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ІН СТ ИТ У Т ХУДОЖ НЬ О! П РОМИСЛОВОСТІ 

Ю. П. ЛАЩУК: 

ГУЦУЛЬ С ЬКА 

КЕРАМІКА 

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО 
ЛІТЕРАТУРИ З БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УРСР 



В брошурі даєть~я к_оро!кнй ан аліз твор
чості народ1шх ма11стр1в І уцу~~щ11н11 в га
луз і керамікІІ, підкреслюється 11 nрогресив-
ІІИЙ, реаліст11чн11й характер. . . 
Розрахова на на художн11кш,. арх1текто

рів, м 11стсцтвоз11авців, студ~нт1в. уч11л11щ 
r~ рикладноrо Nисте.n:вз, nрзш111 1 1tкш худ?~ 
ньоі промисловост~ 1 широке коло ч1tта 1111. 

в ОБСТАНОВЦ І 11е1ш 1ш11ого зроста ння добробуту 
та І(уJІьтури радянськн х J І ІОдсіі на основі бур х

JІ ИВОГО розвитку соціаJ1 істиlнюї економіки незr-1і р 
но зростають їх естет11ч 11і п отреби, веJІ ичезним стає 
потяг до того, щоб прикрасити побут. Працівннкн ра
дя нської промисJІ овості, маіістрн декорат11вно- пр11клад
ноrо мистецть~а, закрема ті, що виготовляють побутові 
вироби, повинні докластн вс і х зусиль, щоб задовольни
тн постіііно зростаючі вимоги радянського споживача . 

ДаJІьшому розквіту радянського декоративно-прн
кладноrо мистецтва :- соціал і стичного змістом, націо
нального формою - у великі1'і мірі допомагає вивчен 
ня скарбів української народної твор1юсті, од111~м з 
яких є мистецтво карпатських верховпнців-rуцуJІ і в. 

Гуцульщиною називають тернторію, що лежить на 
стику трьох областе іі: СтанісJІавської - раііони Жаб'є, 
Кос ів , Ярб1•1е, Кутн. ЯбJ1у11ів; Закарпагськоі-Р<~ :х ів· 
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ський район; Чернівецької - Вижницьк.ий та" Пути ~ 
д і вс ьки й р а і'Іо ни . Простори ці перетинає прськии кряж 
Чорногорі! , наіівищишt точк ами якого є ~ори Говер · 
.ria _ 2058 м і с Піп І ва н » - 2026 м над р1внем моря . 

в гірських районах значення землер?бства друго· 
рядне . Осиовюt м заня:гя ~r верховинцш є твар11~ 
11ицтво та лісопромиСJJОВІ розробки :. .в м ~шулому 
м исливство. ЗасСJІяЮ'Ть земл і укр а1 нщ ? Я КІ , всупереч 
багатові ковим на магання м гноби:_ел 1 в-австро-угор · 
ськи х баронів і княз і в та польсько: шляхтИ'-еК?НО· 
м і ч~ ~ о з акабалити і асим ілювати 1 х, зберегли р1д11 у 
і\ЮВу , культуру, традиції т~ мистецтво. П ~11пюбле11е 
селя~і ство вело стих ійну соu1ал ь1ю-визволь~ } боротьбу 
11 форм і руху опришків-народних месник.1в, акпш1шх 
:~ ахис11и к і n н а роду проти феодаJІЬНО ·КР ІПОСНИЦЬКОГО 

.11аkапітал ізм спричинив жахливу ~озруху в еко1юміц! 
Гуцульщини . Я к відомо, у 1880 рощ 42 процент1 1 площ~ 
вс і х полонин , лісів та орних земель налс~ало лихва· 
рям, пом іщ~1кам , монастирям. В 1890 рощ в Гуцу~ь
щин і було 92 проценти непись~t~11 11их ( в 193 1 рон. 1-
42 проценти) , лічених к і лька шюл ; з ате снла-силенн~ 
корчом витя гала у гуцула за безuін ь продукти. лихвар~ 
закабалювали його позиками . 

