максимально спрощує форми й робить 
їх виразно лаконічними  196. Так, сюжетні основи її робіт «Ді-
брова» (1989), «Причинна» (1989), «Зелений сон» (1990), «чорна 
хмара» (1992), «Вогняний вітер» (1997) наповнюють уже числен-
ні новаційні авторські вирішення, що наближують ці твори до 
графіки з полісемантичними образами. Зокрема, образ діброви 
символізує фігура задумливого вола під повним місяцем. Голо-
вні елементи поєднують і декорують різні довколишні дрібніші 
рослинні й орнітоморфні мотиви, повторені й на силуеті вола у 
трьох великих плямах-лакунах неправильних форм. Домінуван-
ня чорних зображень із вкрапленням червоно-вохристих дета-
лей створює осінній настрій.

У творі «Причинна» авторка дотримується подібного кольо-
рового вирішення, для цього на білому тлі вона укладає чорні 
елементи: монументальну постать ворожки, кущоподібні рос-
лини, жіночий профіль значного розміру з гіллям-волоссям, 
інші деталі невизначених форм, а  також кілька червоних ак-
центів: рослинні й абстрактні модулі, невелика дівоча постать 
майже в центрі, з  повторенням її у чорному кольорі, що роз-
міщений під певним кутом, ніби тінь на стіні. Прийом вдало 
передає роздвоєння, сум’яття героїні. Особливо новаційне ви-
рішення характеризує загальну композицію твору, сформовану 
двома різними планами, утвореними різними масштабами зо-
бражень. Художниця використовувала у творах не лише контр-
астні кольори, багато в її набутку витинанок із поєднанням 
зелених, жовтих, оранжевих, білих і чорних барв («Вигнання з 
раю», «Прогулянка», «Задзеркалля»; всі – 1994 р.), а також різ-

196 Рожко-Павленко  Л. Мистецька родина Мазурів. Образотвоче мисте-
цтво. Київ, 1995. № 2. С. 30–31.
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Авдієнко Антоніна. Декоративне панно «Т. Г. Шевченко. “І золотої й дорогої». 1989 р. 
смт Петриківка Дніпропетровської обл. Папір; витинання. (ДНІМ)

Білас Михайло. Декоративне панно «Великдень». 1991 р. м. Трускавець Львівської обл. 
Папір; витинання. (Художній музей Михайла Біласа)

Гречанова Ганна. Декоративне панно «Т. Г. Шевченко. “Катерина”». 1987 р. 
смт Петриківка Дніпропетровської обл. Папір; витинання. (ДНІМ)

Паперовий рушник. Початок ХХ ст.  
смт Стеблів Корсунь-Шевченківського р-ну черкаської обл. 
Папір; витинання. (НА ІА НАНУ)

Витинанки «хрестики». 1937 р.  
с. Стриганці Тисменецького р-ну Івано-Франківської обл. 

Папір; витинання. (МЕХП ІН НАНУ)
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них інших кольорових поєднань: жовтого, оранжевого, блакит-
ного, чорного («Пейзаж», 1989, «Натюрморт», 1998).

Ще один з напрямів творчості Л. Мазур демонструють вити-
нанки на зразок абстрактних асоціативних композицій. Це дещо 
споріднює її пошуки зі згаданими вище знахідками К.  Звірин-
ського, виконаними у відмінній авторській манері з грубувати-
ми формами («Без назви», «Політ»; обидві – 1997 р.). Лінії супре-
матичних модулів Л. Мазур переважно плавні, граціозні, іноді 
вони гармонійно поєднані з дрібнішими елементами на зразок 
тонкого гілля, травинок. У роботах кінця 1990-х років помітна 
виразна тенденція до округлих форм («Сум», «Сумні думки»; 
обидві – 1997 р.). Оригінальним авторським доробком художни-
ця не лише збагатила можливості українських витинанок, які в 
минулому лише прикрашали сільські інтер’єри, але й визначила 
шлях їхнього розвитку в досконалих вимірах сучасного обра-
зотворчого мистецтва, змінила докорінно сутність художнього 
мислення і прийомів витинання. 

Плідною була виставкова діяльність майстрині. Уже на Пер-
шій ретроспективній виставці української витинанки (Львів, 
1981), вона представила 16  робіт, серед яких  «Весна-красна» 
(1979), «Паросток» (1980), «Хрущ» (1980) 197. частину з них придба-
но МЕХП ІН НАН України. У 1990 році відбулася її перша персо-
нальна виставка творів з паперу. Більшість всеукраїнських імп-
рез 1990-х років також проходили за участі художниці 198. Нині 
паперові шедеври Л. Мазур прикрашають збірки Хмельницько-
го, Полтавського, чернівецького, Сумського художніх музеїв, 
НМУДМ, приватні колекції. На жаль, у розквіті сил майстриня 
пішла з життя. У 2000 році для обдарованих дітей у Хмельниць-
кій області запроваджено премію ім.  Людмили Мазур  199. На 
головній площі міста в пам’ять про неї споруджено символічну 

197 Українські витинанки: Ретроспективна виставка... С. 15.
198 Климчук О. І хто не птах... [про худ. Людмилу Мазур]. Україна. 1990. 

№ 47. С. 12–13.
199 Премію Хмельницької області «Дитяча палітра» ім. Л. Мазур засновано 

редакцією газети «Проскурів» 2000 року. Її вручають щорічно п’ятьом обдаро-
ваним дітям 3 листопада, у день народження художниці.

Альошкіна Дарія, Антоняк Марія. Декоративна композиція «Та, що 
має та тримає». 2015 р. м. Львів. Папір; витинання (Д. Альошкіна); 

полотно; ткацтво (М. Антоняк) (Приватна колекція)

Мазур Людмила. Декоративне панно 
«чорна хмара». 1989 р. м. Хмельницький. 

Папір; витинання. (Опубліковано: 
Людмила Мазур. Ludmila Mazur : 

Каталог / вступ. ст. О. Климчука. Київ ; 
Хмельницький : Міленіум, 2003)

Шинкаренко Ольга. 
Декоративне 
панно «чи скажете 
щедрувати, свій 
дім звеселяти?».  
2005 р. м. Київ. 
Папір; витинання. 
(Приватна 
колекція)IM

FE

www.etnolog.org.ua



557

Полістилістика мистецтва витинанки ХІХ – початку ХХІ століття

556

Зінаїда Косицька

ми, багатозначними за змістом і часто повторюваними, щораз 
зміненими елементами, що значно доповнює й водночас уріз-
номанітнює гармонію творів. Згодом подібні композиційні та 
художньо-стилістичні принципи були наслідувані в численних 
витинанках інших сучасних майстрів 202.

На початку ХХІ ст. у різних виданнях з’являється термін «вити-
нанкова графіка» 203, яким автори характеризують творчість М. Те-
ліженка, зокрема серії його тематичних робіт «Велесові перевесла», 
«Трипілля» (2004–2005), «Листи з Майдану» (2005), «Автентичне» 
(2006). Кожна з них позначена своєрідними лінійними, компози-
ційними та кольоровими вирішеннями. У подальших роботах ав-
торські пошуки поліхромії зацікавлюють грою різних відтінків, 
створюючи несподівані ефекти під час накладання ажурних еле-
ментів різних кольорів чи використання барвистих підкладок для 
створення виразних плям контрастного забарвлення («Різдво», 
2009). Такі прийоми підкладання невеликих фрагментів під про-
різані мотиви для акцентів та примноження колористики твору 
були повторені в роботах інших українських мастрів.

Серед різних експериментальних робіт професійних митців 
знаходимо твори, спрямовані на пошуки архетипів власної куль-
тури, збереження національної самобутності  204. В українських 
витинанках це насамперед технічні прийоми: рапортність, дзер-
кальна й осьова симетрії, застосування характерних мотивів, 
поширеної символіки тощо. У  цьому напрямі активно працює 
графік Василь Леонтійович Корчинський, який водночас створює 

202 Процес активного і масового запозичення стилю митця, переважно на-
родними майстрами й аматорами, активно розпочався після Свят витинан-
ки-2002, 2005, під час яких із творчістю М. Теліженка ознайомилося широке 
коло майстрів. Немалу роль у цьому відіграв сам художник, особистість якого 
викликала щире захоплення в багатьох учасників своїм професіоналізмом, 
патріотизмом, ерудицією.

203 Микола Теліженко: Витинанка. Альбом  / Нац. спілка майстрів нар. 
мистецтва України ; упорядн. Є. Шевченко. Київ : Народні джерела, 2007. С. 5.

204 чегусова  З. Роль символу, знака, міфу в професійному декоративно-
му мистецтві України на межі ХХ–ХХІ  століть. Українське мистецтвознав-
ство : матеріали, дослідження, рецензії : Зб. наук. пр. / НАН України ; ІМФЕ 
ім. М. Т. Рильського. Київ, 2008. Вип. 8. С. 146.

мармурову композицію «Віра. Надія. Любов» (2011)  200. Навесні 
2017 року (30 березня – 9 квітня) у Будинку художника (Київ) від-
булася виставка витинанок Л. Мазур, на якій були представлені 
численні маловідомі твори художниці, більшість із яких були 
продемонстровані широкому загалу вперше. 

Авторські переосмислення традицій вітчизняних витинанок 
на межі ХХ–ХХІ  ст. продовжили інші професійні художники. 
Деякі з цих митців цілком присвятили себе мистецтву витинан-
ки, водночас більшість із них поряд з паперовими інтерпрета-
ціями працюють у найрізноманітніших видах образотворчого 
й декоративного мистецтва  – графіці, дереворізьбленні, тканні 
гобеленів, скульптурі, живописі на склі. До цієї групи митців 
належить, зокрема, монументаліст, скульптор і графік Микола 
Матвійович Теліженко 201. У його перших тематичних панно, ви-
різаних із кольорового паперу, продовжено традиції української 
народної витинанки, для якої характерний принцип дзеркальної 
симетрії, традиційні мотиви: «древо життя», птахи, квіти («По-
крова», 1991; «Причастя», 1998). Водночас художник привніс нові 
елементи, розробив незвичні композиції, чим збагатив образ-
ність і посилив декоративність творів. Дзеркально-симетричні 
схеми митець використовує, як правило, в одноколірних творах: 
синій, зелений, чорний («Род», 1995). Водночас для цього періоду 
характерні асиметричні панно, подібні до графічних зображень, 
вирішених переважно поліхромними з домінуванням активних 
чорно-червоних і вохристих барв («Годувальниця», 1985; «Коза-
че, соколе, візьми мене із собою...», 1991; «Героям Крут», 1997). 
Уже до кінця 1990-х років автор у витинанках формує самобут-
ню стилістику, простежувану в композиціях «Великдень», «Село 
на нашій Україні» (обидві – 1998 р.). У них монументальність і 
лаконізм перших робіт трансформовано у складні полісеман-
тичні образи, вирішені переважно за білатеральним принципом. 
Художник крупні центральні форми щільно заповнює проріза-

200 Автор і скульптор пам’ятника  – Микола Мазур (1948–2015), чоловік 
Л. Мазур.

201 Бондаренко Т. Витинанки думок [про витинанки М. Теліженка]. Народ-
не мистецтво. 2006. № 3–4. С. 31. 
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батоги» (1982), «Нічна красуня» (2008). У витинанках В. Корчин-
ський часто використовує мотиви птахів («Кирилівські півні», 
2001) 206, дерева життя («Древо життя») 207. Своїми роботами він 
демонструє трансформації головних засад народного мистецтва 
та настійну потребу національного самовираження 208. Витинан-
ками-заставками В.  Корчинського оформлено один із номерів 
часопису «Народна творчість та етнографія» 209, що надало своє-
рідного художнього вирішення всьому виданню. 

Стилістичні особливості паперових творів Ольги Володи-
мирівни Шинкаренко  набули особливої виразності від початку 
ХХІ ст. Вона також на засадах традицій українського народно-
го мистецтва зуміла сформувати відмінну власну манеру, поєд-
навши в ній акценти народного і професійного підходів. Перші 
її творчі спроби пов’язані з малюванням та аплікацією. Із дру-
гої половини 1990-х років майстриня паралельно працює в тех-
ніці витинання. Останні роки вона створює роботи переваж-
но в техніці відщипування, надаючи творам безпосередності, 
тонкого відчуття властивостей матеріалу. Майстриня завжди 
готує ескізи до своїх робіт, розробляє композиції, враховую-
чи специфіку народної витинанки («Сумує жоржина в саду», 
«Гей, кобзо моя, дружино моя», обидві  – 2010  р.). Самобутнім 
почерком у витинанні є поєднання в одному творі контраст-
них барв та кольорових плям різного насичення, що можемо 
спостерігати в роботах «Півнику-когутику...» (2005 р., червона 
й зелена палітри), «чи скажете щедрувати, власний дім звесе-
ляти?» (2005 р., синя і червона палітри). Ці твори вирізняються 
на тлі її перших монохромних робіт: «Материнство», «Народні 
мотиви», «Фігури» (усі – 2003 р.). Яскрава і водночас гармонійна 
поліхромія проявила найхарактерніші риси майстрині у про-

206 НМУНДМ. Інв. № КН 29276.
207 Степовик Д. Витинанки Василя Корчинського. Наше життя (Our Life). 

Нью-Йорк (New York), 1991. № 2. Т. 48. С. 12; НМУНДМ, інв. № КН 29282. 
208 Міщенко  Г. Синтетичний різновид образності Василя Корчинського. 

Народне мистецтво. 2008. № 3–4. С. 43.
209 Корчинський В. Витинанки-заставки. Народна творчість та етногра-

фія. 1988. № 2. С. 3, 10, 32, 43, 52, 61, 68, 74.

роботи в техніці графіки, акварелі, лінориту, монотипії, олійно-
го малярства, декоративного й настінного розпису. Збереження 
головних засад народних паперових хатніх оздоб стало його сві-
домо обраним орієнтиром. Власні образно-художні вирішення 
він утілює в межах традиційних мотивів і композиційних схем. 
Лише останнім часом у його паперових творах з’являються нові 
мотиви (воли, вози), реалізовані за новаційними схемами.

Така цілеспрямована діяльність художника пояснюється за-
хопленням із дитинства витинанками матері, народної майстри-
ні Оксани Корчинської, яка за давньою традицією подільських 
господарок оновлювала в домівці паперові оздоби до церковних 
свят. У юнацькі роки вирізування з паперу для В. Корчинсько-
го постало продовженням дитячих вражень, у  яких проявила-
ся особистісна манера («Холодний ранок», 1978, «Мамина квіт-
ка», 1980). Природним кроком у подальшому був вибір техніки 
для дипломної роботи у Львівському поліграфічному інституті: 
ілюстрації-витинанки до повісті М. Коцюбинського «Тіні забу-
тих предків» («До храму», «На полонині», обидві – 1987 р., та ін.). 
У них митець розкрив власне трактування образів жителів укра-
їнських Карпат 205. Із цією темою художник не розлучається і до-
нині, постійно шукаючи нові нюанси в сюжетних витинанках 
(«Свята вечеря», «Розлука», обидві – 2011 р.). Серію створено на 
основі дзеркально-симетричних композицій у чорно-білій гамі. 
Іноді використано відмінні кольорові вирішення, зокрема це 
стосується триптиху «Святий Великдень» (2009), де продемон-
стровано червоно-біле зображення. У  2009  році витинанками 
художника було прикрашено відривний календар. 

Творчі пошуки художника привели до використання ним 
у моно- і поліхромних творах чотирирапортних схем на осно-
ві центральної двовісної симетрії. Така частина доробку, що за 
специфікою технології в розгорнутому вигляді утворює хрес-
топодібні мотиви, здебільшого оформлена фітоморфними та 
зоо морфними елементами: «Мамина квітка» (1980), «Петрові 

205 Міщенко Г. З  глибин генетичної пам’яті [про витинанки Василя Кор-
чинського]. Українська культура. 2004. № 3. С. 12

IM
FE

www.etnolog.org.ua



561

Полістилістика мистецтва витинанки ХІХ – початку ХХІ століття

560

Зінаїда Косицька

вала тонований газетний папір, пластичність якого дозволяє 
найоптимальніше втілити різні форми («Рушник», 1998). Серед її 
фігуративних композицій вирізняються панно «Вовк», «Янгол» 
(обидва – 2004 р.). Майстриня надає перевагу монохромним тво-
рам: чорне на білому; однак поліхромні вироби в різних варіа-
ціях звучать яскравим контрастом червоного із «золотом» та з 
чорними контурами на білому («Лев», 2008). В її останніх компо-
зиціях відчутний вплив супрематизму («Сад», 2017).

У плідному доробку Андрія Томасовича Пушкарьова виразно 
домінують сюжетні дзеркально-симетричні («Весняна радість», 
1997, «Думками до неба», 2008) та білатеральні композиції («Я ко-
зак-запорожець», 2008, «Лети в червоний захід, пісне», 2008). 
Вони спроектовані за вертикальними й горизонтальними осями 
(однією чи кількома). Авторська манера Пушкарьова завжди чіт-
ко вирізняється з-поміж творів інших майстрів насамперед ви-
разно відмінними силуетними формами, «тісним» заповненням 
фігур, тонованим папером. Використовуючи давні технічні при-
йоми народних витинанок, художник привніс авторські новації, 
не завжди послуговуючись стилістикою народного традиційно-
го витинання. Його силуети нагадують чіткі графічні образи, на-
ближені до естетики сучасного глядача. Композиції ґрунтують-
ся на гармонійній рівновазі чи протиставленні різних елементів 
і фігур, сповнених внутрішнього напруження.

Художник формує цільні, переважно монументальні компо-
зиції 212. Герої його завжди зосереджені. Кілька виразних штри-
хів створюють індивідуалізовані образи вусатих козаків, за-
мріяних дівчат, задумливих Мамаїв, здивованих рибаків. Такі 
вирішення особливо характерні, якщо зважити, що в антропо-
морфних народних витинанках маємо мало прикладів вдалого 
увиразнення обличчя. Поширені мотиви – дерева, птахи, воли, 
козаки  – у  творах А.  Пушкарьова набувають неповторних рис. 
Зокрема, птахів художник зображує як традиційно в профіль, 

212 Пушкарев А. О пятне, вытынанке и не только. Искусство вырезания из 
бумаги как способ общения : Матер. 3 Междунар. симпоз., посвященного па-
мяти Юлии Даниляускене / МУК г/о Домодедово «Историко-художественный 
музей». Домодедово ; Москва : ПБОЮЛ Фролов С. Д., 2010. С. 92.

довженні традицій українського народного мистецтва загалом 
і витинання зокрема.

Багатобарвність народного паперового декору, що виразно 
представлена в багатошарових розеткових оздобах «сонечко», за 
інших технічних прийомів набула продовження сьогодні в поліх-
ромних соковитих витинанках О. Шинкаренко. Саме в посиленій 
колористиці майстриня віднайшла власний почерк і прикметну 
манеру виконання 210. Із 1997 року вона передає своє вміння вихо-
ванцям Київського палацу дітей та юнацтва на заняттях у гуртку 
декоративного розпису та витинанки. Вихованці колективу нео-
дноразово посідали перші місця на міжнародних фестивалях у 
Македонії, Австрії, Болгарії, Білорусі, Туреччині, а також під час 
всеукраїнських конкурсів, за що О. Шинкаренко як керівник була 
нагороджена багатьма грамотами й дипломами 211. Одна з остан-
ніх виставок майстрині у НСМНМУ (2017) продемонструвала ши-
рокому загалу самобутню проекцію на українську витинанку. 

Для станково-декоративних робіт художниці Юлії Вікторів-
ни Дунаєвої   також характерна трансформація народної симво-
ліки й композиційних прийомів із використанням техніки від-
щипування. часто вона створює чотирирапортні «вириванки» 
на зразок хрестоподібних елементів і дворапортні дзеркаль-
но-симетричні з використанням схем і мотивів орнаментики 
українських рушників. Пишні фітомотиви й дерева життя в її 
виконанні за обраної техніки набувають додаткового декоратив-
ного ефекту. Орнаментальна структура, яка ажурною фактурою 
щільно заповнює всю площину аркуша, має виражене архаїчне 
звучання. Для своїх перших виробів Ю.  Дунаєва використову-

210 Косицька  З. Творчість майстрині витинанки Ольги Шинкаренко. Су-
часні дослідження української культури. Współczesne badania nad ukraińska kul-
turą / Каф. україністики Варшав. ун-ту; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника; 
ред. М. Замбжицька, П. Олеховська, К. Якубовська-Кравчик. Варшава ; Івано- 
Франківськ : Sowa, 2015. С. 226.

211 Косицька З. Народність і професіоналізм у творчості майстрині вити-
нання Ольги Шинкаренко. Українське мистецтвознавство: Матеріали. До-
слідження. Рецензії  : Зб. наук. пр.  / НАНУ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 
2012. Вип. 12. С. 4.
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пора», 1995). У творах серії «Міські гойдалки» (1995) урівноваже-
ні композиції побудовано на поєднанні форм стилізованих цен-
тральних (симетричних і асиметричних) фігур із орнаменталь-
ними смугами, що варіативно повторені в дрібніших елементах. 
Художниця часто використовує виразну й спокійну гаму: поєд-
нання темно-сірих, темно-зелених, фіалкових, теракотових барв 
на світлому тлі  213. Надзвичайно самобутні її роботи останніх 
років виготовлено з використанням для тла паперу власного ви-
робництва, відповідно з виразним декоративним ефектом, а саме: 
посиленою рельєфністю, нерівномірним забарвленням з різними 
дрібними вкрапленнями переважно темних кольорів, значною 
товщиною, що може його певним чином уподібнювати до карто-
ну. Ці акценти ще виразніше виокремлюють її авторські вити-
нанки серед творів інших майстрів. Таке оригінальне тло надає 
додаткової гри світлотіні складної фактури рукотворного матері-
алу з темними силуетами центральних зображень, вирізаних зі 
звичайного купованого плаского паперу. Художній вплив нового 
за якістю матеріалу дозволяє демонструвати його чи не найвираз-
нішою складовою панно. Тому невеликі, порівняно із загальним 
розміром твору, темні зображення силуетного характеру авторка 
вдало розміщує переважно посередині, залишаючи довкола зна-
чні світлі площини, увиразнюючи водночас ідею твору і тло. 

Наталія Миколаївна Сташкевич з Полтави, в минулому ке-
рівник дитячої студії «Соняшник» 214, також зуміла поєднати 
давні прийоми вирізування української витинанки з цікавими 
новаційними знахідками. В одній із серій розеткових ажурних 
композицій вона використала традиційні мотиви (коні, птахи, 
квіти, галузки) у неповторних авторських вирішеннях. Зокре-
ма, низка квіткових композицій за стилістикою наближена до 

213 Косицкая  З. Основные тенденции украинской вытынанки и ее веду-
щие мастера (На примере V  фестиваля-2011, г.  Могилев-Подольский). Худо-
жественное вырезание: от прошлого в будущее: Матер. IV Междунар. симпоз. 
Домодедово / МБУК Городского округа Домодедово «Историко-художествен-
ный музей». Домодедово ; Москва : «Восход» (ЮЛИП Фролов С. Д.), 2012. С. 69.