Пересл ідування та ути..:ки не з..: ама:11 и дух~ов ного 
життя аерховинців . Вон и пронеСJJИ 1.;р 1зь в~ю1 сво 1 само· 
бутні традиції і м истецтво, зба гати в.ши и р~звинувши 
його на базі власного творчого досв1ду, кор 1н н я якого 
оеде у глибоку давнину. _ . 

Гуцудьщину заселяли в XIII- XIV ст . ст . nих~дц~.~ 
Лідгір'я та долини Дністра, які принесли сюди традищ1 
високоі культури І(иїьської Русі та княжого Галич а. 

Н а ue вказує ряд особлиnостеіі мови, одягу, обряді в , 
танцю, тех нологі ч ш1 х за собів виробшщтва, іконописний 
типаж, орнамента ції , я к і вже дав 1ю зникли в інших 
р айонах, а тут в умовах гіjJської з а мкненості збе 
реглися , незначно змін е ні часом. Гуцульщина тому і 
привертає увагу доСJ1 іднпків , що допомага є ї м вн&чати 
м инуле слов'янських народів, розшифровувати затерті 
віками стор і н к и і х і сторії . 

Ба гатство дуХUDІЮГО ж иття гуцулі в виявляється в 
побуті, фольклорі і , насамперед, в ори г і нальному деко 
рат11 вно -приклад1юму м 11стецтв і , де проявил ася спе
цифік а українського народного мистецтва в цілому і 
разом з пш склалися локальні риси i'ioro, характерн і 
для Гуцульщини. Особливості створювалися прот;~гом 
стол іть. формува.rтнся і розп 11 вал 11ся в самодіяльні й 
творчості ба гатьох покол ін ь 1 1 а род1111х майстрі в. Худож · 
нім оформлевн ям п р едметів побуту за ймалася зrrачнn 
частина населення, звідк и вюu1шл 11 видатні 11 арощ1і 
мнтці з б<~га ти ~f досвідо~1 тоорчості в різних гаJJуЗЯ'\ 
прпкJJ адного мистецтв а. Вироб ~~ призвачалися для н а · 
р оду, естетичні DИМОПІ якого бул и завжд1 1 досить Б fІ
сокорозвинен і . 

з а ~1 кі1ен і сть г і рського розташуван11 я обмежувала 
зносини з суміжними економіч1шм11 районами. Це З).!)' · 
шува;ю розвивати власн і прощ1сл 11. голr~внпм чином 
здатні задовольн 1~т 11 побутов і потреби самих nерхо&ин -
11і в. На явні сть місцевої дешевої с11ровини-дерева. ка 
меню, шкіри , вовни та кості-також внзначяла напря
мок іх творчості . Народні ма 1істри з а йм ались різ111вш 
видами прикладного мистентва . :i саме: худсжньою 

обробкою дерева , ь~ключаючн різ 1)бярство та бондар 
ство з художнім випалюв а нням дерева. вишив!tльни· 
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цтвом, ткацтвом та килимарством, кушнірством, мо

сяж~шцтвом (худож11я обробка металу), різьбою по 

кості та в11готоw1 е ш1ям керамічних виробів. 

Вироби ус і х названих галузей народної творчості 

характерні І\н1іістерніст10 виготовлення, вража101tь чіт

кістю рисунка, великою досконалістю композиції і 

колоритною І'ЗІ\ІОЮ. 

Ск11адо1юю частююю народного промислу на Прн 

карпаrгі, що вш1ятко1ю яскраво відб11;1а розвиток 

самобутнього м11стецтва мас, є гуцульська кераміr<а. 