214 Іотова І. Сонячна мрія [про кер. худ. студії Наталю Сташкевич. Полта-
ва]. ТелеКрамниця. Полтава, 2002. 7–13 жовт.

вирізуючи силует майже геометризованим, так і новаційними 
фігурами, подібними до оживлених літаків з дугоподібним роз-
махом крил, які нагадують веселку. Прорізані на їхніх площинах 
крупні ритмічні лінійні смуги надають виразної легкості таким 
орнітоморфним зображенням. Художник дуже ретельно доби-
рає барви до кожної роботи і її окремих деталей, особисто тонує 
папір за авторською технікою. Твори митець демонстрував на 
багатьох всеукраїнських і міжнародних виставках, зокрема на 
виставки в НМУНДМ (2001, 2017), у США (чикаґо), Китаї. 

Витинанки Валентини Миколаївни Коздровської з м. Сум та-
кож самобутні й водночас традиційні. Здобувши академічну ху-
дожню освіту, за мету творчості майстриня обрала відновлення 
місцевих традицій паперового декору, для чого вона активно 
збирає матеріали про давні місцеві серветки з паперу, які колись 
прикрашали скрині, столи, полички тощо. Так, в авторській ви-
тинанці «Жар-птиці» (2007) нею продемонстровано два виразні 
дзеркально-симетричні орнітоморфні силуети обабіч невелико-
го центрального стилізованого дерева-квітки. Зображення біло-
го кольору на червоному тлі посилюють експресію твору. Май-
стриня створює також складні аплікативні витинанки, зокрема 
в роботі «Півники» (2010) на бордовому тлі укладено пару дзер-
кально-симетричних силуетів таких птахів, вирізаних із білого 
паперу й на пишних хвостах доповнених жовтими й світло-ма-
линовими довгими «пір’їнами». Невеликі круглі ягоди різних ко-
льорів прикрашають вгорі символічне дерево, розташоване між 
орнітоморфними мотивами, створюючи додаткову святковість. 
У низці творів, особливо з центральними рослинними елемента-
ми – «деревами», «кущами», «квітами», спостерігаємо мотиви та 
їхнє розташування, характерне для стилю бароко, насамперед, 
вигнуте листя на зразок аканту, різноманітні стилізовані квіти, 
кетяги ягід. Серію робіт майстриня виконала на зразок великих 
ажурних шпалер білого кольору, демонструючи їх одразу на сті-
нах без рам. У деяких з них домінують уже геометризовані фор-
ми, що свідчить про постійні новаційні пошуки авторки. 

Графік Ірина Іванівна Покиданець-Мазурок створює витинан-
ки в тонкій гармонії ритмічної експресії («Різдвяна серія», «Вже 
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ції подібні до витонченої графіки з реальним чи асоціативним 
наповненням: симетричним, білатеральним, асиметричним. 
Починала майстриня з творів, які можна назвати невеликими 
стилізованими «замальовками», тонко ілюструючи навколиш-
ній міський простір. Це зображення затишних львівських дво-
риків і самобутніх будинків (чорно-біле оформлення), у  яких 
передано витончену гру тіней балконних решіток, мозаїку це-
гляної кладки тощо (серія «Краса буденного»: «Балкон», «Ві-
кно», «Брама», 2008). Вже в супрематичних панно з  умовним 
асоціативним вирішенням художниця подає масштабні сим-
воли як згустки та переплетення повторюваних рапортів у не-
звичних схемах, використовуючи найрізноманітніше лінійне 
чи плямисте розташування хвиле-, кубічно-, колоподібних 
елементів, переважно чорно-білої гами. часом її символічні зо-
браження нагадують зрізи дерев, торси, вихори вітру, морські 
хвилі. Майстриня постійно бере участь у виставках в Україні та 
за кордоном: у Німеччині (1995, 2005), Польщі (1997, 2000), США 
(1999), Австрії (2002). 

Львів’янка Тереза Романівна Барабаш створює об’ємно-прос-
торові композиції, які нагадують ряди білих павутинних «по-
лотен», сформованих з пунктирно-цегляних, лінійних, ламано- 
геометричних чи овально-круглих «орнаментів», що водночас 
з’єд нують і роз’єднують усі частини оформлюваної зали («Куб», 
«Аплікація духу. Трансміфічні проекції», обидві – 2008 р.). Кіль-
ка таких проглядуваних і завдяки цьому мерехтливо- прозорих 
робіт завжди сприймаються ефектно як у великих, так і в неве-
ликих приміщеннях без звичного для витинанок тла, привнося-
чи в інтер’єр своєрідність і довершеність.

Сміливим новаторством у мистецтві витинання серед митців 
України вирізняється львів’янка Дарія Олексіївна Альошкіна, яка 
вміло поєднує особливості матеріалу з оригінальною авторською 
манерою, зокрема посиленим ажуром, утворенням об’ємних скла-
док, представлення великих творів без рам на стінах, у просторі, на 
вікнах тощо. Майстриня часто поєднує традиційні мотиви давніх 
українських паперових фіранок зі стилізованими силуетними зо-
браженнями, компонуючи їх серед мережива гнучких грайливих 

модерну («Нарциси», 2017 р.), з його плавно гнутими лініями й 
пишними рослинними мотивами. Інші композиції завдяки хи-
мерним переплетенням набувають певних ознак орієнталізму, 
для якого характерні риси східної орнаментики («Декоративний 
орнамент», 2017). Подібний вплив помічаємо і в розеті з пишни-
ми хвостами павичів, що формують єдину велику квітку-розету 
з граціозними ніжними пелюстками («Павичі», 2017). Особливо 
оригінальні її паперові абажури, створені на зразок ліхтарів-
циліндрів, ліхтарів-конусів, усередині яких можна ставити за-
палену свічку чи електричну лампу. В цьому декорі ажур вдало 
поєднано з елементами, що «розхиляються» за межі створених 
форм у найближчий простір відігнутими променями зірок, кри-
лами птахів тощо. Такий прийом значно урізноманітнив техніку 
виконання та виразність сучасних паперових творів-сувенірів. 

Доробок Лілії Олександрівни Тептяєвої   (м.  Коломия) скла-
дають поліхромні аплікативні композиції з невеликих, густо 
накладених один на одний фігуративних мотивів «трави», «кві-
тів», «листя», «хмар», «будинків», «зірок» та інших різноманітних 
модулів. Її яскраві панно подібні до зображень, мальованих гу-
ашшю чи іншими непрозорими фарбами («червоні тюльпани», 
«Сонячні зайчики» – обидві 2005 р.). Візуальний ефект пласких 
деталей художниця вдало посилює використанням різного за 
товщиною паперу та випуклих барельєфних елементів: відхиле-
них променів зірок, розправлених пелюсток квітів тощо («Золоті 
рибки під зоряним небом», 2013).

Кілька професійних майстрів, роботи яких конкретно спря-
мовані на образну трансформацію засад традиційних паперо-
вих оздоб, працює у Львові, серед них – Олена Валеріївна Ту-
рянська, яка вміло адаптує в авторських гранично-сучасних 
панно давні прийоми, використовуючи лише окремі засадничі 
принципи мистецтва витинання215. Її різні площинні компози-

215 Космолінська Н. Формула тиші [про творчість О. Турянської і вистав-
ку її творів у Національному музеї у Львові. 2007]. Fine art. Київ, 2008. № 2. 
С. 55; Злобіна Т. Близько до світу [про творчість художника-дизайнера О. Ту-
рянської]. Український журнал. 2010. № 1. С. 50. URL : http://ukrzurnal.eu/pdf/
uz_2010_01.pdf. (дата звернення: 03.08.2018).
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магазинів «Cartier»  218, «Всі свої»  219. Особливо цінно, що націо-
нальний стенд Паризького книжковогоо салону Livre Paris двічі 
оформляла саме Д. Альошкіна, демонструючи паперовий декор 
на форумі просто над головами учасників. У  2018  році це були 
величезні ажурні пласкі писанки, щедро орнаментовані граціоз-
ними жіночими силуетами і традиційною орнаментикою 220. 

У 2019 році майстриня виготовила чотири ажурні полотни-
ща «Вікно», «Земля», «Вода», «Насіння», об’єднавши їх у чотири-
кутну високу призму значного розміру (без нижньої та верхньої 
основ). Сторони-витинанки не торкалися одна одної на гранях, 
а були дещо віддалені між собою, прийом вдало підкреслив ви-
разність кожної з робіт і водночас посилив легкість загальної 
просторової композиції. Оригінальне розміщення великих ви-
тинанок із національними мотивами-символами щораз виграш-
но вирізняє стенд України серед інших, продовжуючи його у 
верхню частину зали. Важливо, що Д. Альошкіна знаходить час 
проводити майстер-класи також у різних містах України, пере-
даючи ази вирізування багатьом школярам і дорослим.

У паперових творах Ірини Токарської використано інші ав-
торські прийоми. Майстриня створює багатошарові композиції 
з окремих фрагментів-вирізок, що оживають у єдиному казко-
вому буянні квітів, листі, трав, дерев. Головні ідеї вона акцентує, 
додаючи невеликі силуети птахів, риб, тендітні дівочі постаті, 
фантазійні казкові хатини тощо. Поринувши у світ вирізування 
з паперу, І. Токарська створює серії робіт, переплітаючи яскраві 
уявні образи власних рефлексій із традиційними українськими 
мотивами, стилізуючи їх відповідно до авторського настрою. Її 
роботи достойно продовжують мистецьку естафету вітчизня-
них митців, зокрема талановитої художниці Людмили Мазур, і в 

218 Київ, магазин французького бренду «Cartier», вул. Городецького, 17/1.
219 Магазин «Всі свої», вул.  Хрещатик, 34 (фр. декоратор Ізабель Даерон 

(Isabelle Daȅron).
220 Париж, 2019  р., 14–18  бер. (Рішення архітекторки Надін Кобилко). 

Див.  : Україна бере участь у Паризькому книжковому салоні. URL  : https://
www.ukrinform.ua/rubric-culture/2660742-ukraina-bere-ucast-u-parizkomu-
knizkovomu-saloni.html Дата звертання 12.04.2019).

чи строго геометричних ліній. У її творчості простежуємо прояви 
різних тенденцій сучасної культури метамодернізму, зокрема ви-
разну стилізацію, деконструкцію як прийом конструкції.

Скульптор за фахом, художниця серед інших робіт створила 
серію нетрадиційних за формою витинанок на зразок жіночих 
постатей значних розмірів («Та, що оберігає», «Та, що збирає», 
«Та, що має та тримає» та ін.), спочатку представивши їх на ви-
ставці у Львівському палаці мистецтв 216, а згодом у виставковій 
залі «Мистецького арсеналу» на виставці «Етносвіт-2016» (Київ). 
Суміщення пласких фрагментів (високі головні убори, лики, 
кисті рук) із рельєфними хвилястими складками тканих полот-
няних сорочок  217 та гофрованими, строгими за ритмікою, до-
вгими паперовими плахтами увиразнило художній ефект. Добір 
вишуканих кольорів із палітри народних майстрів (червоний, 
бордовий, малиновий, сірий, синій, чорний тощо) надав усій се-
рії стриманої виразності. 

Для художниці особливо характерне виготовлення робіт із бі-
лого паперу значних розмірів, іноді величезних, які вона експо-
нує без рам на зразок ажурних паперових ширм, штор, шпалер, 
оздоблюючи сучасні інтер’єри. Надзвичайно святково цей декор 
урізноманітнює великі зали. Повна або часткова проглядува-
ність приміщень через вирізану орнаментику посилює вплив 
химерних тіней, утворених від білого ажуру на стінах і підлозі, 
надаючи просторові загадкового, майже ірреального наповне-
ння. Її оздоби на шибках нагадують вітражі й миттєво перетво-
рюють вікна на променисті екрани з витонченим, ніби кованим 
чітким контрастним зображенням.

У 2017 році майстриня представила у Парижі на виставці влас-
ні твори подібного вирішення, чим викликала значний резонанс 
у культурному житті обох країн. Такі ж демонстрації відбулися в 
Німеччині, Польщі, Південній Кореї, Білорусі, Литві. Рукотвор-
ними «ширмами-шторами» вона прикрасила інтер’єри київських 

216 Виставка «Ткане, Витнуте і Вбране», Львівський палац мистецтв 
(вул. Коперника, 17). 2016.

217 Сорочки виткала майстриня Марія Антоняк.
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Галина Істоміна

УКраЇНСЬКа КераМІКа ХХІ СТоЛІТТя.  
ХУдоЖНИКИ Та НародНІ МайСТрИ

Передумови розвитку  
сучасної української художньої кераміки 

Напрями розвитку української кераміки в ХХ ст. визначили 
нові творчі завдання, які поставило перед художниками-кера-
містами сьогодення. На професійну кераміку завжди впливали 
широкі творчі зв’язки мистців на теренах Європи. Але розвиток 
цього виду мистецтва базувався насамперед на інтерпретації 
особливостей українського гончарства, яке створило основу для 
формування свого національного стилю. Впродовж першої по-
ловини ХХ ст. традиції гончарства стали підґрунтям для твор-
чих пошуків у царині кераміки, на які, безперечно, впливали 
авангардистські мистецькі течії. Основними елементами де-
корування професійної кераміки в Україні у цей час найчасті-
ше були мотиви, запозичені з народного мистецтва. У виробах 
мистців помітні риси, традиційні для української кераміки: фор-
ми, орнамент і основний колорит. 

На зламі ХІХ–ХХ ст. у мистецтві кераміки були поширені різні 
неостилі історизму, що було показовим для консервативних укра-
їнських споживачів тих часів, які замовляли вироби зі звичними 
формами та декором. У такому руслі працював Кахельний і ма-
йоліковий завод Ю. Анджейовського, який за період свого функ-
ціонування в Києві (1879–1918) еволюціонував від керамічної май-
стерні до одного з найпотужніших керамічних виробництв міста 1.

1 Смолій Ю. Кахельний і майоліковий завод Йосафата Анджейовського в Ки-
єві: власники, виробництво, каталоги. Студії мистецтвознавчі. 2012. С. 99–104.

деяких мотивах можна навіть віддалено простежити подібність 
у плавності ліній, а найголовніше – асоціативну спрямованість. 
Також примітно, що в обох художниць переважають м’які кон-
тури. Водночас прослідковується виразна самобутність кожної 
з них. Зокрема, в багатьох роботах, особливо останнього періо-
ду, Л. Мазур тяжіла до мінімалізму, тоді як І. Токарська укладає 
численні модулі багатьма шарами, створюючи пишну гармонію 
фантастичного світу, не менш виразного й вартісного.

Так завдяки віртуозності провідних сучасних майстрів зви-
чайні давні технічні прийоми постають ефектними засобами 
авторської художньої виразності, урізноманітненими різними 
новаціями, насамперед складанням аркуша за різними схемами, 
зміною ритміки рапортності, урізноманітненням видів симе-
трії, використанням крім ножиць різних різачків, ножів, різь-
бярського інструменту, штемпельків тощо. Ця посилена увага 
професійних митців перетворила витинанку на самодостатню 
галузь сучасного мистецтва, у якій кольорові зображення підпо-
рядковано вже переважно законам графіки й живопису. 

Як бачимо, багатство української народної та авторської ви-
тинанки демонструє неповторний синтез декоративного мис-
тецтва з іншими видами мистецтва, представляючи самобутні 
пошуки, оригінальні художні вирішення, серед яких можемо 
спостерігати виразні прояви різних художніх стилів від бароко 
до метамодернізму. IM
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Майстри І. Левинський, М. Лук’янович, О. Білоскурський, М. Га-
лібей, О. Лушпинський, Т. Обмінський прагнули надати виробам 
національного колориту 4.

Широкий асортимент декоративно-ужиткової кераміки вклю-
чав вази, миски, макітри, тарелі, цідильники, горщики, дзбанки, 
пасківниці, чайні й кавові сервізи, таці, куманці, баклаги, чашки, 
бокали, фігурний посуд, свічники, сувеніри та сакральні вироби. 

На початку ХХ ст. у масове виробництво на фабриці І. Левин-
ського увійшли керамічні писанки. Їх орнаментика являла со-
бою інтерпретацію народних мотивів професійними художни-
ками. В оздобленні майолікових виробів нерідко застосовувався 
метод стилізації об’єктів живої природи, особливо вигадливою 
була рослинна орнаментика. Проте визначальною рисою асорти-
менту фабрики була орієнтація на традиційні українські орна-
ментальні мотиви: галузки, квіти, ромби, зиґзаґи і т. д. У розта-
шуванні орнаменту простежувалася певна закономірність – він 
зазвичай концентрувався на опуклих стінках посудин, біля 
країв горловини, а також розгортався в концентричному русі 5. 
Декор на виробах густішав, набував вигадливості та рафінова-
ності  6. При цьому стилізовані народні мотиви поєднувалися з 
характерними для модерну візерунками. Розпис виконувався за-
звичай на білому чи коричневому тлі. 

У виробах фабрики І. Левинського зберігалися характерні 
для західноукраїнської кераміки традиційні форми, орнамент 
і основний колорит, який складався із зелених, жовтих та ко-
ричневих барв. Проте кольорова гама збагачувалася нетра-
диційними синіми, фіолетовими, золотистими відтінками. 
Значною мірою це було пов’язано з пошуками керівником фа-
брики нової технології: застосування нових хімічних сполук 
у поливах та введення муфельного випалу, який відкривав 
шлях до експериментів. 

4 Кара-Васильєва  Т.  В., чегусова  З.  А. Декоративне мистецтво України 
ХХ століття. У пошуках «великого стилю». Київ : Либідь, 2005. С. 19.

5 Там само. 
6 Бірюльов Ю. О. Мистецтво львівської сецесії. Львів : Центр Європи, 2005. 

С. 116.

У галузі кераміки професійна освіта була досить розгалу-
женою. З  кінця ХІХ  ст. на теренах України діяли спеціальні 
установи з широкою програмою вивчення мистецьких дисци-
плін та навчальні заклади з вузькопрофесійною спрямованістю 
освітнього процесу. Навчальні заклади створювалися в давніх 
осередках народної кераміки, що сприяло поширенню техноло-
гічних знань і вмінь, а також збереженню народних традицій у 
формотворенні та декоруванні.

Важливим осередком була Коломийська гончарна школа, яка 
орієнтувалася на гуцульські орнаментальні традиції. Випускники 
цієї школи працювали в більшості керамічних шкіл та навчальних 
майстерень інструкторами і викладачами, зокрема на керамічній 
дослідній станції у Львові, на фабриці Івана Левинського, у гончар-
ній школі с. Товсте на Тернопільщині, а також у Миргородській та 
Кам’янець-Подільській художньо-промислових школах, у  Глин-
ській школі інструкторів гончарної справи, навчальних гончарних 
майстернях в Опішні та Умані. Деякі випускники Коломийської 
школи, наприклад, брати Микола та Осип (Йосип) Білоскурські, 
Станіслав Патковський внесли значний вклад у розвиток профе-
сійної художньої кераміки. Зокрема, О. Білоскурський був одним з 
перших українських дослідників керамічної технології.

Для керамістів доби модерну характерна увага до лаконізму 
кулястих форм та особливостей декорування японської керамі-
ки 2. Ця тенденція відстежується в лампах, вазах, облицюваль-
них плитках, які були виконані за ескізами Ю. Захарієвича при 
Дослідній керамічній станції у Львові, а також у виробах фаб-
рики І. Левинського 3. На цій фабриці переважала ручна праця 
художників, хоча там не бракувало і машин. Для оздоблення ви-
робів митці застосовували нові, дещо абстраговані від конкрет-
ного виду мистецтва орнаменти. У виробництві на фабриці орі-
єнтувалися насамперед на народне гончарство даного регіону. 

2 чегусова  З. Художнє скло і художня кераміка («мистецтво вогню») 
Украї ни другої половини ХХ – початку ХХІ століття в аспекті впливу стилю 
модерн. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : зб. 
наук. пр. Київ, 2010. С. 45.

3 Там само.
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У 1905  році було відкрито Художньо-промислову школу з 
гончарним відділенням у Кам’янці-Подільському. Кам’янець-
Подільска художньо-реміснича навчальна майстерня під керівни-
цтвом художника Володимира Гагенмейстера виготовляла кераміч-
ні вироби, в оздобленні яких простежувалася народна орнаментика. 

У 1900  році було створено Навчально-показову майстерню 
у Глинську (нині – Сумська обл.), реорганізовану 1908 року в ін-
структорську навчальну школу, яка протягом трьох років готувала 
інструкторів гончарного виробництва 11. Глинська керамічна шко-
ла на початку ХХ ст. наслідувала німецький модерн. Лише окремі 
учні цієї школи інтуїтивно тягнулися до української народної кера-
міки, зокрема Павло Іванченко 12. Лише у 1919 році, коли Глинську 
школу очолив Лев Крамаренко, ситуація змінилася, але в умовах 
громадянської війни не можна було швидко змінити напрям на-
вчання. У 1920 році керамічну школу-майстерню було переведено 
з Глинська до Межигір’я. Її завідувач Лев Крамаренко та викладач 
народної керамічної скульптури Яків Манько перевели з Глинська 
в Межигір’я 30 учнів 13. Л. Крамаренко незабаром залишив школу на 
учорашнього студента майстерні Михайла Бойчука.

Становлення та розвиток художньої кераміки Межигір’я 
базувалися на вивченні й інтерпретації особливостей україн-
ського гончарства, яке створило основу для формування націо-
нального стилю. Тут упродовж 1920-х років традиції гончарства 
стали підґрунтям для творчих пошуків митців-бойчукістів у 
царині кераміки. 

Василь Седляр (1899–1937) та Оксана Павленко (1896–1991) 
вирішили, що стажуватися вони будуть у межигірській шко-
лі-майстерні 14. Їхнє стажування переросло в самостійну діяль-

11 Шмагало  Р. Гончарні промисли і керамічні школи України. Вісн. 
ЛДІПДМ. Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво: історія, тео-
рія, практика. Львів, 1992. Вип. 3. С. 124.

12 Іванченко  П. Прагнучи істини. Народна творчість та етнографія. 
1968. № 1. С. 93.

13 Там само. 
14 Крутенко  Н. Межигір’я. Історія з продовженням. Образотворче мис-

тец тво. 1990. № 5. С. 17.

У Миргородській художньо-промисловій школі імені Ми-
коли Гоголя (нині  – Миргородський державний керамічний 
технікум імені Миколи Гоголя) на початку ХХ  ст. навчальний 
процес скеровували визначні митці того часу: Опанас Сластьон, 
Іван Падалка, Іван Українець, Василь Кричевський, Федір Бала-
венський, Юхим Михайлів, Микола та Осип Білоскурські, Ста-
ніслав Патковський, Микола Касперович, Фотій Красицький, 
Софія Налепінська-Бойчук, Петро Ваулін, Іван Назаров та ін. 

У 1920-х  – на початку 1930-х  років митці використовува-
ли досвід різних європейських течій і напрямів, сміливо екс-
периментували з кольором, фактурою, об’ємами, пластикою  7. 
Прогресивною була творчість Юрія Лебіщака  – випускника 
Коломийської гончарної школи, який працював у Полтаві, 
Миргороді, Опішні, Хомутцях на Полтавщині, а  також у Рос-
тмістрівці на черкащині, у Проскурові на Поділлі, у Кам’янець-
Подільській художньо-промисловій школі.

У 1927 році Опішненський гончарний навчально-показовий 
пункт було реорганізовано в Опішненську керамічну промис-
лову школу. Її очолив технолог-кераміст Іван Бойченко (1888–
1959), який здобув фахову освіту в Миргородській художньо-
промисловій школі 8. Під керівництвом І. Бойченка проводилися 
експериментальні роботи з поливами, глинами, налагоджувало-
ся масове виробництво майоліки. У 1929 році з його ініціативи 
в Опішні була створена гончарна артіль «Художній керамік»  9. 
У цей час тут працював Петро Шумейко. Він отримав професій-
ну освіту в Миргородській художньо-промисловій школі. Його 
орнаменти відзначались великою старанністю виконання, хоч і 
не завжди були самобутніми, а часто запозиченими з орнаментів 
вишивок або килимів 10.

7 Кара-Васильєва  Т.  В., чегусова  З.  А. Декоративне мистецтво України... 
С. 62. 

8 Щербань О. Технолог-кераміст Іван Бойченко – штрихи до життєпису. 
Сіверянський літопис. 2009. № 1. С. 105–110.

9 Там само. 
10 Дмитрієва Є. Мистецтво Опішні. Київ : Видавництво Академії Архітек-

тури УРСР, 1952. С. 38.
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родного мистецтва  19. На Всесоюзній художньо-промисловій ви-
ставці в Москві (1922) межигірці отримали диплом «за збереження 
народних мотивів і декорування гончарного посуду» 20. Схвальні 
відгуки межигірські вироби дістали під час виставок у Празі, Бер-
ліні, Венеції та Парижі. Колективу школи було зроблено велике за-
мовлення на виготовлення керамічних виробів для експорту 21.

У січні 1923 року Межигірську школу було реорганізовано в 
Межигірський керамічний технікум. 

Художникам і учням Межигірської художньо-керамічної 
школи взірцями слугували твори народного мистецтва. Серед 
асортименту виробів межигірських керамістів були баранці, 
куманці, коники, леви, ведмедики. Водночас у їхніх роботах по-
декуди мала місце й радянська символіка та портрети вождів. 
Тогочасна ідеологія з її вимогами пропаганди «радянської дій-
сності» знайшла своє відображення в низці «агітаційних» ви-
робів з новою символікою. Це були тарелі, вази та інший деко-
ративний посуд з портретами «вождя світового пролетаріату», 
радянською емблематикою – п’ятикутними зірками, серпом і мо-
лотом, агіттекстами. Серед цих творів – ваза О. Павленко і тареля 
П. Іванченка, присвячені 10-й річниці Жовтня тощо. Показово, 
що напис П. Іванченко виконав нарбутівським шрифтом, допо-
вненим рослинним декором, у якому майстерно інтерпретовано 
мотиви українського рослинного орнаменту. Це свідчить про те, 
що майстер ставив перед собою вирішення не ідеологічних, а на-
самперед декоративних завдань у національному стилі. 

Особливої уваги заслуговує плесканець П. Іванченка із зобра-
женням жінки (НМУНДМ, інв. № К-2858). Плесканець був вико-
наний за найкращими народними традиціями, які пропагували 
бойчукісти, а композиція сюжетного розпису на ньому брала по-
чаток від традицій іконопису.

Яскравою індивідуальністю відзначалися роботи керівника 
школи-майстерні художника В. Седляра 22. Він проектував сер-

19 Кара-Васильєва Т. В., чегусова З. А. Декоративне мистецтво України... С. 55.
20 Іванченко П. Прагнучи істини... С. 94. 
21 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 990. Оп. 1. Спр. 43. Арк. 5.
22 Там само.

ність. Отримавши творчу свободу на початку трудового шляху, 
художники створили особливу робочу атмосферу. В.  Седляр 
згодом став директором Межигірської школи, а О. Павленко за-
відувала її навчальною частиною. через деякий час у Межигір’я 
приїздять два учні з Уманської керамічної школи  – Дмитро 
Головко і Микола Цівчинський, а з Глинська – технік-керамік 
Михайло Косихін. 

Пізніше в Межигірській школі з’явився художник Іван Па-
далка (1894–1937), родом із с. Жорнокльови Золотоніського по-
віту на Полтавщині (нині – черкаської обл.) 15. Після закінчення 
Української академії мистецтв у 1920  році І.  Падалка відпра-
вився на стажування до Миргородського художньо-керамічно-
го технікуму, де впродовж 1920–1921 років викладав живопис. 
Одночасно він завідував майстернею художніх іграшок, яку 
створила Софія Налепинська-Бойчук. Праця в Межигір’ї упро-
довж 1921–1925 років стала одним з найбільш плідних творчих 
періодів у житті І. Падалки. 

П.  Іванченко, навчаючись у 1919–1925  роках у Київському 
художньому інституті, був інструктором керамічного виробни-
цтва в Межигірській профшколі і разом з її учнями безпосеред-
ньо брав участь у виробництві 16. 

У вересні 1922 року колектив Межигірської художньо-кера-
мічної школи відкрив у Києві першу виставку керамічних виро-
бів. Було виставлено понад 1000 експонатів майоліки 17. 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 18. Після виставки твори цих митців 
стали загальновідомими.

Керамічні вироби межигірців відзначалися високим професіо-
налізмом і разом з тим тонким розумінням глибинних основ на-

15 Іванченко П. Прагнучи істини... С. 94.
16 Там само. 
17 Там само. С. 94.
18 Там само. 

IM
FE

www.etnolog.org.ua



577

Українська кераміка ХХІ століття. Художники та народні майстри

576

Галина Істоміна

вості в Києві та Москві були організовані експериментальні май-
стерні та школа майстрів народного мистецтва (1934–1938) при 
Київському державному музеї українського мистецтва на тери-
торії Києво-Печерської лаври за ініціативою Наркомосу УРСР. 
Серед інших майстерень було організовано й керамічну, де май-
стри, які не мали власної виробничої бази, могли готуватися до 
виставки. Для роботи в школі майстрів народного мистецтва за-
лучалися видатні митці, а також професіонали, зокрема В. Гаген-
мейстер, який був у ті роки директором школи. Обмін досвідом, 
взаємозбагачення регіональними традиціями, засвоєння нових 
та відродження давніх технік – усе це наслідки співпраці, обєд-
нання зусиль народних і професійних художників 28. Робота цієї 
школи сприяла пошуку нових напрямків розвитку професійної 
художньої кераміки.

Республіканська виставка народної творчості й художньої 
промисловості в Києві та виставка українського народного мис-
тецтва в Москві (1936) показала, що до майоліки в громадськості 
проявився великий інтерес. Зокрема, О. Желєзняк показав зраз-
ки українського обрядового посуду, які засвідчили його талант.

На базі експериментальних майстерень у 1939  році було за-
сноване Київське художньо-промислове училище. через 
10  років воно дістало назву Київського училища прикладного 
мистецтва  29. Художня кераміка майстерні училища в повоєнні 
роки активно розвивалася. Але згодом школа збилася на шлях 
станковізму в декоративно-прикладному мистецтві  30. На її тлі 
вигідно вирізнялася творчість Дмитра Головка, яка поєднувала 
ознаки традиційного гончарства і професіоналізм, набутий під 
час фахової освіти в гончарній майстерні Уманської дворічної 
школи народного мистецтва імені Т. Шевченка (1920–1922), а зго-
дом – у Межигірській художньо-керамічній школі. 

28 Бекетова І. Експериментальна майстерня. Творчий осередок. До 100-річ-
чя Ніни Федорової. Музейний проект «Софійська гончарня»  / відп. за вип. 
А. Вялець. Київ, 2007. 20 с.

29 Кара-Васильєва Т. В., чегусова З. А. Декоративне мистецтво України... С. 66.
30 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф.  990. Оп.  1. Спр.  26. 

Арк. 53.

візи, розписував вази і блюда. Межигірці намагалися зберегти 
традиційні композиції, використовуючи нові сюжети.

І. Падалка виконав серію блюд і настінних декоративних тарі-
лок. Робітників і червоноармійців він малював так, як у давнину 
зображали козаків-мамаїв 23. Різні варіанти зображення «радян-
ського» Мамая з різною атрибутикою: серпом, молотом, книгою, 
шаблею І. Падалка майстерно малював на тарілках 24. У Межигір’ї 
зароджувалася форма агітаційної кераміки 1920-х років.

Твори художниці О.  Павленко характеризувалися підкрес-
леною декоративністю. Її творчий почерк передбачав утворення 
пензлем відводів фарби. Прості за формою вироби вона збагачу-
вала малюнками пальметок, квітів, листя 25.

Молоді вихованці Межигірської художньо-керамічної школи 
Василь Циндря, Ілько Заїка, Дмитро Головко робили серії народ-
ного святкового посуду 26.

З 1928 по 1930 рік на базі Межигірського художньо-керамічного 
технікуму функціонував Технологічний інститут кераміки і скла. 
У 1930 році інститут перевели до Києва, а через рік його закрили. 
Причину ж закриття межигірського навчального закладу стало 
можливим легалізувати лише в 1990-х  роках  27. А  вона була про-
стою. У 1930-х роках в Радянському Союзі було встановлено сталін-
ський тоталітарний режим. І. Падалка та В. Седляр разом зі своїм 
вчителем М. Бойчуком були репресовані. 25 листопада 1936 року 
органи НКВС заарештували митців. Військова колегія Верховного 
Суду СРСР засудила їх як учасників націонал-фашистської теро-
ристичної організації, що ставила за мету відторгнення України від 
СРСР та реставрацію капіталізму, до вищої міри покарання. 13 лип-
ня 1937 року М. Бойчук, І. Падалка та В. Седляр були розстріляні.

Для підготовки творів народних майстрів з різних областей 
України до виставок народної творчості й художньої промисло-

23 Там само.
24 Там само.
25 Там само.
26 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 990. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 53.
27 Крутенко  Н. Межигір’я. Історія з продовженням. Образотворче мис-

тецтво. 1990. № 5. С. 17.
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У Василькові працювали відомі художники-керамісти, які 
творчо переосмислювали традиції не лише місцевої народної 
кераміки, але й інтерпретували мотиви Опішні, Бубнівки та 
інших гончарних осередків. Твори Михайла та Григорія Дени-
сенків, Надії та Валерія Протор’євих являли собою синтез на-
родної кераміки і професійного мистецтва. М. Денисенко, Н. та 
В. Протор’єви створили багато речей, які нагадують традицій-
ну майоліку, зокрема васильківську, й водночас – це твори відо-
мих художників-керамістів, позначені яскравою індивідуаль-
ною манерою виконання 32.

Васильківська майоліка відзначалася особливою пластич-
ністю й лаконічністю форм, м’якістю контурів розпису, ви-
шуканістю золотисто-коричневих і зелених полив, виразними 
українськими мотивами 33.

Художники-керамісти в своїх роботах повною мірою спи-
ралися на традиції народного мистецтва. Особливо це про-
стежується в творчості керамістів П. Іванченка. О. Грядунової, 
З. Охримович, М. Котенка та ін. 34.

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 35. Така еклектика в оздобленні керамічних 
виробів призводила до зниження художнього рівня творів.

Після закриття в Одеському художньому інституті факультету 
фарфору, керівництво інститутською майстернею кераміки при-
йняв Михайло Жук  36. У ній він розробив велику кількість про-
ектів ужиткового та декоративного посуду, головним чином спи-

32 Сакович І. В. Народні традиції в українській художній промисловості. 
Київ : Наук. думка, 1975. С. 10.

33 Щербак В. А. Сучасна українська майоліка. Київ : Наук. думка, 1974. С. 6.
34 Історія українського мистецтва : в 6 т. Т. 5. С. 381.
35 Тищенко О. Давньоруська, російська і українська майоліка. Майоліка. 

Київ : Мистецтво, 1966. С. 115.
36 Михайло Жук. Альбом / авт.-упоряд. І. І. Козирод, С. С. Шевельов. Київ : 

Мистецтво, 1987. С. 10. 

Упродовж 1930–1950-х років в Україні водночас із наближенням 
народного мистецтва до професійного розвивався і зворотний про-
цес – освічені митці, намагаючись звільнитися від пресингу тоталі-
тарного режиму, зверталися до народної спадщини та розпочинали 
працювати в сфері декоративно-прикладного мистецтва 31.

Посуд, оздоблений геометричними орнаментами Олександра 
Саєнка не поступався художніми якостями речам інших май-
стрів. Хоча митець раніше був відомий своїми меблями, інкрус-
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). 

Відомим центром художньої кераміки на Київщині був Ва-
сильків. У  1928  році 16  васильківських гончарів об’єдналися в 
артіль «Керамік». Майстри виготовляли прості гончарні виро-
би – горщики, вази, миски та макітри. У 1931 році тут вдоско-
налили технологію виробництва: запровадили розпис посуду 
ангобами з введенням українського національного орнаменту, 
впровадили традиційно українські форми виробів. У 1934 році 
на базі артілі «Керамік» було засновано Васильківський майолі-
ковий завод. Засновниками підприємства були місцеві майстри, 
які визначили його художню спрямованість на традиційне мис-
тецтво. З 1937 року виробництво художньої кераміки було при-
пинено і завод став випускати простий господарчий посуд.

Васильківський майоліковий завод відновив свою роботу 
1944  року. Налагодивши діяльність, вдосконаливши обладнан-
ня, з 1948 року завод став випускати мальовану декоративну ке-
раміку. У перші роки після Другої світової війни серед виробів 
цього підприємства нерідко траплялися еклектичні екземпляри. 
Але поступово з приходом керамістів-професіоналів завод стає 
прогресивним центром української майоліки. У 1950 році сюди 
прийшли скульптори Григорій та Михайло Денисенки, випускни-
ки Київського училища декоративно-прикладного мистецтва 
Надія та Валерій Протор’єви. 

31 Кара-Васильєва Т. В., чегусова З. А. Декоративне мистецтво України... 
С. 64.
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йоліки, відродила втрачену рецептуру глазурі «бичача кров», 
винайдену давньокитайськими майстрами на основі поєднан-
ня міді й срібла. 

Важливим напрямком діяльності майстерні Н.  Федоро-
вої, окрім архітектурно-декоративної кераміки, було ство-
рення декоративної об’ємної пластики та ужиткових виробів. 
У 1947 році творчий колектив майстерні був невеликий – О. Же-
лєзняк, О. Грудзинська, Г. Шарай, Н. Федорова. Асортимент де-
коративних виробів Н. Федорової, О. Грудзинської та Г. Шарай 
був досить широкий і включав, окрім посуду, вази, настінні 
блюда, кашпо, настінні лампи. Основними принципами діяль-
ності колективу були: орієнтація на традиції української на-
родної кераміки, новаторський підхід у їх застосуванні, творча 
співпраця народних майстрів, професійних художників, тех-
нологів та  архітекторів 43.

У 1940–1950-х роках на базі майстерні Н. Федорової регуляр-
но проводилися науково-практичні семінари й заняття з метою 
поширення технічного і художнього досвіду майстерні, який 
згодом був використаний багатьма керамічними виробництва-
ми України, зокрема Васильківським майоліковим заводом та 
Опішнянським заводом «Художній керамік»  44. Ці роки були 
періодом творчого становлення майстерні. Художня кераміка 
(декоративні тарілки, скульптура малих форм, вази), яку тут ви-
готовляли на той час, нагадувала за формою народну.

Для майстерні Н. Федорової характерною була постійна ак-
тивна виставкова діяльність, у  якій обов’язково брали участь 
і народні майстри  45. У  1958  році всі республіки колишнього 
СРСР вперше брали участь у європейській виставці декоратив-
ної кераміки, що була організована Міжнародною академією в 

43 Бекетова І. Експериментальна майстерня. Творчий осередок. До 100-річ-
чя Ніни Федорової. Київ, 2007. С. 1.

44 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. С. 210.

45 Там само. 

раючись на народні взірці, осягаючи їх художню завершеність, 
створену впродовж багатовікової практики народу 37. М. Жук був 
певен, що відсутність зв’язків професійного мистецтва з мисте-
цтвом народним нівелює художню творчість 38. Після визволення 
у 1944  році Одеси від фашизму М.  Жук приступає до роботи в 
Одеському художньому училищі. Разом з учнями він відроджує 
керамічну майстерню: лагодить печі, гончарні круги 39.

У Науково-дослідному інституті мінеральної сировини в 
Киє ві було організовано керамічну майстерню на чолі з Павлом 
Іванченком, запрошеним із Межигір’я в 1932 році 40.

У 1945 році у Восьмій українській художній виставці брали 
участь лише 10  художників-керамістів  41. Найрізноманітніше 
була представлена майоліка заводу «Керамік». У  трьох худож-
ниць, які на той час працювали на цьому заводі – Олександри 
Грядунової, Зінаїди Охримович і Людмили Кияніци – була по-
мітна спільність стилевого напряму. В їхніх роботах творчо ін-
терпретовано найкращі традиції народної майоліки 42.

У повоєнні роки в Києві П.  Мусієнко створив експеримен-
тальну керамічну художню майстерню при Академії архітек-
тури УРСР, яку очолила його соратниця й дружина Ніна Фе-
дорова. Майстерню було заснована 1946  року за підтримки та 
допомоги академіка архітектури В. Заболотного. Спочатку вона 
мала назву «Експериментальна майстерня художньої керамі-
ки Інституту архітектури Академії будівництва та архітектури 
УРСР». З 1963 року майстерня була підпорядкована відділу мону-
ментально-декоративного мистецтва Київського зонального на-
уково-дослідного інституту експериментального проектування. 

Н. Федорова проводила унікальні досліди в майстерні. Вона 
вперше створила й застосувала поливи та емаль відновного 
вогню, розробила кристалічні, матові керамічні фарби для ма-

37 Там само. С. 10.
38 Там само. С. 21.
39 Там само. С. 21.
40 Архів-музей літератури і мистецтв України. Ф. 990. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 9.
41 Там само. Спр. 43. Арк. 31.
42 Там само.
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ційного і нового, а також інтерпретація, в якій переважали но-
вації форм і декору 49.

Аналіз творчого доробку підприємств та художників-кера-
містів, які працювали одноосібно, свідчить про те, що роботи 
кожного об’єднання й окремих творчих особистостей мають 
суто індивідуальні художні особливості. Разом з тим, народне 
мистецтво упродовж першої половини ХХ ст. було невичерпним 
джерелом натхнення для професійних художників-керамістів і 
мало суттєвий вплив на їхню творчість. Художники переосмис-
лювали найкращі зразки народного мистецтва та створювали 
під їх впливом нові вироби, яким також були притаманні загаль-
ні стильові особливості мистецтва цього періоду. 

Полістилізм у творчості українських художників-керамістів 
кінця ХХ – початку ХХІ століття

Авторська кераміка України загалом відзначається різнома-
ніттям стилів. Полістилізм виражений у творчості українських 
керамістів набагато яскравіше, ніж у європейських колег, не 
кажучи вже про північно-східних сусідів. Серед причин такої 
ситуації у мистецтві можна назвати: по-перше, інтенсивну інте-
грацію вітчизняних керамістів у світовий та, зокрема, європей-
ський простір, по-друге, активне звернення наших художників 
до народних традицій, по-третє специфічний вплив «соцреаліз-
му» на творчість митців.

У стилістичному різнобарв’ї сьогодення авторської керамі-
ки розібратися дуже складно. Однак зробимо спробу визначити 
основні тенденції в розвитку української професійної кераміки 
на початку ХХІ ст. 

Проаналізувавши творчість українських художників-ке-
рамістів, які активно працюють і беруть участь у виставках та 
симпозіумах, можна виокремити кілька стилістичних напрям-
ків. Один з них – це е т н і ч н и й с т и л ь. Він представлений на 

49 Сакович І. В. Народні традиції в українській художній промисловості. 
Київ : Наук. думка, 1975. С. 10.

Остенде (Бельгія). Україна на ній була представлена творами 
народного майстра Є. Желєзняка, що було творчою перемогою 
всієї майстерні 46. Важливою складовою успіху майстерні була 
співпраця професійних художників з народними майстрами, 
яких запрошували з чернігівщини, Сумщини, Київщини та ін-
ших областей до «Софійської гончарні» (так у народі називали 
майстерню через те, що вона працювала на території Софії Ки-
ївської). Професійні художники працювали поруч з народними 
майстрами. Професіонали органічно сприймали народне мис-
тецтво з притаманним йому багатством орнаментики та коло-
риту, а народні майстри опановували технологічні новинки ке-
рамічного виробництва; разом із професійними художниками 
вони створювали різні зразки українських сувенірів у вигляді 
посуду, іграшок, оберегів. 

На місці фабрики І. Левинського виникла Львівська скуль-
птурно-керамічна фабрика, яка розпочала тиражувати пер-
ші вироби, декоровані переважно поліхромним підполивним 
розписом ангобами, з  1949  року. Спершу це були речі неви-
сокої художньої цінності. Проте з допомогою київських та 
львівських митців, зокрема Дмитра Головка та Юрія Лащука, 
якість майоліки значно покращилась 47. З 1953 року на фабри-
ці розпочали працювати перші випускники Львівського дер-
жавного інституту прикладного і декоративного мистецтва 48 
(ЛДІПДМ, з 1994 р. – ЛАМ, з 2004 р. – ЛНАМ) – кафедри ху-
дожньої кераміки. Випускники цієї кафедри зробили значний 
внесок у розвиток української професійної кераміки вже з 
другої половини ХХ ст.

У художній кераміці України першої половини ХХ ст. мож-
на простежити три основні тенденції: традиційне трактування 
професійними художниками форм і декору, поєднання тради-

46 Там само.
47 Тищенко О. Давньоруська, російська і українська майоліка... Київ : Мис-

тецтво, 1966. С. 124.
48 Голубець  О.  М. Львівська кераміка  / АН УРСР. Львівське відділення 

Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Київ : 
Наук. думка, 1991. С. 15.
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міки – монументальні скульптури (заввишки 3–5 м), які зберіга-
ються нині в музеї гончарства. Їх назви досить цікаві: «Вони – це 
ми», «Створення світу», «Пасе Галя гуси», «чорний раз, два, три, 
чотири, п’ять, шостого нема. Та чорний же раз, два, три, чотири, 
п’ять, шостого нема...» та ін.