! Гуцульська керам і ка<"-це переважно вироби, ви-
конані тсхвікою гравірування по сирОІ\tу побіленому 

і 11ереnку і розп и сані черво1-11 1м ан rобом та глазурами

' зеленою, жовтою. 
Са І\1е ця декоративна техні1<а - тсх11іка р 1 пуваrшя 

є специфічною р 11 сою гуцульської кераміки, яка шщі-

І 
.11 ила її з сус ідніх го11чщJськ11х центрів ·га обумовнJІа 

розвиток своєрідної систем и оздоблення кера мік и. 

Виробництво гуцуJ1ьської кераміки пов'язане з 

трьома підгі рськими м ісцевостями в долинах рік: 

Пісти~1ьки (с . Піст11нь), Рибниці (м. Косів}. Чере.,юшу 

(м. Кути), кулн раз на ти ждень сход н.r~в верховинні 

на ярмарки. Це сприяло посиленому збутові внробін. 

Батьківщиною rуцу.тн.ської керамікн є с. Піспшь, 

в ідоме на почап;:у Х ІХ ст. виробництвом добр11х по· 

.1 ив'ян11х мисок, гарно розписаних, з характерн11м11 з а

тіками зеленої поливи; міцної форми свіч1ш1{ЇВ та ба

ранів з назонч11ком на с 1111ні. які виробляються і теr 1ер. 

Першш1 відомн:-.т нам roн 1ta pe~1 є Матві й Ковм11,

ськиіі , підпис якого є на двох іконах українсько· 

галицького типу, цю перебу1}ають у фондах Л1)вів-

• 

ського промислового музею. Uе-вею1кі глиняні дош 

ки розміром 45Х37 с,и, ТОВЩІІНОЮ І С-''· краї яких 

утворюють pa~ry товщиною 2 CAt, шириною З см. 

Р11с . І . П . Кошак. Бара11 з 11азон'111ном 11а стш і . 

О611дn і датоn;:ші 1811 роком. Во1ш не. мають на собі 

жод1111х орнаментальних смуг , кр і м маленьких 1юr1ю

шшюк на ризі одні єї з них, тому важко вста11ов 1п11. 

які саме елементи орнаменту застосовував цей маіістер . 

Од1~ е безперечно-керамічне щ1робництоо перебувало 

тоді на nнсокому рівні. 



,111 Дуже популярне в народі і м'я гончара Олекси Бах 
меf~рка ( 1820- 1882 рр.), з яким пов'язується твер 
дження про «ВІІнахід» гуцульської кераміки. Батько 

його був простим гонча 
рем і си :-1 а свого від
дав у науку до відомо
го на той час косівсько
го «маляра» М.11.х а~"1л а 
Баранюка. Незабаром 
провідне місце в пр.о· 
МІІСJІЇ ЗЗJЇМаЄ МОЛОДИЙ 
Олекся. У т1род1шх 
оповіда ннях він - ле· 
гендарна людина, шо 

все вміла. винахідник, 
який ревно приховував 
свої проФесіон а.пьні та
ємниці . TToro популяр 
ності сприяли нагороди 
та прем ії , одержувані 
ним на виставках виро

бі в народних промиСJІ і в . 
Роботи його е1<спорту
валися і за кордон . 
Щодо «ВІІІІЗХОду» 

Бахметюком кера~tікн, 

Р"с. 2. о. Бахметюк. Свічник то це явне перебільшен -
трад11ціі! 11оі форми- ня. Творчості його 

сnоставннк•. Фонд ЛЕ/•\ . сприяло глибоке засво· 

єння досягнень попе-· 

редників, які ь~і11, будучи людиною талановитою і енер
гійною, підніс на внщніі ступінь. Він тонко відчуває 
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uи .\ЮГІІ матеріалу, застосовуючи лише такі композиції 
і трактуючи їх так, як цього вима~-ає гл1ша та призна

чення предмету. У цьому-на йсильн і ша сторо11а його 
маіістерност і , яка поєд1~увалася з вел~1кою працьови

тістю та заповзятливістю. 
Орнаментальниіі запас Бахме1·юю1 - лаконічний. 