Твори зберігаються в Національному музеї-заповіднику 
українського гончарства в Опішні, Національному центрі на-
родної культури «Музей Івана Гончара» та інших музеях України 
й зарубіжжя, а також у приватних колекціях. Саме переосмис-
лення народного мистецтва й авторська подача твору відрізняє 
етностиль від фольклоризму.

Етностиль формотворення вдало віддзеркалюється в роботах 
тих художників, які звертаються до гончарства для втілення сво-
їх новітніх ідей. Прикладом може бути творчість корифея україн-
ської кераміки Тараса Левківа, яка розквітла у Львові. Народився 
художник 1940 року в с. Мала Березовиця на Тернопільщині. Своє 
навчання розпочав на відділенні кераміки у Львівському училищі 
прикладного мистецтва імені Івана Труша, а  продовжив творче 
зростання у  Львівському державному інституті прикладного та 
декоративного мистецтва. Там же, у Львові, 1970 року відбулася 
перша його персональна виставка художньої кераміки. У 1972 році 
художника обрали першим представником від України для участі 
у ІІІ Міжнародному бієнале у Валлорісі (Франція). 

Тарас Левків був неодноразово учасником міжнародних кон-
курсів художньої кераміки в італійському місті Фаенца, а в 1974 
та 1978–1980 роках. На початку 1980-х брав участь у численних 
виставках у Прибалтиці, Польщі, Угорщині, Німеччині. У тому 
десятилітті відбулося 17 персональних виставок митця. Худож-
ник працює на межі між сучасним мистецтвом (за змістом) та 
традиційним гончарством (за формою). Застосовує широкий 
спектр технік та матеріалів художньої кераміки. За допомогою 
круга художник вигончарює геометричні форми: циліндри, ко-
нуси, кола, кулі. З традиційних гончарних форм він створює екс-
периментальні інноваційні композиції, наприклад: «Йде отара 
плаєм», 2002; «Гончарські дороги», 2006; «Безконечні дороги», 
«Гніт» (обидві – 2007); «Тустань», 2009. 

теренах України в кількох варіаціях: фольклоризм, етностиль 
формотворення, а також етностиль змісту (тематики). 

Перший варіант цього стилю  – фольклоризм  – яскраво де-
монструє майстер декоративного мистецтва із черкас Людмила 
Шилімова-Ганзенко, яка працює як з керамічними, так і з тек-
стильними матеріалами. Вона відтворює, не особливо інтер-
претуючи образ, традиційні текстильні вузлові ляльки-мотанки 
в техніці ручного ліплення з шамоту і розписує їх ангобами та 
поливами («Лялька», 2012). Художниця закінчила Львівський 
державний інститут прикладного та декоративного мистецтва 
у 1987 році. Педагоги з фаху – І. Франк, І. Каліш, О. Горбалюк. 
Мисткиня працює в галузі декоративно-прикладного мистецтва 
(кераміка) та бере участь у всеукраїнських, обласних, персональ-
них художніх виставках, міжнародних симпозіумах з питань 
кераміки. Її твори зберігаються в музеях України та приватних 
колекціях. Із 2003 року вона працює викладачем на кафедрі ди-
зайну черкаського державного технологічного університету. 
Здобула звання «Заслужений діяч мистецтв України». Основні 
твори художниці: «Демографічна катастрофа» (2000), «В прозо-
рому просторі» (2000), серія керамічних ляльок «Рятуйте ляль-
ку» (2003), «Мала планета Україна» (2005).

Яскравим представником етностилю можна вважати Сер-
гія Радька (черкащина). Причому його самобутня творчість і за 
формою і за змістом віддзеркалює цей напрям. Художник інтер-
претує народне мистецтво і на його основі створює цікаву мо-
нументальну кераміку. Навчався він у Львівській академії мис-
тецтв. Свій досвід передавав на викладацькій ниві у Канівському 
училищі культури та мистецтв. Займається як живописом, так і 
керамікою, скульптурою. Має багатий пленерний досвід в Укра-
їні та за кордоном. Найбільше захоплення автора – робота з гон-
чарним кругом. Вдома в художника є власна майстерня та гон-
чарне горно, де він сповна проявляє свою фантазію. 

Сергій Радько – художник-монументаліст за фахом і гончар 
за покликанням. Показав близько десяти персональних виста-
вок, які з успіхом проходили у Києві, Львові, Каневі, Полтаві, 
черкасах. Має у творчому доробку дуже багато витворів з кера-
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Художниця у своїх гончарних композиціях віддає перевагу фі-
гуративній пластиці, яка виглядає новаторською за змістом і тра-
диційною за формою («Споглядання», 2000; «Натхнення», 2008).

Серед представників цього стильового напряму варто згада-
ти обдарованих київських митців Сергія Козака (1958–2015) та 
його дружину Надію Козак – лауреатів Гран-Прі Міжнародного 
фестивалю скульптури, кераміки, гончарства «Аржиля» у Фран-
ції з декоративною композицією «Спокуса» (2008).

Дуже своєрідно інтерпретував традиційні форми народної 
кераміки лауреат численних міжнародних виставок київський 
митець Леонід Богинський (1947–2007). Він закінчив 1974  року 
Львівський державний інститут прикладного та декоративного 
мистецтва; серед його викладачів були З. Флінта й А. Бокотей. 
Після закінчення інституту Л. Богинський працював на заводі 
художньої кераміки в Опішні (1974–1975), а від 1975 року – у Ки-
єві в творчо-виробничому об’єднанні «Художник» Художнього 
фонду України. Від 1983 року художник-кераміст активно брав 
участь у симпозіумах та виставках з художньої кераміки, зо-
крема у Дев’ятому Міжнародному бієнале художньої кераміки 
в м.  Вальорис (Франція, 1984), здобув першу премію Третього 
Всеукраїнського симпозіуму-практикуму з монументальної ке-
раміки в Опішні в 1999 році. У своєрідній пластичній манері Ле-
онід Богинський інтерпретував традиційні форми гончарства, 
втілюючи в них найсучасніші художні ідеї. 

Творчість Володимира Онищенка також ґрунтується на народ-
них традиціях. Народився художник 1949 року в с. Телешівка на 
Київщині. У 1967 році розпочав навчання на факультеті худож-
ньої кераміки Львівського державного інституту декоративно-
прикладного мистецтва, який закінчив у 1972 році. Викладачами 
художника були З.  Флінта, А.  Бокотей, Е.  Мисько та Ю.  Лащук. 
Брав участь у багатьох всеукраїнських, міжнародних, групових і 
персональних художніх виставках, а також у симпозіумах.  25 лю-
того 2014 року до 65-річного ювілею художника Національний му-
зей українського гончарства в Опішні презентував виставку його 
найкращих авторських робіт із фондової колекції музею. Всього в 
музеї зберігається понад 340 робіт, подарованих художником.

Вікторія Дромарецька для втілення своїх творчих задумів 
також звертається до гончарних елементів у керамічних ком-
позиціях. Народилася художниця у 1961  році в Києві, але для 
навчання мистецтву кераміки обрала Львівський інститут деко-
ративно-прикладного мистецтва. У своїй творчості надзвичай-
но багатогранна й різнопланова: від витриманого у вишуканій 
кольоровій гамі живопису до експресивної керамістики. Остан-
ньої вона натхненно навчає своїх учнів у Державній школі об-
разотворчого мистецтва ім. Т. Г. Шевченка у Києві.

Подібний стильовий напрям простежується також у твор-
чості Уляни Ярошевич (м.  Львів). Вона народилася 1949  року в 
смт Нижанковичі на Львівщині. Початкову художню освіту здо-
була у Львівському училищі прикладного мистецтва імені Іва-
на Труша в 1965–1969 роках; викладачем у неї був Тарас Драган. 
З 1969 по 1974 роки художниця навчалась у Львівському держав-
ному інституті прикладного та декоративного мистецтва у ви-
кладача з фаху Зеновія Флінти. Після завершення навчання тут 
же працювала старшим лаборантом кафедри кераміки у 1974–
1975 роках. У 1975 році трудилася у творчій майстерні Львівської 
експериментальної кераміко-скульптурної фабрики. У 1976 році 
переїхала до батьків у Нижанковичі. У 1981–1982 роках творила 
на Миколаївській майоліковій фабриці (Львівщина).

Уляна Ярошевич почала творчо працювати ще в студентські 
роки. Починаючи з  1974  року бере участь у виставках. Роботи 
раннього періоду виконані в теракоті без застосування розпису. 
Природний колір глини та матовість черепка лише підкреслю-
ють витончений силует творів. У 1976–1981 роках працює пере-
важно над ескізами, а також ліпить вручну невеликі композиції 
(10–15 см). З цього періоду творіння «мініатюр» варто згадати се-
рію композицій «Пегас», виконаних у 1977 році. 

На Миколаївській майоліковій фабриці її творчість зазнає 
змін: у роботах з’являється колір, декоративні геометричні та 
рослинні орнаменти. Твори декоруються по сирому черепку 
ангобами, а  потім доповнюються лощенням. Характерними 
творами цього періоду є «Метелик», «Весна», «На озері», «На 
пасіці» (усі – 1981 р.). 

IM
FE

www.etnolog.org.ua

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36223
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1949
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96_%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96_%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/1974
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/1981
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B1


589

Українська кераміка ХХІ століття. Художники та народні майстри

588

Галина Істоміна

Творчий доробок О.  Дворак-Галік складають інсталяційні 
композиції, скульптурна кераміка та садово-паркові скульпту-
ри. Доповненням до глини слугують полотно, дерево, метал, 
пластик та інші матеріали. Працює з розписами (поливи), рельє-
фом (пластично-фактурний декор), застосовує як традиційні, 
так і авторські техніки.

Художницю-кераміста надихає природа, а для створення аб-
страктних інсталяцій та різноманітних арт-об’єктів використо-
вує відходи металу, дерева та інших матеріалів. Іноді ідеї реалі-
зує спершу в ескізах, але бувають задуми, які виношує місяцями, 
а потім їх втілює в скульптуру на емоційному рівні без ескізів 
та розрахунків  – тільки інтуїтивне ліплення та повна свобода. 
Мисткиня є авторкою багатьох кураторських проектів, започат-
кованих та реалізованих з 1998 по 2019 роки. Зокрема, вона стала 
співзасновницею фестивалю «Сучасна кераміка в урбаністич-
ному просторі» – першого проекту, що заклав фундамент нині 
міжнародного щорічного Всеукраїнського фестивалю сучасної 
кераміки «ЦеГлина» (від 2013 р.).

У серпні 2016 року пані Олеся спільно з колегами відкриває 
новий унікальний для України мистецький простір  – галерею 
«ЦеГлинаАрт», в  якій українські художники демонструють су-
часну малу керамічну пластику і скульптуру, інтерактивні тво-
ри, що можуть трансформуватися у часі й просторі та набувати 
нового змісту в комунікації з глядачем. 

Художниця продовжує генерувати ідеї та згуртовувати на-
вколо себе професіоналів-однодумців і поціновувачів мис-
тецтва кераміки. У  планах  – нові проекти, співпраця з Наці-
ональним музеєм українського декоративного мистецтва та 
міжнародний культурний обмін.

Авторка – учасниця близько 30 художніх виставок в Україні 
та за кордоном. Серед них вирізняється персональна виставка, 
навіяна відвідуванням Мексики, «В  ритмі сонця» у Музеї су-
часного мистецтва України (2012). Брала художниця участь і в 
інших престижних виставках: Великий скульптурний салон 
(2015), CORPUSCULUM I (Київ, 2015), Paris Design Week (Париж, 
2016), Berliner Liste (Берлін, 2017), CORPUSCULUM II (Київ, 2017), 

Кольорове наповнення робіт відомої художниці Неллі Ісупо-
вої тяжіє до етностилю. Уся керамічна пластика цієї керамістки 
пом’якшена ліричним гумором українського народного мисте-
цтва, що пов’язано з її досвідом роботи на Васильківському ма-
йоліковому заводі у 1961–1975 роках 50.

Домінуючий виражальний засіб у творчості Н. Ісупової – ко-
лір. Її барвисті роботи у вигляді жартівливих риб, птахів, рос-
лин, дерев, квітів розкривають основні ідеї народного мисте-
цтва – життєрадісність і спадкоємність. Мисткиню добре знають 
не лише в Україні, але й далеко за її межами. Роботи художниці 
створені в авторській техніці, яка за стилістикою та кольором 
нагадує роботи Марії Примаченко. Лише в одній композиції 
Н. Ісупова повністю відмовилась від кольору – у «Небесній со-
тні» (2014), присвяченій трагічним подіям лютого 2014 року на 
Майдані в Києві. Об’ємно-просторова робота складається зі ста 
суцільно білих, вертикально видовжених декоративних ваз із 
ніжними керамічними квітами.

Споріднені за кольором з творами Н. Ісупової роботи Олесі Дво-
рак-Галік (м. Київ), хоча їх вже неможливо віднести до етностилю. 
Олеся народилася в Ужгороді, на Закарпатті. Прагнення малювати 
було великим, і юна художниця після закінчення дев’ятого класу 
вступила в Ужгородське училище прикладного мистецтва на від-
ділення художньої кераміки. Визначну роль у формуванні творчої 
особистості Олесі відіграли педагоги Людмила Аверкієва, Павло 
Балла та Надія Дідик. Згодом дівчина вступила до Львівської акаде-
мії мистецтв на кафедру художньої кераміки, де і навчалася з 1996 
по 2002  роки. У  своїх творах пані Олеся формує індивідуальний 
стиль, наближений до концептуалізму. Художниця створює арт-
об’єкти, не пов’язані з ужитковим напрямом. Її витворам прита-
манна експресія – цього вона досягає завдяки незвичним формам, 
декоруванню та різнофактурності. Застосовує геометричну та фіто-
морфну орнаментику, активно користується кольором.

50 чегусова З. Кераміка  / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України  ; гол. 
ред. Г.  Скрипник. Київ  : Вид-во ІМФЕ, 2016. Т.  V. Мистецтво ХХ  – початку 
ХХІ століття. Історія декоративного мистецтва України. С. 385.
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чих стихій. Вона  – одна з небагатьох, хто органічно доповнює 
пластичні можливості глини декоративною живописністю й 
графічністю оздоблення. Семенко переосмислила традиції на-
родної кераміки, відтворивши їх крізь призму власної стильової 
манери. Її творчість вирізняє глибина задуму, звернення до фі-
лософської тематики, пов’язаної з вічністю. Серед творчих упо-
добань керамістки вирізняються панно. 

Ганна Семенко започаткувала разом зі своїми колегами-ху-
дожниками традицію дарувати твори Національному музею-
заповіднику українського гончарства. частина експонованих 
творів увійшла до музейної колекції завдяки участі авторки в 
національних виставках-конкурсах художньої кераміки «Ке-
рамПІК в Опішному» та Національній виставці художньої кера-
міки «ПАРАdocх. 1.0-NMC-UA, Опішне, 2015 р.».

На ювілейній виставці до 60-річчя художниці було презенто-
вано майже 20 її творів кераміки. Експозиція охоплювала період 
творчості ювілярки у 2000–2017 роках. У своїх роботах вона не-
рідко торкається сакральної тематики. Прикладом можуть бути 
керамічні пласти на євангельські сюжети («Янгол у спокої», 2011). 

До неосимволізму близькі роботи Дениса Шиманського з 
Луцька. Зокрема, його робота «Спас» (2015) має надсучасне ком-
позиційне вирішення, хоча і торкається сакральної тематики. 
Відомий львівський художник Степан Андрусів створює асоці-
ативно насичені, гранично умовні за пластикою роботи («Пор-
трет незнайомця-І», «Двоє», «Жало» – усі виконані в 2000 році; 
«Несподівана зустріч», 2002). Народився художник у 1958  році 
у м. Караганді, в Казахстані. У 1979-му закінчив відділення ху-
дожньої кераміки Косівського технікуму народних художніх 
промислів ім.  В.  І.  Касіяна. В  1981–1986  роках навчався мисте-
цтву кераміки у Львівському державному інституті декоратив-
ного та прикладного мистецтва. Педагогами з фаху в нього були: 
Т. Янко, А. Каліш, Е. Мисько. Працює мистець у  сфері декора-
тивної кераміки, кераміки для архітектурного та ландшафтного 
середовища, з 1986 року. У 2003–2009 роках був завідувачем ка-
федри художньої кераміки ЛНАМ. У 2004 році його прийняли 
він увійшов до Національної спілки художників України. Брав 

VII  Всеукраїнське трієнале скульптури (Київ, 2017), фестивалі 
сучасної кераміки «ЦеГлина», Kyiv Art Week (2018 і 2019), ІІ Всеу-
країнська виставка «Сучасне мистецтво вогню України. Керамі-
ка, скло, метал» (Київ, 2018), «iFashion-Art» (Київ, 2018).

Твори Олесі Дворак-Галік важко віднести до якогось одного 
стильового напрямку. Роботи художниці зберігаються в колек-
ціях музеїв Севастополя, Опішні, Києва, а  також у приватних 
збірках в Україні та за кордоном.

Григорій Протасов з м. Суми був одним з перших українських 
художників, який оволодів давньою технологією раку-кераміки, 
яка прийшла в Європу з Японії. Його твори сприймаються як 
етно-об’єкти, в  їх геометризованих гармонійно врівноважених 
формах, практично вільних від декору, Протасов передусім під-
креслює виразність самої раку-кераміки («Контейнер із секре-
том», «чорно-білий альбом», «Старе фото», «Лист» – усі 2000).

В основу багатьох декоративних композицій Володимира 
Овраха з Вінниці покладено традиційні форми горщика, мис-
ки, корчаги, баньки, куманця («Архаїка», «Священна епоха рід-
ної культури», 2006). 

Існує когорта митців, твори яких належать виключно до ет-
ностилю за змістом (тематикою). Художники створюють фі-
гуративні багатопредметні композиції, скульптурну пластику, 
декоративні тарелі, пласти на, скажімо, козацьку тематику. Зо-
крема, це такі відомі керамісти, як Галина Севрук, Петро Печо-
рний, Василь Єрмоленко, Іван Фізер, Микола Теліженко.

Н е о с и м в о л і з м  знайшов своє відображення у творах 
київської художниці Ганни Семенко. Художниця-керамістка на-
родилася 1957 року в Запоріжжі, мистецьку освіту здобула у Ки-
ївській художній школі імені Тараса Шевченка, далі  – у Львів-
ському державному інституті прикладного та декоративного 
мистецтва. Серед її викладачів були визнані митці Тарас Янко 
та Іван Франк. Творчість Г.  Семенко презентовано на всеукра-
їнських та міжнародних виставках. Її численні роботи слугують 
окрасою вітчизняних музейних колекцій, а також приватних збі-
рок громадян України, США, Канади, Австрії. Мистецький до-
робок керамістки вирізняє гармонійне поєднання образотвор-
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прикладного мистецтва ім. Івана Труша та Львівську національ-
ну академію мистецтв (факультет кераміки). Учасник численних 
виставок, керамічних симпозіумів в Опішні, Слов’янську, Косо-
ві, Вроцлаві, Болеславці. Стипендіат програми «Гауде Полонія».

До неосимволізму можна віднести творчість Віри Томашев-
ської, яка віддає перевагу яскравим поливам у декоративних 
панно: рослинно-орнаментальних, зооморфних, пейзажних 
(«Квітучий острів», 2007; «На березі річки», 2008; «Весняний пей-
заж» і «Літній пейзаж», 2009; «Пейзаж з птахом», 2011). 

Акцентована поліхромність властива бездоганно зрівно-
важеним композиціям відомого львівського художника-кера-
міста Василя Боднарчука, які він створює з шамоту («Багряна 
осінь», 2004; триптих «Застигла імпровізація», 2007; «Осіннє 
виверження», 2007). Народився художник у 1948  році у с.  Тя-
зів Галицього району Івано-Франківської області. Упродовж 
1963–1968 років вивчав художню кераміку у Косівському учи-
лищі прикладного мистецтва. У 1975 році закінчив Львівський 
державний інститут прикладного та декоративного мистецтва 
(кафедра художньої кераміки).

Із 1976  року художник бере активну участь у виставках в 
Україні та за кордоном. Упродовж 2007–2008 років був учасни-
ком VІІ та VІІІ міжнародних виставок європейського мистецтва 
у м. Равіч, Польща, а також ІІІ Всеукраїнського та І Національно-
го симпозіумів кераміки в Опішні. З 2000 року митець працює 
викладачем Львівської національної академії мистецтв.

Художні зацікавлення Василя Дмитровича багатогранні: мо-
нументальна та декоративна кераміка, проектування інтер’єрів 
та екстер’єрів, живопис. Твори митця зберігаються в Музеї су-
часного образотворчого мистецтва України у Києві, Національ-
ному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішні, 
Музеї етнографії та художнього промислу у Львові, бібліоте-
ці ім. Анни Ахматової у Києві, приватних колекціях в Україні, 
Польщі, США, Канаді, Німеччині.

До неосимволізму можна віднести твори львівської художни-
ці Олесі Рось, зокрема її «Пірамідальні форми України» (2005). 
Народилася Олеся 1965 року у Львові. Закінчила Львівське учи-

участь у численних виставках, симпозіумах з кераміки в Україні 
та за кордоном. Твори автора зберігаються в музеях Києва, в На-
ціональному музеї гончарства в Опішні, у приватних колекціях і 
Україні, Польщі, Бельгії.

Львівська художниця Ольга Безпалків теж захоплюється кон-
структивними неосимволічними композиційними побудовами 
на зразок роботи «Вертеп», виконаної у 2006  році. Народилася 
художниця у 1946 році в Полтаві. Закінчила Львівський інсти-
тут прикладного та декоративного мистецтва 1971 року, викла-
дачем з фаху в неї був І. Томчук. У 1972–1996 роках працювала 
художником-керамістом на Львівській скульптурно-керамічній 
фабриці. Від 1996  року працювала на викладацькій ниві асис-
тентом з рисунка в Українському лісотехнічному університеті у 
Львові. Персональні виставки пройшли у Києві (1988) та Львові 
(1996). Твори зберігаються в музеях ужиткового та декоративно-
го мистецтва у Вільнюсі, Києві, Хмельницькому, Сумах, Львові.

Володимир Хижинський створює об’ємно-просторові компо-
зиції з однотипних, проте досконалих за пластикою елементів, 
з яких автор вибудовує цікаві за ритмікою сучасні інтер’єрні та 
ландшафтні структури («Дощ», 2004; «Колесо життя», 2008). Він 
народився у 1971 році в м. Кам’янці-Подільському. Закінчив Ко-
сівський технікум народних художніх промислів ім. В. І. Касія-
на у 1990 році та Львівську академію мистецтв, відділення кера-
міки, у 1997 році. Учасник більш ніж 100 персональних, міських, 
всеукраїнських та міжнародних художніх виставок і пленерів. 
Стипендіат галереї «Kunstforum piaristen» (Відень, Австрія, 
2003), а також Міністра культури Польщі «Gaude Polonia» (2004 і 
2007). Твори експонуються у музеї Львівської академії мистецтв, 
Львівському музеї етнографії та художнього промислу, Луцько-
му краєзнавчому музеї, Національному музеї-заповіднику гон-
чарства в Опішні, Музеї кераміки в м.  Болеславець (Польща), 
галереї «Ірена» у Києві, а також у приватних колекціях України, 
Польщі, Німеччини, Австрії, Естонії, Канади.