Він оперує н11м сміливо, але ніколи_ не перевантажує 
рисунка, вживаючи найчастіше т.аю ~лементи: «КВІТ· 
ку:., сл11стки»-два вид11 с:кучер 1в:., 1льчате письмо, 

«зубці », «копитця». Він перш11й зобраз~!в на кахлях 
павичів, пів1-1ів, оленів, а також побутов1 с_ценн. 

t 
У Петра Баранюка (помер у 1880 µоц1 ) рисунок 

.акурат 1 1іший, ніж у Бахметюка, але /\ого в ироби часто 
важко відріз1штн від праць оста1111ьоrо. 

1 Наприкінц і Х ІХ ст. відзначаються У R:осі~сь_кій 
І'рупі гончарів І ван І(ощук, l na 11 Баранюк 1 п1зшше 
йоснп Баранюк 1. Вироби їх діставал и схвале111!я на 
численних виставках . Але разом з тим їх вклад у роз
u1 !ток гуцульської кераміки 11езнач1шй . 

Село Пістинь-місце твор•юсті славетного гуцуль· 
с1)коrо маіtстра П етпа Кошака. що народився 1864 ро
ку в сел і М.оскалівuі (тепер Косі в). Б~тько йог? вироб· 
ляв прости й посуд. Зал ишившись ~ен ят~ роюв. круг
лим сиротою, хлопчик зазнав по11ев1рянь 1 злидн1в, був 
rrастушко~.1. наймитува в. Повернувшись з солдатчини, 
у 25. років він береться за гончарство. Вивчаючи виро
би косівських майстрів, він підвпщив свою майс!е~
ність настільки, що на виставці 1894 року у .rуьвов1 дІ· 
став срібну медаль. Протягом 1894- 1897 рокш Кошак 

1 Баранюки наnр11кінці ХІ Х ст. з комерціі!н11.х м і ркувань стал~~ 
nідn 11 сувати свої в11ро61~ с Барановськ11і'І• .. ~од.1611~ Бахметюков1 , 
якиіІ підписував сБахмщьк11іІ • або сБа х м111ськнн•. 
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ьчнтьсн в rо11чарсь 1•ііі шкоJІі в Коломиї . Після закін 
чення ііому, як кращому випускникові , виклопотали 
невеJІнкі кошти, н а як і в і н будує більш досконале 
горно з подвійним дном для вогню. В 1 ~~2 році Кс:~шак 
одержує золоту медаль на КОЛОМИЙСЬКІІІ ВИСТЗВЦІ, та 
все ж це не позбавляє його злиднів. Про це говорить 
ві н у своєму листі в 1902 році . «М.оє життя д~ж~ 
б ідне, заледве що живу. І поля в менеf немає. Хл1б 1 

все до нього за дорогі гроші мушу купувати , а зщю
бітку не маю... У нас гончарі лрацюют~ вдома. а 
жі нки іх ідуть з дітьми на іншу роботу: ттом на жни
ва або яка там інша робота трапиться. Поки виробить 
го~чар одне горно посуду, то з нуждп і голоду впгля 
дає як смерть» 1• 

Незважаючи на часом нестерпні умови праці, він 
не залишає улюбленого. заняття, завойовуючи авторн
тет і славу найкращого мцйстра ВС;ього ПіДІ'і р 'я. 

Він грунтовно вивчав все, створене і'юго поперед
никами . Вершиною його творчості є дві 1н1хJ1я ні груби 
( 1927'-1930 рр . ) , ЯІ<і тепер знаходяться в приміщен
ні контори килимарської промартілі імені Шевче1ша 
в Косові. Орнамент їх-шедевр декоративної маіістер 
пості ( рис. 8, 9; табл. 3-10 додатка ) . 

Помер Кошнк в 194 1 році, залишивши багату 
творчу спадщину. В ироби його експонуються в бага
тьох музеях, багато печей його роботи зустрічається z:s 
селах ПістннІь, Ключів. Характерно, що хоч Кошнк 
навчався в коломиііській школ і , вплив пкої дещо nо
значився на його творчості, все ж митець анітро.хи не 
порвав з реаліз:,10м 1 1ародного мпстентва: даремно 

1 Цеіі т~ст зберігається у Музеї художньої пром11словості та 
етнографії Ак адемії наук УРСР у Львові. ' 

шукати у нього натуралістичної засушеності ор намен
ту. У пер іод засилля міщанськнх смаків у творчості 
багатьох гонча рі в (перед 1939 роком ) Кошак проти
стояв цим тенденціям. Н а fіого творчііі спадщи ні 
зросло багато гончарів, і ніхто з 1н1х не перевершив 
свого вчителя. 

Одним з послідоьuшків Кошака був Григор ій Цві · 
лпк (1 900- 1952 рр.) . Народився ві н у Коломиї. За· 
:-.юлоду працював мельником, доки в 1925 році не 
одружився з Павлі ною Свіздранюк-косівською rончар -

~~~ь1<~1~~і~а-~р~і~;~:д1~~=а n~ес~~~11ос~~ік~~ в~~~~~~~~лз~ · 
під іі впливом молодий мельник ста в гонча рем. Гри
горій наполегливо 1швч <1є декор Кошака, робить за
рисовки, переймаючи стиль уславленого попередника . 

Якщо в ранніх роботах Цвіл~ш дуже несміл~ннні 
декоратор. то його вироби останн і х 15 років - дійсно 
твори народні з реал істичними р11саш1 , гідні учніf 
Кошака (рис . 28. 29) . 

Проте в той час ці риси гуцульської керам і ки , зо
крема її реалістичність, ц і нились по-сnравж11ьо~1у ли
ше н ародом. 

Представники буржуазного ш1стептвн nід1<реслюва
ли «примітив», технічну простоту па родного мистептва, 
" інолі і розцінювали як «цікаве варварство». його 
утилітарні якості і органічний зв'язок з трудовою ді
яльністю вважялися приниженням мистецтва. Тому 
нано не вивчалося досконало, глибоко і багатогранно ; 
iioro копіювали. використовуючи окремі елементи. 
Показовою в цьому відношенні є історія коломи іі ської 
rончарськоі школи. Засновано іі в 1875 роні з метою 
виховання грамотних у художньому 1 ТРХІІО.ЛОГіЧІС; 



Рнс. З. О. Бахмстюк . Кахля сПоштар:.. 
Фон д ЛЕМ. 

відношеннях кадрів. в діЯJІЬІЮСТі ШКОЛІ! LШЯВІІJІІІСЯ 
шкід.1швий вплив буржуазного мистецтва-мщ::тецтва 

11 анів ного класу і й о 1·0 стаВJІення до f.шстецтва 11о н е· 

воленоrо народу. На художній стороні процесу на · 
вчання саме і позначалися гострі суперечності між 
буржуазющ мистецтвом і творчіст'? народних .мМіст · 
р і в. Директор школи і р яд уч11те.л1в-художннкш З tt c-

14 

Рис. 4. П . Кошак. К ах.1н « Козак на ко. 1 і » . 

важJІ1шо дивнJІися на досягнення м ісцевих гончарів . 

Пр11хнль111rю1 «чнстого м нстецтва> не могли зрозуміти 
реалістичні основи народної творчості. 

Гуцульське мнстс1 tтво, ііо 1·0 орнамент використову
валися поверхово: точно 1<оnіювався рисунок вишивки. 

різьбярства чн писанкарства і переносився 11а rJ1 1111y 
без розум і ння того, що 1юж1111 1\ матеріа.11 по-і ншому 
сприймає тоі1 же елемент орнаменту, а механічне пере · 
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Рве. 5. О. Бахметюк. Кахля «Півень». Фонд ЛEtVl. 