Художниця зі Львова Тетяна Павлишин-Святун створює ці-
каві просторові композиції, збагачуючи їх такими якостями, як 
ажурність і багатоплановість. Вона закінчила Львівське училище 
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і прийомів, сформованих на основі образотворення у поєднан-
ні з художніми формами, виробленими світовим мистецтвом. 
У предметах, які мають станково-виставковий характер, пере-
дусім вирішуються формотворчі завдання. Твори зберігаються 
в «Del Bello Gallery» (Торонто), Львівській картинній галереї, 
Національному музеї-заповіднику українського гончарства 
в Опішні, Музеї кераміки м. Болеславець (Польща), Національ-
ному музеї (м. Вроцлав, Польща).

Широким спектром формального пошуку користується ві-
домий художник-кераміст з м.  Запоріжжя Сергій Бережненко, 
який працює з усіма існуючими керамічними матеріалами: гон-
чарною глиною, фаянсом, фарфором, майолікою, кам’яною ма-
сою, шамотою («Хитка рівновага», 2000). Плідно працює і його 
дружина Лілія Бережненко, яка народилася 1953 року в Запоріж-
жі. Художниця отримала першу премію у номінації «Монумен-
тальна керамічна скульптура» на Першому (2000) і третю пре-
мію на Другому (2001) національних симпозіумах з гончарства 
в Опішні. Вона закінчила Львівський інститут прикладного та 
декоративного мистецтва у 1979 році; викладачами з фаху були 
О. Безпалків, Є. Коцюба, К. Звіринський. Від 1980 року Л. Береж-
ненко працювала на Запорізькому художньо-виробничому ком-
бінаті Художнього фонду України, нині – у Запорізькій обласній 
організації НСХУ. Мисткиня виконує художньо-монументальні 
роботи – розписи, рельєфи, вироби з кераміки. Перевагу віддає 
анімалістичній та антропоморфній скульптурі, в оздобленні ви-
користовує надполивний та підполивний розпис. Від 1983 року 
бере участь в обласних та всеукраїнських виставках. Твори ху-
дожниці зберігаються у Запорізькому художньому музеї. 

Неосимволізм можна простежити в елегантних та вишуканих 
роботах Марка Галенка («Ранкова кава», «Арлекін», «Спокій» – 
2000 р., «Музи бавляться», 2008). Заслуги художника загально-
визнані: він є учасником понад 50 виставок, арт-проектів, фести-
валів, симпозіумів і пленерів в Опішні, Запоріжжі, Слов’янську, 
благодійних програм «Глини Донбасу – дітям-сиротам» у Ворохті 
та Одесі. Є одним із засновників Київського творчого об’єднання 
«Гончарі» та художнього підприємства і галереї сучасного мис-

лище декоративного та прикладного мистецтва ім. Івана Труша, 
та Львівську національну академію мистецтв (1990).

Пластичною витонченістю образів приваблюють компози-
ції київської мисткині Людмили Красюк. Керамічна просторо-
ва пластика, скульптура малих форм художниці, в основі яких 
лежить форма чаші набуває монументального значення навіть 
у роботах незначних розмірів («Велика чаша», «Римські етю-
ди», «Теплий вересень», «Ознака часу», «Березневий день», серія 
«В тіні великих дерев» – усі роботи виконані у 2000–2011 роках.

Неосимволізм притаманний узагальнено-декоративним 
компо зиціям Тамари Берези («Плоди», 2002; «Вежа», 2003). Ху-
дожниця народилася 1964 року в Рівному. У  1992  році закін-
чила Львівський інститут прикладного та декоративного мис-
тецва; викладачем з фаху в неї була Л.  Аверкієва. Працювала 
в майстернях художнього фонду в Рівному (1983–1985). Від 
1992 року мисткиня творила на Львівській експериментальній 
кераміко-скульптурній фабриці. З 1983 року бере участь в об-
ласних, всеукраїнських та міжнародних художніх виставках. 
Перша персональна виставка відбулася в 1996  році у Львові. 
Тамара Береза використовує традиційні народні форми посу-
ду як першооснову своїх образно-пластичних задумів. Твори 
зберігаються у Національному музеї-заповіднику українського 
гончарства в Опішні, Музеї кераміки у м. Болеславець та в На-
ціональному музеї у м. Вроцлаві (Польща).

Для творчості львівського художника Ігоря Берези харак-
терна гранично умовна фігуративна («Торс», 2008) і абстрактна 
пластика («Персонаж», 2001), яка також тяжіє до неосимволізму. 
Він народився 1959 року у Львові, закінчив Львівський інститут 
прикладного та декоративного мистецтва у 1983 році; виклада-
чами з фаху в нього були Б. Горбалюк та Д. Крвавич. Працю-
вав на Львівській експериментальній кераміко-скульптурній 
фабриці. Від 1983 року брав участь у виставках: міських, між-
народних, закордонних (Німеччина, Канада, обидві  – 1993  р.; 
Польща, 1999). Персональна виставка відбулася у Клівленді 
(США, 2000). Для творчості Берези характерна гранично умовна 
фігуративна і абстрактна пластика з використанням символів 
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П о с т к у б о ф у т у р и з м  притаманний роботам художни-
ці-керамістки з Полтави Світлани Пасічної. Її неоавангардна 
кераміка несе в собі цілий комплекс смислових пластів, що 
об’єднують філософську проблематику з концептуальністю 
художніх об’єктів. Складність і насиченість образів досяга-
ється абстрактно-пластичними поліхромними побудовами, 
відстороненими від реального світу, оригінальними техноло-
гічними знахідками. 

До чіткої відточеності побудови пластики, до геометризму 
тяжіє одна з провідних керамістів Львова Ярослава Мотика. 
Складними асоціативно-опосередкованими шляхами прихо-
дить вона до відтворення руху в геометризованих фігуративних 
керамічних роботах, які близькі формально-стилістичним по-
шукам кубофутуристів.

2017  року в с.  Мала Білозерка Василівського району Запо-
різької області відбувся 11-й Міжнародний мистецький пленер. 
Багаторічним організатором пленеру є комунальний заклад 
«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат 
ІІ–ІІІ  ступенів «Дивосвіт». Художники створюють садово-пар-
кові керамічні скульптури на території шкільного музею під 
відкритим небом. Уже зібрана велика цінна колекція художніх 
творів, які слугують взірцями для учнів «Дивосвіту», розширю-
ють світогляд вихованців. Під час пленерів відбуваються плідні 
творчі зустрічі, майстер-класи, створюються унікальні зразки 
керамічної скульптури, гончарства. Так, серед учасників пле-
неру-2017 були авторитетні художники-корифеї Олександр Жо-
лудь, Вячеслав Віньковський та Мирослава Росул  – члени На-
ціональної спілки художників України, художники-керамісти. 
Студенти Львівської національної академії мистецтв намагалися 
знайти нові композиційні вирішення та нестандартні підходи до 
розв’язання поставлених перед собою завдань. Серед пленерис-
тів був і випускник школи-інтернату скульптор Сергій Сідоров – 
гордість вчителів «Дивосвіту». Таке повернення до рідної школи 
вже як досвідченого фахівця свідчить про те, що її вихованець 
отримав тут міцну теоретичну та практичну базу для вступу до 
академії мистецтв. Його робота називається «Берегиня степу». 

тецтва «Грифон», викладає мистецтво кераміки в київській гім-
назії ім. Т. Г. Шевченка. У 2006 році за роботу «Арлекін» отримав 
першу премію на Міжнародному фестивалі скульптури, керамі-
ки і гончарства «Аржиля» у Франції (м. Румазьєр-Лубер). 

Марко Галенко – автор герба Печерського району м. Києва та 
герба рідного с. Дідівщина Фастівського району Київської облас-
ті. Твори художника зберігаються у музеях, приватних колекці-
ях, галереях в Україні та за її кордонами (Данія, Іспанія, Італія, 
Канада, Німеччина, Польща, Росія, США, Франція, чехія).

Близькою до неосимволізму є творчість київської художниці 
Ірини Норець. Народилася вона 1960 року в Києві. У 1982-му за-
кінчила факультет промислового дизайну Київського художньо-
промислового технікуму (нині – Київський державний інститут 
декоративно-ужиткового мистецтва й дизайну ім. М. Бойчука). 
Її вчителями з фаху були І. Волкотруб та В. Головко. Керамікою 
Ірина Олександрівна займалася з дитинства. Вона вдячна долі за 
те, що в юні роки їй довелося спілкуватися з визначними май-
страми Валерієм і Валентиною Протор’євими та Григорієм Дени-
сенком. З 1986 року художниця працювала в творчому об’єднанні 
«Гончарі», була однією з його засновниць. 

І. Норець – учасниця багатьох всеукраїнських виставок: «На-
родна творчість» і «Український авангард» (Київ, 1989), «Світло 
глиняного дива» та «Пісні про кохання» (Київ, 2008), міжнародних 
виставок у Лейпцигу (Німеччина, 1995) та «Flanders Expo» (Бель-
гія, 2000), а  також Всеукраїнського художнього ярмарку (Київ, 
1995). Брала участь у ІІ  Національному симпозіумі гончарства 
«Опішне-2001», де отримала диплом за кращу зооморфну скуль-
птуру; виготовляла кераміку для Київського академічного театру 
ляльок. Про творчість керамістки публікували матеріали в бага-
тьох періодичних виданнях, зокрема в журналах «Офіс», «Афіша», 
«Український керамологічний журнал». Ознака таланту і творчої 
індивідуальності її – вміння поєднати в одній роботі різні стилі й 
технології: авангард, керамічну скульптуру, ретро. Твори худож-
ниці зберігаються в Музеї декоративно-прикладного мистецтва 
(м. Київ) та в інших музеях України, а також приватних колекціях 
за кордоном, зокрема в Голландії, Німеччині, США.
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художниці: «Предвічна Єва» (2011), «Роксолана» (2012), «Трипіль-
ський торс» (2013) та ін. Звертаючись до різних епох, художниця 
незмінним залишає в своїй творчості лише цей мотив. Її жіночі 
образи різні й за композиційним вирішенням, і за змістовим на-
вантаженням. В одних творах авторка особливу увагу акцентує 
на статевих ознаках жінки: підкреслено об’ємні форми стегон, 
каплеподібні за формою груди – «Жага» (2001), «Грація» (2003) 
тощо. В  інших випадках у роботах художниці простежуються 
різні емоції, втілені в глині й загартовані вогнем, що превалюють 
над еротизмом. Прикладом можуть бути твори «Материнство» 
(2011), «Роксолана» (2012) та ін. Другий з них теж не позбавлений 
еротичного забарвлення, хоча за концепцією має історичний 
підтекст. Керамістка створила свій образ Роксолани  – жінки-
одаліски з гарему, а не державної діячки чи матері султана. Дуже 
тонко і влучно передала художниця східний теплий колорит, а в 
кераміці це зробити дуже непросто, тому що фарби проявляють-
ся повною мірою лише після випалу. 

Твір художниці «Предвічна Єва» цікавий насамперед своїм 
пластично-композиційним вирішенням. Концептуально-компо-
зиційний його центр – яблуко, яке Єва притискає обома руками 
до підкреслено великих грудей. Ця робота також не позбавлена 
еротизму. Робота «До сонця» (2006) передає прагнення прадав-
ньої жінки часів трипільської культури до тепла, сонячного про-
міння. Вона підставляє обличчя сонцю, розкриває руки, ніби 
молиться. Не схожа на інші жіночі образи ні за формою, ні за кон-
цепцією скульптура «Половчанка» (2006). Скромна жіноча по-
стать у довгій спідниці й орнаментованому фартушку різко від-
різняється від попередніх розкутих форм трипільських богинь. 

Твори Мирослави Росул за своїми концепціями нерідко співз-
вучні то символіці трипільської культури  – «Трипільський го-
динник» (2016), то мистецтву кочових народів – «Половчанка» чи 
давніх слов’ян, то давньогрецькій міфології – «Велике викраден-
ня» (2007). Остання названа робота є своєрідним перехідним ета-
пом від фігуративності в бік абстракціонізму. Коли жіноча фігура, 
стилізована, але так, що відразу можна здогадатися – це «Європа», 
чітко проглядається в цій композиції, то «бик» означений зовсім 

А р х а ї ч н и й  т р а н с а в а н г а р д   – так дуже влуч-
но назвала стиль, у якому працює художниця з Ужгорода Ми-
рослава Росул. З  дозволу керамістки цю назву доречно було б 
запозичити для означення напряму в сучасній українській 
кераміці. Історією різних культур, спільністю їх семантики у 
світовій культурі, трансформацією у сучасному мистецтві ціка-
виться ціла когорта українських керамістів. Відомий художник 
Ганна-Оксана Липа зі Львова теж працює в стилі архаїчного 
трансавангарду. В  річищі умовно-фігуративної образотворчої 
архаїки перебувають її неповторні виставкові інсталяції, де по-
єднані декоративні композиції з шамоту і глини в авторській 
техніці, що асоціюються з пластикою Трипілля: настінні рельє-
фи, які насичені магічними таємними знаками; ритуальний по-
суд з невеличкими оберегами (цикл «Лови», 2010-ті). 

У монументально-декоративній керамічній скульптурі київ-
ського художника Андрія Іллінського відчувається захоплення 
мистецтвом давніх цивілізацій. Творча манера Ганни Лисик теж 
споріднена з «архаїчним трансавангардом». Посудини-скуль-
птури Г.  Лисик асоціативно пов’язані з архаїчною керамікою 
прадавніх цивілізацій («Пізнє життя», 2005). 

Твори М.  Росул за своїми концепціями нерідко співз-
вучні трипільській культурі, символам давніх слов’ян (серія 
«Трипілля-І, -ІІ, -ІІІ», 2001; «Самотність», 2008). Таке ж органіч-
не поєднання виразних форм та орнаментального декору де-
монструє керамічна пластика, що втілює образи доісторичних 
птахів і тварин, відомого закарпатського кераміста з м.  Ужго-
род В’ячеслава Віньковського («Двурожець», 2000; «Двоє», 2007). 
М. Росул і В. Віньковський в орнаментиці своїх творів застосо-
вують символи стародавніх культур. 

Професія художника-кераміста є чи не найбільш багатогран-
ною, адже вимагає знання і з історії мистецтва, з графіки, скуль-
птури, живопису, гончарства, технології виготовлення та випа-
лу глиняних творів, а  ще філософського світогляду і глибоких 
знань людської природи. Останній дар найбільш притаманний 
Мирославі Росул, яка оспівує в кераміці тему людини, зокрема 
жінки. Жінка-берегиня давніх часів – основний мотив творчості 
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гається глибинний інтерес художника до естетики простоти і 
недомовленості, простору для інтелектуальної роботи думки 
і перевіреності часом  – ті ж японські «сабі», «вабі» і «юген». 
В’ячеслав Віньковський побудував десятки печей раку по всій 
Україні, випалив масу творів у цій техніці, навчив не один де-
сяток художників, дієво популяризуючи і закохуючи в неї нові 
покоління глядачів.

У роботах Віньковський використовує елементи, властиві 
керамічним виробам давніх епох, і трансформує їх відповідно 
до канонів сучасного мистецтва. Він – член Національної спіл-
ки художників України.

«Вогняна» скульптура  – порівняно новий вид керамічної 
техніки. У 2010 році майстри-керамісти, перебуваючи під вра-
женням від робіт знаменитої Ніни Хоул, художниці з Данії, 
вперше спробували зліпити вогняну скульптуру в рамках сим-
позіуму «Північне полум’я». У цьому проекті брали участь На-
дія Мініахметова, Анастасія чарина, Катерина Тюміна і Марія 
Собокар. Згодом у рамках того ж фестивалю було зроблено ще 
три скульптури (2013, 2014).

У 2011 році вперше в Україні на «Маленькій фермі» в Ялті 
застосували цю техніку для створення скульптур великих роз-
мірів з глини. В Росії в техніці відкритого випалу вперше поді-
бну скульптуру було виконано лише в році на острові Ольхон 
у рамках екофестивалю «Байкал – точка повернення». Компо-
зиція скульптури являє собою велетенський вогненний стовп, 
біля підніжжя якого вишикувався хоровод вогненних людей. 
В  основі вогняної скульптури знаходиться грубка, складена 
з цегли, а  сам глиняний матеріал надбудовується зверху і об-
палюється. Технологія виготовлення таких скульптур відома 
давно. З глини скочуються своєрідні ковбаски і викладаються 
по колу одна на іншу. Ці скульптури можуть бути дуже високи-
ми – до двох і більше метрів, на їх виготовлення витрачається 
кілька днів. Після виготовлення скульптури художники при-
ступають до її випалу, який триває близько десяти годин. Щоб 
тепло не виходило назовні, вся конструкція обмотується каолі-
новою ватою. Крім цього, потрібно стежити за тим, щоб грубка 

умовно й за своєю формою його не нагадує. Проте асоціативно у 
глядача не виникає сумнівів, що це – «Викрадення Європи».

В останніх своїх творах М. Росул повністю відходить від фігу-
ративності й прямує до абстракції в дусі останніх тенденцій у су-
часному мистецтві кераміки. Зокрема, прикладом може бути са-
дово-паркова керамічна скульптура «Трипільський годинник», 
створена авторкою у 2016  році на пленері «Дивосвіт» у Малій 
Білозерці. В концепцію роботи керамістка заклала філософські 
роздуми про плинність часу та спадкоємність цивілізацій. 

Своєю творчістю Мирослава Росул заперечує розповсюдже-
не серед митців твердження, що жіночність може передати лише 
художник-чоловік. Пластика її жіночих фігур сповна передає 
чуттєвість, грацію та красу берегині життя. Певною мірою ху-
дожниця в своїй творчості боготворить жінку, її сутність. 

Таке ж органічне поєднання виразних форм та орнаменталь-
ного декору демонструє керамічна пластика, що втілює образи 
птахів і тварин, В’ячеслава Віньковського. 

У концепціях робіт цього художника також простежується 
звернення до давніх культур Трипілля, Єгипту, Давньої Греції. 
Віньковський надає перевагу анімалістичній тематиці, яка має 
тісний зв’язок із міфологією (тотемізмом) різних культур. Його 
пластичні вирішення тварин та птахів позбавлені приземленос-
ті, побутовості й сприймаються як об’єкти релігійного культу. 
І це споріднює його творчість із творчістю дружини Мирослави.

В’ячеслав Віньковський  – майстер вогняної скульптури  – 
окремого напрямку монументальної кераміки, яка випалюєть-
ся під відкритим небом та в темну пору доби. Під час випалу це 
створює ефектне полум’яне шоу. Звернення митця до стародав-
ніх культур є не тільки провідною темою творчості, а й об’єктом 
серйозних наукових інтересів, більше того – проявом бажання 
практично проекспериментувати з напівзабутими технологіч-
ними новинками. В’ячеслав Іванович у своїй творчості постій-
но досліджує наукову, етнографічну літературу, спілкується з 
ученими, технологами. В  стриманості колірної гами, в  широ-
кому застосуванні технік ритування, лощіння, димлення, не-
минущої зацікавленості японською технікою «раку» спостері-
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пулярна в Європі, де такими скульптурами прикрашають вулиці 
та інтер’єри будинків, проте для України це поки що нововведен-
ня. Експерти Книги рекордів України під час заходу зафіксували 
новий рекорд – «Перші в Україні керамічні вогняні скульптури».

Технологія вогняної скульптури не проста і вимагає дуже 
тонкого і грамотного підходу, зате результати – приголомшли-
ві: скульптура-пічка горить всередині, зверху валить дим, і все 
разом виглядає як мініатюрний вулкан. Готовий виріб може слу-
жити прикрасою вулиць, дворів та будинків.

У Криму симпозіум керамістів проходив тричі. Його авто-
рами та організаторами виступали Ялтинська художня школа 
і Центр сімейного відпочинку «Маленька ферма». Учасниками 
були дванадцять професійних керамістів з різних країн – Укра-
їни, Грузії, Молдови.

Після дванадцятиденного Міжнародного керамічного симпо-
зіуму на «Маленькій фермі» в Гаспрі (Велика Ялта) з’явився обе-
ріг – Симаргл – охоронець райського Дерева Життя, його коре-
нів, духовний посередник між верховними богами неба і духами 
землі. За міфом, крилатий охоронець має здатність перевтілю-
ватися у «собаку-птицю». Наймасштабнішу скульптуру створю-
вали в рамках керамічного симпозіуму колективно. На роботу 
було витрачено близько 120 кілограмів глини, а випалювали її на 
місці виготовлення, розтопивши вогонь всередині порожнистої 
скульптури язичницького божества. Автор Симаргла – відомий 
ужгородський кераміст В’ячеслав Віньковський. Це персонаж 
язичницької слов’янської міфології. Він взимку відлітає у вирій, 
а влітку повертається, охороняє пасовища, худобу на них і місце 
свого створення за задумом художника.

Такі скульптури створюють завжди порожнистими всередині. 
Пізніше, при випалі, цю порожнину заповнює вогонь, який підні-
мається знизу, із топки, розташованої в ямі під скульптурою. Спіль-
ною особливістю вогняних скульптур є ажурність. Крізь отвори 
в скульптурі видно полум’я, вона яскраво світиться в темряві. Це 
створює ефектне видовище. Разом з тим, шамот, з  якого ліплять 
вогняну скульптуру, перетворюється під час випалювання на кера-
міку, яка залишається на довгі роки прикрашати парк, сад чи сквер.

була правильно складена, щоб язики полум’я не били прямо на 
скульптуру, а проходили між її стінками.

Розкриття скульптури у вечірній час доби – це процес осо-
бливо видовищний, тому що глиняний черепок з підвищенням 
температури перетворюється на яскравий ліхтарик. У момент, 
коли знімається термостійкий покрив, скульптура являє собою 
величезний полум’яніючий стовп, здається, ніби вона зроблена 
з вогняного полум’я. 

Приступаючи до випалювання вогняної скульптури, насампе-
ред закладають фундамент з цегли зі спеціальними отворами для 
газових пальників. Зверху ставлять невисоку «стінку» (скручену 
в рулон) з вогнетривкої вати (це потрібно на час сушіння виробу 
зсередини, щоб полум’я з пальника не било прямо в сиру глину). 
Кульмінаційним моментом у виготовленні вогняної скульптури 
вважається випал і розкриття. Всі п’ять скульптур, виготовлених 
у рамках цього пленеру, обмотували в кілька шарів вогнетрив-
кою ватою, з’єднуючи між собою шари скріпками з ніхрому. 