несення на один матеріал композиції з другого ознаt1ає 
не розвиток, а занепад мистецтва. 

Замість простої, від руки, лінії рисунка на кахлях 
наносилися складні геометризовані форми, виконані 
лінійко10 і циркулем, а пре1<расний стриманий колорит, 
давно знайдений народниJ\Jи майстрами, «збагачува
ли» строr<ато10 палітрото. Таким чином створюва-

16 
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Рнс . 8. П . Котак Кахлі з пе•1еіі 11 nГІ11міrне1111і ттром
арті.~і і м. Шевченка n Косові. 

JІІ!СіІ небаченої форми вази, декоратив11і тарілт<и , густо 
забиті рі зними елементами орнаменту, як правнJю 
rеоме1ричного, ~1 кі шшщwе нагадували інкрустовану 
дерев'яну тарілку, nишивку, що завгодн о, тільки не 
гуцульську кераміку . 

Ці занепад111щькі твори привертали увагу «мепє
натів» своєю «оригінальністю» та екзотичністю, і з::~ 
них охоче платил11 значні суми. 

Відхід від народних художн і х традицііі, нерозу 
м іння їх реал істичної ці1нюсті, перекручення 1 1 а догоду 
смака~1 буржуазії, а також тогочасні економічні від
носнни, що панували в країні , вирішплп долю коло
:-.1 иіі ської школи. 
Щор і к в 11ііі меншало учнів. і в 1914 році її закрн

л п. Більшість вппускннків не піддалася 1.1.11 ~1 :нmша
род~шм течіям і повернул а до здорових реа.nіст11ч1ш х 

18 

Рис. 9. П. Кошак. }(ахпі з печей в nриміщен11і 
прома ртілі і м. Шеоче11ка о Kocoui. 
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основ народ1юго мнстецтва. Це стосується і П етра 
Кошака, як11іі піст~ закінчення шко~111 .часто 1 1 амагав

ся внкористовуват 11 рису1юк ~ илим1в 1 _ь1.1_1_11шюк д,rІЯ 
розпису кахл іІJ, 1н1е зrол.ом вщ цього в1д111шов. 

Рнс. 10. М. Волощун . Тарілка .. 

Шкід,11.11ві традиц і ї колом и І1ської 1 1Jкол11 пр111·1 ес;111 
в Кути маіістр н Нап 11 і _Брош ке~ич . Н а р 11с. 17, 18. 
19 наведені зраз1ш тако~ керашки. Кахля Н аппА 
(рнс. 17). тшриклад" с1юЇ .\r суцільним р~сунком та 
строкатістю нагадує пога~ю в и ш ив~ну подушку. 

Пешшх усп і х і в досягла колом1111ська шко;~а в <Ір · 
хітектур1~ ііі кераміці. Потураюч11 ~юдному тод1 модер · 
ну, майстрн виробляли великі круг~і па нно, .що вму· 
ровувались зов11 і 11евел 11 ких будин~ІВ. Окрем 1 з них 
мали 1щалі рос.пш111і візерун к и , ЯКІ ще можна поба 
чити зараз в Коломиї. 

:.Ю 

Одним з J\І)ащих зраз1<ів творtюст і цього періоду є 
гу1~ульські кахлі 1 1 а фасаді 6удш1ку rю вул. Менжнн
ського. 

З болем і ненавистю згадуюп, п сучас1 1 ііі Гуцул ь
щ1111і минуле гончар і в-часи з;1иднів і нужди. Знеси
:1е1111 і і і голодний гончар з родшюю в11с11ажл11во пра 
цювали кілька тижнів 11ад виробленням такої кі.1ько
сті посуду, якою можна було б загюв 1 111т 11 весь простір 
1·011чарської печ і і почати в1шалення. Але збувати свої 
вщюби гончар здебі;1ьшого 11 е міг - для ньо!'о неви
стачало часу. Адже ііому треба бу.110 ввкористати дл~ 
п раці кожну хвил 1шу, щоб мат 11 змогу оплаt1уват11 
борпt і податки .. 

Усе це змушува;ю рем і сш1ка оптом продавати про