Вище було зазначено, що «вогняна» скульптура – порівняно 
новий вид керамічної техніки. У 2012 році вирішили і далі удо-
сконалювати майстерність у рамках Третього Міжнародного 
симпозіуму керамістів «Острів Крим».

Для того щоб отримати «вогняну скульптуру», потрібно 
скласти платформу-топку з вогнетривкої цегли і прямо на ній 
зводити глиняну статую. Після того, як вона добре висохне, все-
редині неї розпалюють вогонь і за допомогою дров досягають 
необхідної для випалу температури – понад 1000 градусів. Серед 
учасників симпозіуму бувають як досвідчені керамісти, так і по-
чатківці. Заслужений художник України В’ячеслав Віньковський 
запевняє, що саме на таких заходах можна пробувати щось нове, 
вчитися і саморозвиватися. 

Учасники з України, Грузії, Білорусі та Молдови створили 
шість вогняних скульптур на тему «Маяки», розміри яких більш 
як півтора метра. Кожна робота створювалася командою кераміс-
тів упродовж трьох днів. Щовечора учасники влаштовували видо-
вищне шоу – випалення робіт на вогнищі за температури близько 
1200 градусів. За словами організаторів, подібна техніка дуже по-
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де горить вогонь; коптильні-жаровні, де можна сушити груші, 
сливи, та декоративного півня, який дав назву всьому виробу. 
Композиція декорована давніми слов’янськими символами-
оберегами, такими як «сварга», «зорі», «місяць». Ідея створення 
скульптури «Когут» (великий керамічний півень з дверцятами 
на животі) належить наймолодшому учаснику, якому на той час 
було лише 13 років, – Мирону. Матеріалом для виготовлення ста-
ла шамотна маса. Скульптура була декорована як ангобами, так і 
старим екологічно чистим способом декорування – обварами. За 
обвар майстри використали бовтанку з борошна та молока. Ці-
каво, що вища жирність молока сприяла більшій інтенсивності 
кольору (чим жирнішим було молоко, тим темніший був колір 
«тіла» після випалювання), а в майстерні пахло свіжоспеченим 
хлібом. До скульптур, створених відкритим способом, належать 
роботи В. Віньковського та М. Росул «Горгона» і «Сфінкс»; М. Ка-
раманова, О.  Караченцевої, О.  Вовченко «Воїн світла і добра»; 
В. Віньковського та О. Жолудь «Соколина пісня».

Усіх учасників пленеру вразило, як майстри створювали 
скульптуру «Горгона». Її обпалювали не в печі, а  відкритим 
способом на землі, в  саду, і  не частинами, а  цілою. Її обгор-
нули в каолінову вату, фольгу і обмотали дротом. Просто під 
нею зробили піч. Почали випал увечері, а через десять годин, 
коли скульптура досягла температури 1200 градусів, майстри 
її розкрили – вона вся палала. Це дійство відбувалося вночі, 
з розпеченої червоної «Горгони» сипалися іскри: з очей, з го-
лови, з усіх частин. А коли на неї кидали тирсу, вона спалаху-
вала, як зірка. Особливістю виготовлення цієї скульптури є 
те, що в шамотну масу додавалося пересіяне пилоподібне ву-
гілля. При випалюванні частинки вугілля перегорали, ство-
рюючи додаткову температуру випалу та надаючи міцність і 
легкість шамотній масі. Голова Горгони обрамлена волоссям у 
вигляді змій, які опускаються їй на груди, і коли скульптура 
палала, то з її голови до неба піднімалися вогняні змійки. Цей 
ефект було досягнуто тим, що всередині голови були спеці-
альні направляючі вставки для виходу полум’я. Скульптура 
двостороння, вона не має спини, з двох боків у неї розташова-

Вдалим і настроєвим є концептуально-композиційне вирі-
шення вогняної скульптури «Папороть» (2011). Ажурний листок 
папороті, збільшений у десятки разів до розмірів монументаль-
ної скульптури, особливо ефектно палав і світився під час випалу. 
Концепція роботи співзвучна з традицією, коли шукають чарівну 
квітку папороті на свято Івана Купала. Асоціативно полум’я ство-
рює ефект присутності квітки, огорнутої листям папороті. 

Одна з нових робіт Вячеслава Віньковського – «Соколина піс-
ня», виконана у співавторстві з Олександром Жолудем на плене-
рі «Дивосвіт» у с. Мала Білозерка Запорізької області в 2016 році. 

В експозиції білозерського музею є шість вогняних скуль-
птур: дві з них випалені традиційним способом, але діють вони 
як звичайні каміни або печі; чотири – були випалені на відкри-
тому повітрі. В. Віньковський створив піч-світильник, яку мож-
на розпалити дровами або просто підвести електролампочку і 
насолоджуватися світлом, теплом, які линуть від цього диво-
вижного та оригінального витвору мистецтва; вона носить на-
зву «Варіації на тему Ґауді (піч-світильник)». Розміри роботи 
211×57 см. Створено її у 2012 році. Композиція ажурна, вершину 
її вінчає зображення вічного Місяця, як символу нічного світла, 
на Місяці  – фігурка закоханого, який повіряє йому свої таєм-
ниці. Скульптуру виготовлено у п’ять ярусів, які накладаються 
один на одного. В нижньому ярусі розташована сама пічка. Коли 
в ній горить вогонь, дим піднімається вгору, а вогонь мерехтить, 
просвічуючись крізь отвори, що робить цю скульптуру непо-
вторною. Скульптуру виготовлено з шамотної маси, її декоро-
вано ангобами, солями металів та поливами коричневого, жов-
того, зеленого кольорів. Отвори виконують декоративну роль і 
сприяють кращому доступу повітря для горіння вогню. 

За народною традицією, було створено і композицію «Когут» 
Юрієм та Мироном Нечаями, батьком і сином, скульпторами з 
м. Кременчук. Це декоративна коптильня-куришка, виконана у 
вигляді півня. Вона діюча, і кожен бажаючий може спробувати 
її в роботі. Виріб складається з чотирьох частин: нижнього коле-
са, в якому розміщене так зване піддувало (повітряний простір, 
який підтримує горіння дров і туди потрапляє попіл); топки, 
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символ їхнього захисту, митці створили вогняну скульптуру, 
якій дали назву «Воїн світла та добра». Керував процесом випалу 
О. Жолудь. Композиція являє собою фігуру людини, народженої 
та загартованої у боротьбі, яка випливає з вогню. Розмір робо-
ти становить 74×50×177  см. Автори композиції: М.  Караманов, 
О. Караченцева, О. Вовченко.

Композицію «Соколина пісня» з птахами, що розлітаються 
в різні боки, створили В. Віньковський з Ужгорода (він – автор 
ескізу) і запоріжчанин О. Жолудь. Вони присвятили її Небесній 
сотні. Саме тому робота «Соколина пісня» створена як символ 
пам’яті, як нагадування для усіх нас. Адже пам’ять, втілена у гли-
ні, – це ще одне нагадування про безсмертя. 

Випал скульптури проходив при температурі понад 1000 гра-
дусів. Розміри роботи  – 83×42×162  см. У  «Соколиній пісні» пе-
редано політ птахів-соколів лаконічно, мінімальними засоба-
ми. Незважаючи на свою динамічність, композиція скульптури 
дуже врівноважена та стійка. Ажурність додає виразності та 
ефектності вогняній скульптурі.

Подружжя керамістів Віньковський  – Росул активно бере 
участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних виставках. 
Багаторічна виставкова діяльність митців включає, окрім іншого, 
виставку мініатюри Dell Bello Galeri у Торонто, Канада (1996), ви-
ставку «Карпатський хребет-97», виставковий зал Національної 
спілки художників України, м. Івано-Франківськ (1997), виставки 
карпатського образотворчого мистецтва, муніципальної галереї 
м. Ніредьхаза в Угорщині (2000, 2003), серія виставок «Львівський 
осінній салон “Високий замок”», м. Львів (2000–2011), виставку об-
разотворчого і декоративного мистецтва у галереї мистецтв м. То-
кай в Угорщині (2004), виставку «Декоративне мистецтво Украї-
ни», присвячену 50-річчю членства України в ЮНЕСКО (Франція, 
Нідерланди – 2004), виставку закарпатського мистецтва в посоль-
стві України в Угорщині (2007), виставку в Японії (2011).

Кожного року Мирослава Росул та В’ячеслав Віньковський на-
магаються відвідувати міжнародні симпозіуми з кераміки, щоб 
творчо попрацювати, поділитися досвідом з молоддю та почерп-
нути творчого натхнення. Не зважаючи на багаторічну спільну 

ні обличчя. Розмір роботи становить 205×75 см, вона декоро-
вана ангобами, солями металів. 

Саме як охоронця «Дивосвіту» створив свого «Сфінкса» Вя-
чеслав Віньковський. За аналогією з Великим Сфінксом цей 
сфінкс мав обличчя людини.

Скульптура великого сфінкса спирається на міцні лапи. На 
голові скульптури головний убір – хустка (клафт або немес). Ві-
домо, що давні єгиптяни її пов’язували поверх перуки таким чи-
ном, що вуха залишалися відкритими. Два кінці хустки звисали 
на груди, третій – на спину (іноді її перехоплювали стрічкою або 
обручем). Немес міг бути білим або смугастим, причому колір 
смуг залежав від статусу та роду занять власника. Немес із сині-
ми поздовжніми смугами міг носити лише фараон. Відомо, що в 
Давньому Єгипті всі чоловіки голили бороду. Право носити бо-
роду мав виключно тільки фараон, але його борода була штуч-
ною. Її робили з вовни або з відзрізаного волосся, перевитого 
золотими нитками, і  підв’язували до підборіддя шнурком. Цій 
церемоніальній бороді могли надавати різної форми, але най-
поширенішою була загнута на кінці косичка, схожа на котячий 
хвіст. «Дивосвітівський» сфінкс має бороду. На голові скуль-
птури розташовувалась корона  – пшент. Вона являє собою дві 
з’єднані корони: червона («дешрет») належала правителям Ниж-
нього Єгипту, а біла («хеджет») – Верхнього. Такий убір міг носи-
тися поверх іншого царського головного убору – хустки-немес. 
Художник символічно зобразив всевидюще око богів. На спині, 
лапах та боках скульптури є круглі отвори, які підсилюють тягу 
та створюють додатковий декоративний ефект.

Ще одна вогняна скульптура з’явилася в 2015 році й стала ре-
акцією майстрів на події, які розгорталися саме тоді на Сході на-
шої країни. Експонат білозерського музею «Воїн світла і добра» 
має особливу історію створення. Ця скульптура була виготовлена 
під час ІХ Міжнародного мистецького пленеру «Дивосвіт-2015». 
Саме цього року один з керамістів – Юрій Нечай став учасни-
ком АТО. Тому він не зміг взяти участь у симпозіумі, а його ко-
леги дуже хвилювалися за долю митця, за долю всіх солдат, які 
потерпали на Сході України. І  для їх моральної підтримки, як 
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проходити живий виступ. Такі слова, як «театральний», «захо-
плюючий» або «експериментальний» часто використовуються 
для того, щоб показати намір митця справити загальне вра-
ження від виставки. Оскільки в інсталяції все можливо, вклю-
чаючи як матеріали, так і техніки, що використані й призначені 
для отримання досвіду, неможливо дати однозначного визна-
чення поняттю «інсталяція». 

Наступною особливістю цієї форми сучасного мистецтва є 
тривимірність. Так, українській мистецтвознавець К.  Станіс-
лавська наголошує на тому, що «інсталяція – це простір, органі-
зований за волею митця», який для глядача видається спробою 
«створення іншої, відмінної від повсякденної, реальності – не-
хай навіть на обмеженій, спеціально відведеній для цього тери-
торії». На думку дослідниці, в інсталяції «художник намагаєть-
ся компенсувати втрату мистецтвом храмового простору, який 
у XXІ  ст. був замінений на простір виставковий, що належить 
певній інституції (музею, галереї); він заявляє про свою неза-
лежність від цих інституцій, створює власний експозиційний 
контекст»  51. Мистець, звертаючись до форми інсталяції, реалі-
зує не лише традиційне завдання виразної організації простору, 
а й вносить у візуальне мистецтво категорії, зазвичай йому недо-
ступні, – оповідальність, процесуальність та часову тривалість, 
темпоральність (інсталяція доступна лише обмежений час і ви-
магає паломництва глядача у певний простір)».

Метою значної частини інсталяцій є «бажання зробити мис-
тец тво більш доступним для різних аудиторій, подібний акт 
культуротворчості виставляється в найрізноманітніших міс-
цях. Інтерактивний характер більшої частини арт-інсталяцій 
робить їх гнучкими й динамічними. Кожен раз, коли вона ви-
ставляється в іншому місці, інсталяція змінюється в залежнос-
ті від простору». 

Дедалі більшого поширення набувають мультимедійні (так 
звані комбіновані) інсталяції, які включають як статичні пред-

51 Станіславська  К.  І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури  : 
монографія ; вид. друге, перероб. і доп. Київ : НАККіМ, 2016. 352 с.

працю, вони зберігають кожен свою індивідуальність, кожен має 
своє творче обличчя й задуми, притаманні лише йому. 

К о н ц е п т у а л і з м  у поєднанні з  м і н і м а л і з м о м  най-
більшою мірою притаманні творчості Олени Бланк, Юрія Муса-
това, Гії Міміношвілі, Наталії Богачкової. Ці художники у своїх 
роботах майже повністю поривають зв’язки із предметністю, фі-
гуративністю, виходять за межі декоративного мистецтва. 

Стриманість і лаконічність у використанні виражальних за-
собів властиві абстрактно-декоративній пластиці з шамоту в 
техніці вільного ліплення неординарної київської художниці 
Олени Бланк. Керамічні інсталяції художниці сприймаються як 
плід мистецьких мандр у часі й просторі, як постмодерністська 
гра із зображеннями і предметами («У чотирьох кімнатах», 2008; 
«Дрова», 2014). Олена Бланк – віртуозний майстер інсталяції. 

Термін «інсталяція» походить від англ. to install (встанов-
лювати, розміщувати, монтувати), що певною мірою пояснює 
технічні аспекти її виготовлення. «Інсталяція  – це просторова 
композиція, побудована чи зібрана (змонтована) з найрізно-
манітніших матеріалів і форм, як створених художником, так і 
взятих у готовому вигляді (предметів домашнього побуту, про-
мислових приладів чи конструкцій одягу, іграшок, природних 
об’єктів, фрагментів текстової і візуальної інформації тощо)». 
Вступаючи в неординарні комбінації, представлені в інсталяції, 
речі звільняються від своєї утилітарності, набувають символіч-
ної функції: зміна соціокультурного контексту призводить до 
трансформації змісту, обумовлює гру значень, викликає мно-
жинність можливих трактувань. Як певний окремий арт-об’єкт 
інсталяція утвердилася в західній культурі на етапі зрілого мо-
дернізму в 1960–1970-х роках, хоча перші зразки цієї форми мис-
тецтва продемонстрував ще в реді-мейді «Фонтан» М. Дюшана. 

Як глядач людина фізично входить у простір інсталяції та 
зазнає сенсорного, естетичного і психологічного впливу. За ви-
значенням американських дослідників Т. Шолте і Дж. Вортона, 
усередині цього простору може відбуватись що завгодно: по-
кази, шум і рух машин, накопичення незліченних предметів, 
запахів або інших відчуттів, а в деяких випадках може, навіть, 
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не впіймав». Впіймати можливо лише щось предметно-матері-
альне: об’єкти, до яких можна доторкнутися. Митець у своїх ро-
ботах відображає, як правило, невловиму реальність. У циклах 
робіт «Хмари» та «Вибухи» (2012) художник досить вдало інтер-
претує аморфні газоподібні субстанції, втілює їх у твердому ма-
теріалі, надає їм руху, але разом з тим не позбавляє повітряної 
легкості. Кераміст примушує простір, порожнечу-отвори в своїх 
роботах нести певне змістове навантаження. Вперше серед укра-
їнських митців цей прийом застосував Олександр Архипенко. 
На відміну від невловимих, але «видимих» хмар «У полоні часу» 
(2011) людське око побачити не може. Відмова від «видимого» є 
найбільш загальною рисою авангардних течій у світовому мис-
тецтві ХХ–ХХІ ст. 

Юрій Мусатов у своїй творчості звертається переважно до 
позаматеріальної тематики, він намагається осягнути суть та-
ких близьких кожній людині понять, як простір, рух, час. Ху-
дожник-кераміст легко переносить своє відчуття часу в три-
вимірний простір та майстерно реалізує його із шамоту. Ця 
робота за своєю формою незамкнута, отже митець залишає на-
дію глядачеві вирватися коли-небудь із болючого полону часу. 
В роботі вгадується мрія художника підкорити час так само, як 
він віртуозно підкорює простір. Твір Юрія Мусатова «У полоні 
часу» отримав Гран-прі Другого ІНТЕРСимпозіуму кераміки в 
Опішні у 2011 році.

Незважаючи на молодий вік, Юрій Мусатов взяв участь у чо-
тирьох десятках виставок, в основному міжнародних. Три з них 
були персональні. Він також учасник п’ятнадцяти міжнародних 
симпозіумів з кераміки. Вагома частина творчого доробку ке-
раміста зберігається у музеях та приватних колекціях, зокрема, 
в Арт-центрі ім. Марка Ротко (м. Даугавпілс, Латвія), приватній 
колекції Сергія Махно (м.  Київ, Україна), колекції Hannelore 
Seiffert (Німеччина), приватній колекції у м. Дайдесгайм (Німеч-
чина), Zepter (м. Мілан, Італія), Муніципальному музеї м. Авейро 
(Португалія), Бобруйському художньому музеї (Білорусь), музеї 
Сумського фарфорового заводу (Суми, Україна), Національному 
музеї-заповіднику українського гончарства (Опішня, Україна).

мети, так і фото-, кіно-, відеоелементи, лазерні установки, звук, 
ресурси мережі Інтернет з метою посилення видовищності цієї 
форми художньої культури. 

Останніми роками пильну увагу привертає творчість моло-
дого перспективного художника-кераміста Юрія Мусатова з 
Конотопа, що здобув освіту в ЛНАМ у Львові. У зв’язку з по-
діями 2014  року в Україні, «пророчою» видається його серія 
абстрактно-декоративної керамічної пластики «Вибухи» (2013); 
під час військових дій на Сході України ці твори набули нового 
драматичного звучання. 

Юрій Мусатов  – талановитий український художник-кера-
міст. Його твори знають шанувальники сучасного мистецтва не 
лише в Україні, а й у Польщі, Білорусі, Латвії, Португалії, Італії, 
Швейцарії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки. 

В Україні та за її межами художник-кераміст мав змогу ознайо-
митися з найкращими творчими здобутками колег на виставках 
і симпозіумах. Це посприяло тому, що митець, незважаючи на 
молодий вік, має неабиякий мистецький і технологічний досвід. 

Загальновідомим явищем в Україні були мандрівні банду-
ристи, лірники, врешті – пілігрими. Юрій Мусатов за спосо-
бом життя і творчості – мандрівний художник-кераміст. І де б 
він не був, де б натхненно не творив, мета його паломництва 
очевидна – мистецтво, вільне від стереотипів та кон’юнктури. 
Як сучасний кераміст-концептуаліст він вільний від будь-
яких обмежень у стилістиці, шукає свою художню мову, яку 
творить за допомогою різних технік, матеріалів. Головним для 
Юрія Мусатова є можливість вираження в творі своєї світо-
глядної концепції. 

Творчість цього сучасного митця не підлягає будь-якій умов-
ній типізації: він може працювати на межі декоративного мис-
тецтва й скульптури або дизайну. Його роботи можуть бути са-
лонними, а якщо їх збільшити разів у десять – відразу постануть 
твори монументального характеру. 

«Бути вільним» – основне творче кредо Юрія. І з повним пра-
вом він може повторити кількасотлітні слова мандрівного укра-
їнського філософа Григорія Сковороди: «Світ мене ловив, але 
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Відразу після закінчення Львівської академії у 2008 році Юрій 
Мусатов отримав стипендію Міністерства культури Польщі та 
на базі Вроцлавської академії мистецтв втілив у матеріалі проект 
«Портрет Невідомого». Ця керамічна композиція складається з 
трьох основних об’єктів, кожен з яких спонукає глядача задума-
тись над питаннями: «Звідки я?» «Хто я?» «Куди йду?». Проект 
був презентований в галереї м. Лодзь (Польща).

У тому ж році Юрій став учасником Восьмої міжнародної бі-
єнале з кераміки у Варшаві. На виставці був представлений його 
вишуканий твір «чайний експрес» – робота, яку придбав поль-
ський композитор Станіслав Сіревич.

На міжнародному симпозіумі художньої кераміки в Ходзежі 
(Польща) Юрій Мусатов створив ряд композицій: «Вертикаль», 
«3,5», «Сніданок», «Коло», маленькі чайники, горнятка .

У 2009  році на базі Сумського фарфорового заводу відбувся 
Перший міжнародний симпозіум кераміки, а точніше порцеляни, 
який мав назву «Арт-вагонетка». Темою симпозіуму було звичай-
не горнятко. У ньому брали участь шістнадцять учасників із чоти-
рьох країн. Відразу після закінчення заходу відбулася виставка в 
Сумському будинку культури. Юрій Мусатов за результатами сим-
позіуму отримав першу премію. Кераміст був учасником також 
Другого міжнародного симпозіуму «Арт-вагонетка» у 2010  році. 
Того ж 2009 року він узяв участь у Міжнародній виставці худож-
ньої кераміки «+2 по Гринвічу» (Мінськ, Білорусь), у міжнародно-
му конкурсі дизайну «Аrtzept» (Мілан, Італія), IX Міжнародній бі-
єнале художньої кераміки (Авейро, Португалія), Міжнародному 
симпозіумі кераміки «Україна соборна» (Слов’янськ, Україна).

У 2010  році Мусатов узяв участь у міжнародному проекті 
ATELIER OF ART (м. Вільденбрух, Німеччина). Крім того, в цьому 
ж році Юрій був учасником Дев’ятої міжнародної бієнале керамі-
ки, організованої асоціацією Keramos у Варшаві (Польща), а також 
Міжнародної виставки малих форм фарфору в Ризі (Латвія). 

У 2011  році Юрій Мусатов став учасником Виставки схід-
ноєвропейського сучасного мистецтва, яка відбулася у м.  Цуг, 
Швейцарія. У цьому році художник мав змогу творити на двох 
міжнародних симпозіумах: Другому ІНТЕРСимпозіумі керамі-

Юрій Мусатов вперше побачив світ 19 жовтня 1981 року в міс-
ті Конотоп Сумської області. Навчався у Дитячій художній шко-
лі м. Конотоп, потім у Сумському вищому училищі культури і 
мистецтв ім. Д. Бортнянського. 

З керамікою Юрій Мусатов серйозно познайомився вже на 
третьому курсі – за сприяння викладача Святослава Корсуня він 
почав опановувати гончарство й творення раку-кераміки. Най-
більше з тих часів запам’ятався Юрію довготривалий і копіткий 
процес приготування гончарної глини. Перед тим як почати то-
чити виріб на гончарному крузі, потрібно було замочити глину, 
підсушити її до потрібного стану, а  потім ще й перебити, щоб 
повибивати повітря. До сьогодні художник-кераміст надає пере-
вагу шамоту, фаянсовій і порцеляновій масі. 

Сильний вплив на професійне становлення Юрія Мусато-
ва мав художник-кераміст Григорій Протасов, який викладав у 
сумському училищі, а також був керівником дипломної роботи.

У Львівську національну академію мистецтв (факультет де-
коративно-прикладного мистецтва, відділ художньої кераміки) 
Юрій Мусатов вступив, маючи солідну професійну підготовку. 
Проте навчання у Львівській академії художник відзначає як 
один і з найважливіших етапів його становлення в мистецтві 
кераміки. За період 2002–2008 років він бере активну участь у 
виставках та симпозіумах. У ці роки Юрій постійний учасник 
осінніх салонів «Високий замок» (м. Львів), щорічних виставок 
«Львівська кераміка», Всеукраїнських виставок до Дня худож-
ника (м. Київ), кількох регіональних виставок, а також міжна-
родних пленерів з кераміки у Львові та Бобруйську (Білорусія). 
У цей час Юрій Мусатов захоплюється архітектурою Львова і 
це, звісно ж, дістає відображення в його роботах – він створює 
керамічні об’єкти конструктивного характеру. 

З вдячністю Юрій згадує керівника своєї дипломної роботи док-
тора мистецтвознавства, завідуючого кафедри кераміки ЛНАМ 
Ореста Михайловича Голубця, який надав учню свободу творчості 
у реалізації своїх ідей. Дипломна «Східний експрес» стала основою, 
поштовхом до подальшої роботи над серією, позначеною широкою 
варіативністю: «чайний експрес», «Ранковий експрес» тощо.

IM
FE

www.etnolog.org.ua



615

Українська кераміка ХХІ століття. Художники та народні майстри

614

Галина Істоміна

країні монументальної керамічної скульптури «Вежа»  56. Її ви-
сота становить понад 5 м. Над створенням цієї монументальної 
роботи Юрій Мусатов працював два місяці. Вона складається із 
шматків-модулів, кожен з яких має власну форму і забарвлення, 
проте сприймаються вони цілісно. Скульптура присвячена серії 
виставок «КерамПік в Опішному», тому і має вигляд піка .

На запрошення Інституту українського модерного мистецтва 
в чикаго (США) Юрій Мусатов взяв участь у виставці «Кераміка 
і скло» (січень, 2014). З Європи на виставці показали свої роботи 
лише двоє учасників: Юрій з України та Хав’єр з Іспанії. Решта 
художників-прикладників репрезентували мистецтво Сполуче-
них Штатів Америки. Ю. Мусатов на виставці представив чотири 
роботи. Одну з них  – «чорне хмароутворення» автор залишив 
як подарунок Інституту українського модерного мистецтва. Три 
інші («Хмара  II», «Кольорова хмара» та «Голуба хмара») після 
виставки було повернено на батьківщину. Під час перебування 
у США, крім чикаго художнику-керамісту вдалося побувати у 
своїх колег у Нью-Йорку та Бостоні. Найбільш привабливим для 
нього виявився Нью-Йорк. Там він відвідав майстерню відомого 
художника-кераміста з України Сергія Юсупова, з яким позна-
йомився ще у 2009 році. Сподобався Юрію стиль життя кераміс-
та. Його житло і майстерня знаходилися в одному будинку. Зро-
бив кілька кроків – і вже художник на робочому місці.

Врізалась у пам’ять Ю. Мусатову зустріч із живописцем-концеп-
туалістом Антоном Скорупським-Кандінським, який мріяв повер-
нутися в Україну, навіть купив нерухомість у Криму. Не судилося... 
Художник помер невдовзі після зустрічі з Юрієм у січні 2014 року. 
Розмова відбулася на Фестивалі сучасної художньої кераміки «Це-
Глина» (30 травня – 3 червня 2014 р.). На ньому була представлена 
велика кількість робіт видатних художників-керамістів з усіх ку-
точків України. Мусатов репрезентував тут чотири роботи. 

Кераміка Юрія Мусатова за своєю суттю є аналітичною. Вона 
покликана спонукати скоріше до філософських роздумів, аніж 

56 Данилець О. В Опішному звели керамічну вежу. Урядовий кур’єр. 2013. 
10 лип.

ки в Опішні, де здобув Гран-прі, та Сорок сьомому симпозіумі 
кераміки і скульптури в м. Болеславець (Польща) 52.

Того ж року художник зробив спробу в своїй творчості звіль-
нитися навіть від естетики, як це робили після Першої світової 
війни дадаїсти на Заході. Композиція з двох чайників аморфної 
форми була представлена на виставці «КерамПік» в Опішні. Це 
був перший подібний експеримент в українському декоративно-
му мистецтві, яке навіть за своєю назвою покликане прикрашати 
реальність, а не спотворювати її. Цей витвір був підданий окре-
мими керамістами-аматорами різкій критиці 53.

У 2012 році відбулася перша персональна виставка Юрія Му-
сатова, яка мала назву «Хмари». У польському м. Шидловець у 
галереї «Каплиця Замкова» експонувалися 14 робіт, які кераміст 
створив під час піврічного перебування у цій країні 54.

Друга персональна виставка митця «Хмароутворення» від-
булася того ж року вже в Україні у Мистецькій галереї Центру 
розвитку духовної культури в Опішні. При музеї була відкрита 
кераморезиденція, в якій Юрію пощастило першому працювати 
цілий місяць. За цей час він виліпив сімнадцять нових «хмарин», 
які й стали експонатами цієї персональної виставки 55.

У цьому ж 2012 році Юрій Мусатов здобув першу премію на 
Третьому ІНТЕРСимпозіумі кераміки в Опішні та другу премію 
на четвертій Національній виставці-конкурсі художньої керамі-
ки «КерамПік в Опішному», а також бере участь у Восьмому між-
народному симпозіумі кераміки у м. Дайдесхайм (Німеччина). 

У червні 2013  року на території музею-заповідника україн-
ського гончарства в Опішні відбулася презентація найвищої у 

52 Онищенко  В. «Вертикаль» Юрія Мусатова. Культура і життя. 2011. 
№ 30. С. 13.

53 Вакуленко М. Думки після відвідин Опішного в жовтні 2011 року. Тре-
тя національна виставка-конкурс художньої кераміки «КерамПік у Опішно-
му!» (1 липня – 30 жовтня 2011) : Альбом-каталог / упоряд. Олесь Пошивайло. 
Опішне : Українське народознавство, 2012. 408 с.

54 Неїжмак В. Хмари, що вийшли з печі. 2013. Україна молода. № 31. 27 лют.
55 Моляр Є. Життя та творчість Юрія Мусатова. Дипломна робота квалі-

фікації магістра: Кабінет теорії та історії мистецтва НАОМА. Київ, 2013. 83 с.
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до емоційного сприйняття. Творчість скульптора із самого по-
чатку була розрахована на західноєвропейську публіку, яка біль-
шою мірою ознайомлена з роботами художника, але, очевидно, 
вона близька й українському глядачеві.

В означений часовий період спостерігаємо прагнення кера-
містів підкреслити «чистоту матеріалу», «чистоту форми». Так, 
садово-паркова пластика Гії Міміношвілі може розглядатися як 
приклад мінімалістського та кінетичного мистецтва, де рух чи 
імітація руху  – невід’ємна особливість самих творів. Грузин-
ський художник-кераміст Гія Міміношвілі вже понад 20  років 
працює в Україні. Його творчість багатогранна, адже, за визна-
ченням самого художника, об’єктом мистецтва є «все, що існує». 
Окрему групу становлять інтерактивні інсталяції. Інтерактив-
ність у даному випадку означає видиму комунікативну вза-
ємодію мистецького об’єкта (інсталяції) з глядачем. Змістовий 
підтекст інсталяції «спілкується» з глядачем, що надає процесу 
сприйняття «музейного експонату» ознак видовищності.

Сучасне мистецтво не має обмежень у стилістиці. Народився 
художник у 1958 році в Тбілісі, в Грузії. Там же і здобув художню 
освіту – у 1983 році Гія Міміношвілі закінчив Тбіліську академію 
мистецтв, факультет декоративно-прикладного мистецтва, відділ 
монументальної кераміки. Від початку навчання до художника 
прийшло розуміння, що напрям декоративно-прикладного мис-
тецтва містить у собі і живопис, і скульптуру, і певні тектонічні, 
архітектурні знання. А вже на третьому курсі був розподіл на мо-
нументальне і прикладне декоративне мистецтво. Гія обрав мо-
нументалізм. На думку художника, йому дуже поталанило з ви-
кладачами, він потрапив у добрі руки, адже лекції з архітектури 
читались головним архітектором міста, який доступно доносив 
молодим митцям знання про урбаністичне середовище, як його 
організовувати, як знайти в ньому місце для творів мистецтва. 

З 1993 року Гія Міміношвілі живе і працює у Києві. Коли ху-
дожник потрапив до українського мистецького середовища, то 
при всіх його відмінностях легко адаптувався в ньому, тому що 
академічне мистецьке середовище, школа була ще скрізь одна-
ковою – радянською. 

Дворак-Галік Олеся.  
«Мати-берегиня». 2014 р. м. Київ. 

Шамот, поливи, метал.  
Світлина авторки

Дромарецька Вікторія.  
«Баранець». 2013 р.  

м. Київ. Глина.  
Світлина надана В. Дромарецькою

Росул Мирослава. «Велике викрадення». 2007 р. м. Ужгород. Глина, оксид.  
Світлина надана М. Росул
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Віньковський В’ячеслав, 
Жолудь Олександр. 
«Соколина пісня». 
Вогняна скульптура. 
с. Мала Білозерка 
Василівського р-ну 
Запорізької обл. 2016 р. 
Шамот. Світлина 
надана В. Віньковським 
та О. Жолудь

Ісупова Нелі.  
Стілець. 2016 р. м. Київ.  

Шамот, поливи.  
Світлина авторки

Мусатов Юрій. «Зелено-чорна хмара». 
2013 р. Національний музей-заповідник 

українського гончарства в Опішному. 
Шамот, поливи. Світлина авторки

Галенко Марко.  
«Ангел». 2011 р.  
м. Київ. Шамот, емалі.  
Світлина автора

Міміношвіллі Гія. R 15. 2014 р. 
м. Київ. Шамот, ангоби. 

Світлина надана галереєю 
«ЦеГлина»
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Живучи в Україні та маючи грузинське коріння, Гія Мімі-
ношвілі вважає, що створює абсолютно інтернаціональні, геоме-
тричні речі, які не несуть у собі етнічності. При цьому художник 
не ставить перед собою мету – відректися від свого грузинського 
коріння. Він вважає його дуже важливим, проте не намагається 
свідомо підкреслити його, оскільки воно все-одно виявить себе 
на підсвідомому рівні.

Цікавість у глядача викликають «контактні скульптури», які, за 
визначенням самого Гії Міміношвілі, призначені для того, щоб їх 
пересували, складали, виконували якісь дії. Унікальним є те, що ху-
дожник дозволяє глядачам «гратися» зі своїми роботами, абсолют-
но не переживаючи за те, що вони можуть бути розбитими. Його 
кераміка інтерактивна  – її потрібно сприймати тактильно, з  нею 
можна «гратися» як із конструктором. Скульптор надає перевагу 
тому, щоб глядачі самі називали його роботи, взаємодіючи з ними. 
Як художник він не любить нав’язувати людям власну думку. 

Ще один винахід Гії – «тактильна кераміка». Так він назвав 
роботи, до яких потрібно доторкнутися для всебічного ознайом-
лення. Художник завжди запрошує торкатися його робіт рука-
ми. Проте більшість глядачів побоюється це робити. Інша спра-
ва – діти, яким достатньо одного погляду, щоб здогадатися, які 
деталі обертаються. Митець завжди радіє, коли діти граються 
його роботами на виставках.

До черепків у художника-кераміста особливо трепетне став-
лення, адже вони схожі на археологічну кераміку. Гія Мімінош-
вілі захоплюється яким-небудь черепком не з нашої ери, на якому 
продряпане зображення оленя, але це зроблено із вражаючою вір-
туозністю. Він дивується: як могла давня людина знати про форму, 
світлотінь, що таке динаміка? Художник упевнений, що справжнє, 
сучасне, інакше кажучи, живе знаходиться завжди поза часом. 

Розбиті роботи сучасних художників-керамістів так само 
мають право на реставрацію, відновлення, як і давні твори. Не-
рідко Гією створюються ефекти штучного старіння кераміки. 
Таким чином художник «прискорює час» для того, щоб побачи-
ти, як його твір виглядатиме через багато років чи століть. Адже 
кераміка вічна, цивілізації зникали, а кераміка залишалася.

Попова Наталя. «10 ключів». 2010 р. м. Ужгород. Шамот, глина, ліплення, 
поливи. Світлина авторки

Мірошниченко Олександр. Голова номер 7. 2015 р.  
Шамот, ангоби. Світлина авторки
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ньо впливають соціокультурні зміни та науково-технічний про-
грес. Сучасні українські митці-керамісти беруть активну участь 
у міжнародних мистецьких заходах та сприяють інтеграції ві-
тчизняного мистецтва у світовий культурний простір.

Розвиток художньої культури кінця ХХ  – початку ХХІ  ст. 
обумовлений процесом глобалізації. Він зводиться, на думку до-
слідників, до двох основних тенденцій. З одного боку, зіткнув-
шись з негативними наслідками глобалізації, художня культура 
вимушена була активізувати механізми критичної рефлексії, а з 
іншого, – вирішувати проблеми культурного діалогу та інтегра-
ції, освоювати мову міжкультурної комунікації. чи не найяскра-
віше означені тенденції знайшли вияв у такій формі сучасного 
мистецтва, як арт-інсталяція. 

Отже, серед стильового різноманіття, яке панує в авторській 
кераміці України ХХІ  ст. вимальовується кілька напрямів: ет-
ностиль, неосимволізм, архаїчний (археологічний?) трансаван-
гард, посткубофутуризм, концептуальний мінімалізм.

Гончарі другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Суспільно-економічні процеси середини 1990-х  років при-
вели до зниження мистецьких об’єднань, які займалися гончар-
ством (заводів, комбінатів та ін.). Разом з тим, у зв’язку з черго-
вим зубожінням населення, пожвавило домашній промисел. На 
хвилі утвердження незалежності України зростало зацікавлення 
народним мистецтвом, зокрема гончарством. Проводився ряд 
виставок, науково-практичних конференцій із запрошенням на-
родних майстрів. Проте вже до початку ХХІ ст. такий ентузіазм 
зник, оскільки не був підкріплений фінансуванням з боку дер-
жави. Відсутність державної підтримки негативно позначилася 
на розвитку гончарства.

Не можна, звичайно, категорично стверджувати, що ремесло 
у старому кустарному варіанті зникає, проте занепокоєння ви-
кликає здешевлення продукції, погіршення її якості. Сільський 
споживач гончарного посуду сьогодні на перший план висуває 
не естетичну цінність виробу, а його дешеву ціну. 

Художник працює в галузі художньої кераміки: об’ємно-
просторові композиції, арт-об’єкти, паркова скульптура, деко-
ративна пластика. Сьогодні художнику набагато цікавіше за-
йматися великими роботами, монументальним мистецтвом, 
тому він перейшов на приватні замовлення. Йому подобається 
працювати під чітке завдання у зв’язці з архітектором. Є певне 
архітектурне рішення, а значить – є тема і завдання, існує алго-
ритм, все стає на свої місця. Архітектура – це культурні зрізи та 
їх пласти, переселені ідеї та їх реалізація на новому місці, і так 
далі – все це зібрано в якийсь комплекс методами, матеріалом, 
технологіями його вживання. Така співтворчість – це для Гії Мі-
міношвілі хвилюючий процес. 

Художник не говорить словами, у  нього своя мова  – мова 
пластики. Жодні ескізи, жодні моделі не дають повного уявлення 
про кінцевий результат. І доки остання деталь не стане на своє 
місце, художник не отримає повного враження про те, як це за-
грає, вступить у взаємодію з простором. Гія Міміношвілі до та-
кої роботи завжди ставиться з великою відповідальністю.

Все-таки більшість скульптур Гії задумані як монумен-
тальні садово-паркові. У  майстерні вони представлені в мі-
ніатюрі, але якщо їх збільшити, вони матимуть довкола себе 
простір, повітря, матимуть свою волю, працюватимуть з архі-
тектурою, яка їх оточуватиме. Тобто, по суті в своїх фантазі-
ях Міміношвілі створює контексти якихось просторів, які він 
ніколи, можливо, не бачив.

Архітектор повинен роботу художника відмітити, збільши-
ти, вставити це в тривимірний простір і сказати: «Таке тракту-
вання – так, там схід, тінь впаде сюди, так, мабуть це драматич-
но. Цей театр тут личить». Гія як майстер зі своїми образами 
має бути зразком-оригіналом для іншого художника, який пра-
цює в іншому масштабі. 

Твори Гії Міміношвілі представлені в Національному музеї-
заповіднику українського гончарства (с. Опішня), у приватних 
колекціях в Італії, Німеччині, США.

Таким чином, інсталяція посідає вагоме місце у сучасному 
керамічному художньому просторі, а на її розвиток безпосеред-
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них художніх виставок. До гончарної справи майстриня залучи-
ла дочку Оксану Кабин-Вербівську та сина Олександра. 

Майстри з с. Рожнів Косівського району Івано-Франківської 
області Ігор Радиш та Василь Слижук (з  2003  р.  – члени Спіл-
ки народних майстрів України) творчо осмислюють досягнення 
Олекси Бахматюка у мистецтві кераміки. Поряд з копіями кахлів 
відомого майстра, у доробку І. Радиша та В. Слижука – кахлі з 
сюжетними сценами й орнаментами, миски, горщики, іграшки.

Формотворення та декорування косівських керамічних ви-
робів ХХІ  ст. базується на способах, усталених попередніми 
поколіннями майстрів. Проте, окрім класичного ритування по 
білому та ріжкування по коричневому тлі з використанням ко-
ричневого, жовтого, зеленого та інколи блакитного кольорів, 
лощення та гравіювання по димленому черепку, з’явилися інші 
техніки. Наприклад, Василь Стрипко (1936 р. н.) почав застосо-
вувати техніку ритування та штампування, а також тонування 
для чіткішого виявлення рельєфу. 

На спадщині майстрів народної кераміки Косова вчаться нові 
покоління сучасних митців-керамістів, які примножують та 
розвивають традиції своїх попередників: Оксана Бейсюк, Вален-
тина Джуранюк, Людмила Бурмич, Іванна Козак-Ділетта, Ірина 
Цвілик-Серьогіна, Роман Мицкан, родини Якібчуків і Трушиків, 
Ігор та Христина Троці, Василь Швець, Уляна Шкром’юк.

Заслужений майстер народної творчості України Ірина Цві-
лик-Серьогіна (1950 р. н.) секретам розпису та виготовлення кера-
мічних виробів навчилася у своєї бабусі Павлини Цвілик. Серед 
асортименту майстрині – свічники, тарелі, вази, кахлі, куманці. 

Михайло Трушик очолює Косівський осередок Національ-
ної спілки майстрів народного мистецтва України. Заслужений 
майстер народної творчості України працює разом із дружиною 
Галиною Трушик. В  їхньому асортименті виробів виділяються 
тарелі, баклаги, дзбанки.

Точністю та вивіреністю ліній відзначаються розписи заслу-
женого майстра народної творчості Оксани Бейсюк. Вдале поєд-
нання зооморфного та фітоморфного орнаментів простежується 
в оздобленні напольної вази. В центральній частині корпусу вази 

У даному дослідженні не брався до уваги напрям сувенірного, 
«кітчевого» характеру, який домінує нині, незважаючи на його 
певні «запозичення» з царини народного мистецтва кераміки.

Традиційний діапазон декоративних мотивів (від геометрич-
них, фітоморфних, зооморфних до сюжетних сцен) притаман-
ний народній кераміці м. Косів і на початку ХХІ ст.

Розалія Ілюк (Рощиб’юк) (1929  р.  н.) та її чоловік Юрій Ілюк 
(1915–1995) – спадкоємні гончарі зі Старих Кутів, працювали над 
невеликими гончарними виробами: дзбаночками, горнятками, 
колачами, плесканцями, вазочками. Подружжя створювало та-
кож дитячі іграшки-зозульки. Крім того, Ю. Ілюк – єдиний у Ко-
сові майстер, який постійно виготовляв димлену кераміку. Його 
вироби невеликі за формою, переважно сувенірного характеру, 
прикрашені гравіюванням.

Олеся Козак (Рощиб’юк) (1934–2004) – член Спілки художни-
ків СРСР з 1970 року, учасниця багатьох виставок як у нашій 
країні, так і за її межами. Виготовляла вона гончарні вироби, 
декорувавши їх традиційними орнаментальними мотивами. 
Серед робіт О.  Козак найбільше творів монументального ха-
рактеру  – великих декоративних ваз, тарілок для оздоблення 
інтер’єру. Найчастіше вони оздоблені фляндрівкою на темно-
коричневому тлі. Майстриня прикрашала вироби компози-
ціями квітів, геометричними орнаментами, використовувала 
різноманітні мотиви, якими заповнювала майже всю поверхню 
виробів. Фітоморфний та геометричний мотиви переплітають-
ся в неї на площині із зображеннями зооморфними (оленів та 
птахів), рідше – антропоморфними.

Заслужений майстер народної творчості України, член 
НСХУ Надія Вербівська (1929–2011) секрети своєї майстерності 
успадку вала від бабусі Павлини Цвілик. Напрестольний хрест 
майстрині оздоблений рослинним орнаментом, розписаний зе-
леним і коричневим кольорами з невеликим вкрапленням жов-
того (інв. № КН – 6871). Сюжетну сцену із зображенням гуцула 
і гуцулки на декоративній тарілці вона створила за допомогою 
лише двох кольорів: коричневого й зеленого (інв. № КН – 17353). 
Н. Вербівська – учасниця багатьох всеукраїнських і міжнарод-
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Серед молодих майстрів традиційну кераміку виготовляє 
член Національної спілки майстрів народного мистецтва Украї-
ни Сергій Никорович.

Майстер Андре Гіді (1944) з с. Велика Доброня виготовляє речі 
сувенірного характеру. Уміло поєднавши пластичні знахідки і 
роботу лише з трьома кольоровими поливами (брунатною, зеле-
ною та чорною) гончар створив оригінальну композицію з двох 
ваз у вигляді чоловіка та жінки (УЦНК «МІГ», інв. № 16430/1-2). 
Лаконічність у кольоровому та пластичному вирішенні лише по-
силює виразність образів.

Мистецтво народної кераміки Буковини є малодослідженим 
порівняно з іншими етнографічними районами України. Вплив 
Гуцульщини помітний в орнаментації виробів майстрів с. Ваш-
ківці Вижницького району чернівецької області. Буковинська 
кераміка завжди відзначалася лаконічною врівноваженістю 
форм і декору. Гончарі в с.  Коболчині Сокирянського району 
на межі ХХ–ХХІ ст. випалювали теракотові та димлені вироби. 
Традиційний асортимент виробів – дзбанки, глечики, баньки, 
макітри, миски наприкінці ХХ ст. поповнився вазами, келиха-
ми, тарелями, сільничками. Гончарний посуд орнаментувався 
переважно геометричними мотивами, які розміщувалися вер-
тикально по всій поверхні виробу. Серед відомих коболчин-
ських гончарів варто назвати І. Мазура, В. Гончара, В. Мамавки, 
І. Миколайчука, Ф. Мудрика, С. Горчана. 

У ХХ ст. на Львівщині гончарством займалися в таких осе-
редках, як Шпиколоси, Глинське, Миколаїв, Дрогобич, Гава-
реччина, Лагодів, червоноград, Стара Сіль, Судова Вишня, Ко-
марне, Лисовичі, Болехів, Галич та інших. На початку ХХІ ст. 
у Гавареччині працювало лише три майстри: Євген Бакусевич 
(1962 р. н.), Богдан Бакусевич (1974 р. н.) та Володимир Гарбу-
зинський (1964 р. н.). Усі троє перейняли секрети гончарського 
ремесла у своїх батьків – Мар’яна Бакусевича та Романа Гарбу-
зинського 57. Вироби цих майстрів дещо відрізняються від дав-

57 Мотиль Р. До проблеми збереження гаварецького осередку димленої ке-
раміки. Український керамологічний журнал. 2002. № 4(6). С. 68–69.

розташований орнамент, утворений із чергування зображення 
півника й великої квітки (інв. № КН – 6295).

Доробок відомої династії гончарів Кахнікевичів є визна-
чним явищем у коломийській кераміці. Василь Кахнікевич 
(1917–2001) народився у гончарській родині Марії Білоскур-
ської та Федора Кахнікевича. Кахнікевичі гончарювали за 
часів панування Польщі. Серед коломийських гончарів Біло-
скурські та Кахнікевичі відзначалися високою майстерністю 
випалювання виробів. 

Дочки В. Кахнікевича успадкували секрети гончарного ремес-
ла. Одна з них – заслужений майстер народної творчості України 
Надія Никорович (1947 р. н.) самостійно гончарством почала за-
йматися з 1983 року. Барвисті тарелі, горнята і глечики Н. Ни-
корович виділяються вишуканістю візерунків. Твори майстрині 
експонувалися на виставках кераміки у Словаччині, Угорщині, 
Австрії, Польщі, Молдові.

Друга дочка – Марія Кахнікевич (1951 р. н.) також зберегла не 
тільки традиційний для коломийської кераміки декор, процес 
виробництва, а й асортимент, який здавна існував у Коломиї. Це 
різноманітних розмірів миски, баньки, друшляки, бабники, ку-
лешники, 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. 

З перших днів існування (1981) Коломийського філіалу Іва-
но-Франківських художньо-виробничих майстерень Спілки 
художників України гончарні вироби Кахнікевичів репрезен-
тували Коломию як осередок гончарства на виставках. Всі їхні 
твори ужиткового призначення. Їх можна побачити в багатьох 
музеях країни.

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.
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Петро Даховнік, майстер із с.  Юріївка Любарського району 
Житомирської області, виготовляє традиційний асортимент по-
суду: горщики, двійнята, баньки, глечики, гладишки, макітри, 
миски, ринки, друшляки, вазончики (інколи до шестидесяти 
«голів» посуду в день) і прикрашає вироби опискою. Посуд ко-
ристується попитом на базарі у м. Любарі та у замовників із Киє-
ва, Житомира, Рівного, Одеси й інших міст України.

Гончарну династію в Кульчині Ківерцівського району Волин-
ської області продовжував Володимир Ковальчук (1929 р. н.). Він, 
незважаючи на свій вік, працював і на початку ХХІ ст., виготов-
ляючи глечики різноманітних форм і розмірів, миски, макітри, 
слоїки (ємності великих розмірів з майже прямими стінками), 
великі й малі горщики, двійнята, трійнята, баньки з дуже ву-
зеньким горлом.

Наприкінці 1990-х років у місцевій школі с. Велика Клецька 
Корецького району Рівненської області було відкрито клас на-
родознавства. Гончар Михайло Коваль навчав там гончарному 
ремеслу підростаюче покоління на власному гончарному крузі. 
Проте успадкування тривало недовго, і досвід Михайла Іванови-
ча став реліктовим. Його роботи експонувалися на міжнародних 
святах народного мистецтва «Пісні рідного краю», «Творче жни-
во» у Корці, Млинові, Рівному. Гончар передавав свої знання та 
вміння на науково-практичній конференції «Скарби української 
народної кераміки на Кореччині» у 1993 році. 

Асортимент виробів Дмитра Лівчука з с. Голики Славутсько-
го району Хмельниччини становлять традиційні горщики, гла-
дишки, горнята, підвазонники тощо. Гончарні вироби майстер 
декорує традиційними для даного осередку орнаментами у ви-
гляді прямих ліній та «качечок», «кривульок». 

Під час польової експедиції 14  липня 2006  року автор мала 
унікальну зустріч з одним з останніх працюючих спадкоємних 
гончарів Волині Андрієм Ліщенком. Його садиба розташована в 
тій частині с.  Вілія Острозького району, що має місцеву назву 
«Рудня». Майстер виготовляє широкий асортимент посуду та 
прикрашає його червоно-брунатною «опискою». Вироби А.  Лі-
щенка мали великий попит усюди, куди він їх возив продавати: 

ніх гаварецьких – при збереженні технології певного спрощен-
ня зазнало формотворення. 

Наприкінці ХХ  ст. гончарний промисел згасає у Товстому 
Гусятинського району, в  Копиченцях, Підгайцях, Бережанах, 
Струсові, Теребовлі Заліщицького району. На межі ХХ–ХХІ ст. 
з усіх осередків тільки в Гончарівці зберігся гончарний проми-
сел, яким у 1980-х  роках займалося 15  родин, а  на зламі сто-
літь  – лише чотири родини (Віктора та Івана Удовинів, Івана 
Удовина та Івана Бойка).

У виробах Віктора Удовина (1962 р. н.) переважає геометрич-
ний орнамент, а  твори його брата Івана Михайловича (1926–
1996) прикрашені рослинним орнаментом. Декор традиційно 
для цього осередку нанесений за допомогою різних штампиків.

На зламі ХХ–ХХІ ст. виготовлення чорнолощеної кераміки, 
якою донедавна славилась Тернопільщина, перебувало на грані 
зникнення. Цим промислом на початку ХХІ ст. володіли тіль-
ки Іван Бойко із с.  Гончарівка Монастириського району, Сте-
пан Дяків із с. Голгочі Підгаєцького району, Семен Романюк із 
с. Духів Кременецького району та окремі майстри із с. Залісці 
Збаразького району.

У м. Березне на Рівненщині на межі ХХ–ХХІ ст. працює єди-
ний майстер димленої кераміки Віктор Андрощук. Навчався він 
у Гавареччині в Мар’яна Бакусевича. В асортименті майстра ба-
гато як традиційних, так і інноваційних виробів. Речі побутово-
го вжитку, скульптури та іграшки В. Андрощука експонувалися 
на виставках у Березному, Рівному, Львові, Києві.

У гончарних осередках Рівненщини на межі двох останніх 
століть майстри працюють одноосібно. Переважно займаються 
цим ремеслом один-два гончарі на село. Сільські майстри, які 
сьогодні займаються традиційним гончарством, не беруть участі 
у виставках та народних святах. Таку ситуацію самі гончарі по-
яснюють тим, що вони не мають інформації про ті чи інші свята 
чи виставки в обласних центрах. У місцевих Будинках народної 
творчості байдуже ставлення до майстрів та неактивну вистав-
кову діяльність пояснюють відсутністю достатнього фінансу-
вання. Спілка народних майстрів опікується лише її членами.
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Роботу за гончарним кругом волинські гончарі завжди розпо-
чинали, перехрестившись, словами «Господи, допоможи!». Гон-
чар А. Ліщенко перед роботою промовляв «Господи, поможи!». 
П. Даховнік із с. Юрівка Любарського району Житомирської об-
ласті, як колись і його дід та батько, розпочинав роботу словами 
«Господи, допоможи мені грішному!». І. Панащук із с. Залібівка 
Здолбунівського району Рівненської області – «Господи, допомо-
жи!», зазначаючи, що «велику молитву перед роботою читати не 
було коли». Завжди допомагав у роботі подружжю Остапчуків 
з Вілії святий Пантелеймон. Вони молилися йому, коли копали 
глину, возили, справляли, гончарювали, випалювали.

Своє гончарювання вже згадуваний майстер із с.  Голики 
Д.  Лів чук супроводжував своєрідним ритуалом: перед робо-
тою він, перехрестившись, промовляв «Господи, поможи», а піс-
ля знімання останнього за день виробу з гончарного круга на 
«верхняку» ставив хрестик. 

У спадкоємності мистецтва гончарства Волині спостеріга-
ється тенденція до переходу від народного до професійного. 
Про це свідчать приклади, коли діти гончарів, закінчивши спе-
ціалізовані вищі навчальні заклади, розпочинали працювати як 
професійні художники-керамісти. Зокрема, онука І. Панащука, 
гончаря з с. Залібівка Здолбунівського району Рівненської облас-
ті, А.  Панащук навчалася в Рівненському державному гумані-
тарному університеті за напрямком «кераміка». Онук С. Лашти 
Тарас Лашта у цьому ж закладі пізнає мистецтво кераміки. Син 
М. Лашти, гончаря з с. Велика Клецька Корецького району Рів-
ненської області, за свідченням його брата І. Лашти, професійно 
займається керамікою у Львові.

Проте все помітніша тенденція, коли молодь не зацікавлена у 
продовженні спадкоємного гончарного ремесла. Зокрема, таку си-
туацію ми спостерігали у гончаря П. Даховніка з Житомирської 
області, діти якого виїхали з села. Сам Даховнік у 1990-х  роках 
брав активну участь у фольклорних заходах, зокрема, в 1994 році 
в обласному фольклорному святі «Роде наш красний».

Гідною спробою відродити традиційне гончарство є намаган-
ня окремих молодих людей навчитися цьому давньому ремеслу. 

у Почаєві, Кременці, Рівному, Луцьку. Крім гончарства, майстер 
40 років займався столярством у місцевому колгоспі.

Передача досвіду гончарювання з покоління в покоління нині 
спостерігається лише в окремих гончарних осередках Волині. 
А. Ліщенко свій досвід та вміння передав дочці, 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. Батько стверджує, що «дочка вміє робити, в неї не гірше ви-
ходить». Така ситуація є унікальною на теренах Волині, оскільки 
жінки тут, крім важких воєнних та повоєнних років, гончарством 
не займалися. Дружина майстра Євгенія Ліщенко допомагала чо-
ловікові «справляти» глину («квасити», збивати її в «пеньок», пе-
ресікати дротом, різати на смужки, закачувати у вальки, рвати на 
кульки). Такий розподіл праці був розповсюджений на Волині: 
сировину для гончарів готували переважно їх дружини. Проте 
на території історико-етнографічної Волині автор не зафіксувала 
даних про малювальниць посуду, які оздоб лювали вироби своїх 
чоловіків. Таке явище було поширене в Опішні, тоді як на Воли-
ні гончарі власноруч декорували посуд, а їх дружини виконували 
лише допоміжні роботи. Не виключено, що такий розподіл праці 
певною мірою пов’язаний з простотою виконання технік декору-
вання, проте він був характерний і для тих волинських осередків, 
де був поширений підполивний розпис.

Гончарний круг спадкоємні гончарі, як правило, виготов-
ляли самостійно. Гончарний круг А. Ліщенко виготовив влас-
норуч. Його конструкція була типовою для гончарних осеред-
ків Волині та й України взагалі. Круг приєднувався до лави за 
допомогою дерев’яного ключа. Верстат складався з «верхняка» 
(діаметром 30  см) і «спідняка» (85  см), виготовлених із дуба, 
з’єднаних за допомогою металевого стержня («веретена»). Стер-
жень у нижній частині був загострений до конусоподібної фор-
ми. Він ставився на металеву пластинку з ямкою для мастила, 
щоб полегшити обертання. Вищеописаний гончарний круг на-
лежить, за визначенням Є. Спаської, до так званих «волоських» 
кругів «веретенного» типу. 
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художники захоплено працювали в наївному руслі й закріпили 
за собою термін «неопримітивізм», увійшовши своїми творами 
до залів найбільших європейських музеїв.

Д. Стаховський при створенні своїх робіт намагається врахо-
вувати інтер’єр приміщень для того, щоб досягти ансамблевості. 
Значну частину технік оздоблення гончарних виробів він осво-
їв самотужки. Наприклад, аби навчитися техніці фляндрівки, 
майстру довелося самостійно підбирати консистенцію ангобів. 
«Фляндрівкою» називають з’єднання за допомогою гострого 
предмета декількох «стрічок ангобів, подібно до мармурових 
розводів, – чітких і зигзагоподібних» 58. 

Знавець керамічної технології О. Р. Тищенко уточнює, що тех-
ніка фляндрованих розписів полягає в розтягуванні прямих або 
концентричних ліній у поперечному напрямку двома способа-
ми: голкою або краплею ангобу іншого кольору 59. 

«Фляндрівка» передбачає нанесення на виріб, який оберта-
ється на гончарному крузі, різнокольорових, розташованих одна 
біля одної смужок ангобу. Продовжуючи повільно обертати 
гончарний круг, майстри розсікають нанесені пояски гострою 
дерев’яною паличкою чи голкою, рухаючи ці інструменти верти-
кально через певні інтервали. При зміщенні в’язкої консистенції 
ангобів утворюється візерунок.

В оздобленні мисок Д.  Стаховського нерідко зустрічається 
техніка «фляндрівки». На миску, що обертається на гончарному 
крузі, майстер ріжком наносить різнокольорові кола. Потім на 
найбільше коло, на довільній відстані одна від одної, видушує 
масивні краплі ангобів. Кожну краплю гострою паличкою май-
стер зміщує до середини миски. Разом з краплями зміщують й 
шари ангобів, утворюючи візерунок з «гребінців». Складність 
даної техніки полягає в необхідності точних блискавичних рухів 
майстра, оскільки ангоби дуже швидко втрачають вологу. Почи-
нав Д. Стаховський з невеликих мисок і з часом дійшов до мисок, 

58 Тищенко  О.  Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 
(ХІІ–ХVІІІ ст.). Київ : Либідь, 1992. С. 395 : іл.

59 Українське народознавство : навч. посіб. / за ред. С. П. Павлюка, Г. Й. Го-
ринь, Р. Ф. Кирчіва. Львів : Фенікс, 1994. С. 109–110.

Але не завжди такі спроби увінчуються успіхом. Інакше було у 
Дмитра Стаховського – молодого майстра гончарства, коли він 
розпочав свій творчий шлях у мистецтві, що об’єднує Ніко Пі-
росмані, Ганну Собачко-Шостак, Марію Примаченко. Звільнен-
ня від академічності у мистецтві захоплювало професійних мит-
ців від початку ХХ  ст. й до сьогодні. Наївне мистецтво набуло 
нині нових форм і стало одним із чинників кардинальних змін 
у сфері образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва. 

Д. Стаховський почав навчатися гончарству вже у дорослому 
віці в 2012 році у гончарній школі в Опішні. Він не спадкоємний 
гончар, навіть не вихідець із сільської місцевості, хоча зараз про-
живає в с. Глеваха на Київщині. Народився майбутній майстер у 
м. Владивосток (Росія). Проте найбільш привабливими для гон-
чаря виявилися традиційні українські мотиви. Вони захопили 
його лаконізмом, довершеністю тисячоліттями вивірених ліній.

Сильно вплинув на «наївного» митця відомий художник-ке-
раміст Гія Міміношвілі. Його та ще художника Сергія Радька 
Д.  Стаховський вважає своїми вчителями. Багатогранна кон-
цептуальна творчість Гії Міміношвілі знайшла відгук у душі 
молодого гончаря. Він натхненно навчався у грузинського ху-
дожника-кераміста, переймаючи не лише секрети технології, але 
й особливості світогляду маестро. Аналізуючи творчий шлях 
Д. Стаховського, обов’язково згадується ще один геніальний гру-
зин – Ніко Піросмані (Піросманашвілі), який був автором ресто-
ранних вивісок, і фахівці вважають, що багато робіт цього жан-
ру, зібраних під його ім’ям Музеєм мистецтв і Музеєм етнографії 
в Тбілісі належать не йому одному. Вивіски трактирів, виконані 
на цераті, з  написами, що проймають своєю простодушністю, 
представили світу видатних талантів, що не отримали академіч-
ної підготовки. Це створювало гостру новизну пластичної мови, 
хоча одночасно свідчило і про певну обмеженість.

Художники, що відкрили світу наївне мистецтво, належали 
до початку XX ст. Вони шукали нових засобів для контакту з но-
вим глядачем і шукали першоджерела творчості. Найближчими 
до першоджерел виявилися народні майстри, такі як, скажімо, 
Марія Примаченко, Ганна Собачко-Шостак та інші. Професійні 
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інформаційний обмін Д. Стаховський вважає важливою ланкою 
у формуванні світогляду митця. 

Варто зазначити, що віками відшліфована традиційність 
спадкоємних гончарів не дозволяє їм засвоїти у своїй творчості 
впливи «кітчу», еклектики.

І насамкінець: для збереження гончарної спадщини необхід-
но активізувати роботу Національної спілки майстрів народного 
мистецтва, центрів народної творчості, засобів масової інформа-
ції у сфері виставкової діяльності народних майстрів.

які мають 35 см у діаметрі. За свідченням майстра, для виготов-
лення такої миски необхідно два кілограми глини. 

Мистецтву Д. Стаховського притаманна певна ізольованість, 
хоча в його роботах відчувається і тло народного мистецтва, 
і творчість аматорів. Тонке відчуття кольору дозволяє майстру 
створювати вишукані композиції в коричнево-вохристій і бла-
китно-синій гамі.

Шкалою оцінювання спадщини кожного «самодіяльного» 
художника можна вважати його особисте обдарування, неза-
лежно від середовища, в  якому працював майстер, від школи 
знань, які він отримав або не отримав. Проте є певні ознаки 
творчості, за якими можна впізнати майстра «наївного» мис-
тецтва. У цьому мистецтві більше природної безпосередності, 
ніж надбаної майстерності.

Слово «самовираження» для Д. Стаховського є вирішальним, 
воно визначає сенс і мету його творчості. Майстер прагне індиві-
дуального вираження, особистісного висловлення, підкресленої 
зосередженості на собі і своїх відчуттях. Він вважає мистецтво 
запрошенням до діалогу, він враховує смак учасника такого діа-
логу, глядача. Майстер починає розмову, щоб глядач зрозумів 
мову гончарства і відповів на виклик. Разом з тим, йому не при-
таманне виконання «кітчевих», «базарних» речей. Гончар вихо-
дить за межі української традиційної орнаментики. На сьогодні 
його цікавить румунська фляндрівка.

Д. Стаховський активно брав участь у ярмарках у 2015 році 
в Пирогово, Опішні, Києві. Позитивно були сприйняті його 
роботи на двох фестивалях традиційних культур у Стамбулі 
(Туреччина) у 2015–2016 роках, у музеї Івана Гончара, на фес-
тивалі «ЕтноСвіт» у музейному комплексі «Мистецький Арсе-
нал» в Києві.

Згадуючи великі фестивалі та ярмарки декоративно-приклад-
ного мистецтва, можна сказати, що вони виглядають своєрідним 
полігоном, на якому випробовуються накопичені за всю історію 
сучасні моделі декоративно-прикладного мистецтва. Для май-
стра ярмарки – це можливість поспілкуватися з колегами, здобу-
ти нові спеціальні знання у галузі гончарства. Такий культурно-
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МІМЗМ – Музей історії Михайлівського Золотоверхого монастиря 
МХКТ – Межигірський художньо-керамічний технікум
НА ІА НАНУ – Науковий архів Інституту археології Національної акаде-

мії наук України
НАМУ – Національна академія мистецтв України
НЗ «СК» – Національний заповідник «Софія Київська»
НІЕЗ «Переяслав» – Національний історико-етнографічний заповідник 

«Переяслав»
НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний  

заповідник
НМІУ – Національний музей історії України
НМЛ – Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького
НМНАПУ – Національний музей народної архітектури і побуту України 
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НМУНДМ – Національний музей українського народного декоративного 
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НСХУ – Національна спілка художників України
НЦНК «МІГ» – Національний центр народної культури  

«Музей Івана Гончара»
ПКМ – Полтавський краєзнавчий музей ім. Василя Кричевського
РЕМ – Російський етнографічний музей (Санкт-Петербург, РФ)
УАМ – Українська академія мистецтв 
ХІМ – Харківський історичний музей ім. М. Ф. Сумцова
ХММ О. Кульчицької – Художньо-меморіальний музей  

Олени Кульчицької

СПИСоК СКорочеНЬ

АНФРФ ІМФЕ НАНУ – Архівні наукові фонди рукописів та фоно-
записів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України

АРМУ – Асоціація революційного мистецтва України
БКМ – Білоцерківський краєзнавчий музей
ВКМ – Волинський краєзнавчий музей
ДНАББ – Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека  

ім. В. Г. Заболотного (Київ)
ДНІМ – Дніпропетровський національний історичний музей  

ім. Д. Яворницького
ДШК – Дарницький шовковий комбінат 
ЕСУ – Енциклопедія сучасної України
ІДМУ – Історія декоративного мистецтва України
ІМФЕ – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М. Т. Рильського НАН України
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України  

імені В. І. Вернадського 
КДАДПМД – Київська державна академія декоративно-прикладного  

мистецтва і дизайну імені М. Бойчука 
КДХІ – Київський державний художній інститут
КиївЗНДІЕП – Київський зональний науково-дослідний інститут  

експериментального проектування житлових і громадських споруд
Клуб МВС – Клуб Міністерства внутрішніх справ у Києві
КПХППШ – Кам’янець-Подільська художньо-промислова профшкола 

ім. Г. Сковороди
КХІ – Київський художній інститут
КХІШ – Київська художньо-індустріальна школа 
КШК – Київський шовковий комбінат
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