дукці ю за полов1шу і н авіть третину цін1 1 . Купець же, 
маючи капітал, не поспішав і поволі розпродував то
ва р , дістаючи 11 а іі в 11 щ11 іі з 1 1ск, а гонча реві, у якого куп у
ва в вироби , намаrавсн дати наперед грошовніі завда· 
ток, матеріал и , роблячи Ного своїм 11еоплатним 
боржником . Так нм способом лихварі закабалювал11 
кустар ів, приречен и х на нев 1 1лаз~1і злидні іі голод. 

Нагадуємо, до pet1 i, що на кілька сот гуцульських 
гонч а рі в лише з десяток ~1а іістр ів продавали поштуч
но свій посуд на ярмарках. Решта з 1 111 х потра плял ,1 
до рук посередн ик і в. 

Більшість гончарів перебувала у вкрай поганих 
умовах - вогка хати, де дим і пара свн~щю нещадно 
ру іінували здооов'я. 

Ха рактерншї факт 11авод11ть уродже~1ень Коломні 
Гри горій Цвілик. Наприк і нці Х І Х ст. коломийське го н · 
чарспю нал і чувало бл изько двохсот ма іі стрів. Торгівці 
та лихвар і створил и комерцііі н е об'єднання «Р інr», яке 
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Рнс. 12. О. Бахметюк. М11ска. 

монопо..1ь110 володіло збутом, прибравши л.о рук плоди 
праці гончарів. 

За правили «Рінгу» скуловуваJІІІ вироби по 11адзв11-
чайно низью1х uінах , а фарби і глазур відпускали за 
нечувано високу плату. Я кщо ж хто з гОF1чарів на
смілювався протестувати, його доводили до повного 
зубожіння. В11аСJ1ідок діяль1юсті « Рі11гу» перед пер 
шою світовою війною кількість гончарів у І(оломпї 
з:-.1енш 11лася майже вдесятеро. 
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Р11с. І З. П. Кошак. Мнска. 

Зви11 аіі110, не JІише ІJ.е в11кm 1 кало зубожіння гонча
рів. Основним їх ко11курентом було кап і таJІіст11ч11е 
фабричне виробинцтво, яке постачало ринков і мета
леві в ироби та посуд з кам'я•юі мас11 . витіснювало на
родне rончарство. Так, у другій по.rюви•1і ХІХ ст. пр11-
пнняється в1шіз товарів до Буковини і МоJІдавїі. куди 
раніше збуваJІи свої вироб11 коломийськ і і косівські 
ro•111api. В rюr·o11i за покуп~tем маіістри стали роб 1 п1 1 
все, що могло зацікавити і\1іща•1 і тур истів. 

Міщанськііі пуб.11і11і, яка стикалася в ropax з велнч-
24 

Рнс. 14. М. Т11м'нк. Флнндропа11а тарілка. 

rшмн творамн народного і\ІІІ стецтва, булн незрозумілі 
іх доско11алість і п ростота. Уя ву міщан1111а. для якого 
життя нудне і безбарвне, могл11 подразн11ти JІІІШе «Над

зв11ча йні»-фокусн 11 цькі суве•1і р н. Потураюч11 вимогам 
буржуазного тшку з ііо1·0 вовчою к~нкур~111.tією. ча
спша маіістрів стала даватн продуюою в 1м я збуту. 

Так з'яВJJяються ф;1а1юш 1 11еба11е1юї форі\ІИ. Поч11-
11ається г1еріод пусто 1 ·u пр11кра~uа1111я. До с~1іш11ого 
уск.r1ад1 1 юються рису11ск і колорит. Дехто з го11 11арів, 
же11уч11сь за строкатою різнобарвністю. став внпале-
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нніі посул. розмальовувати олій1111м11 фарбами, які за 

рік-два лущилися і відпадал и . П резирство майстрів 
.викюшали пани. як і захоп.r11овал нся жалюгід1шмн 11а

щщькованими виробами і в ідверталися від традtщі й

ннх народних творів. Все це загалом булр виявом роз
кладу, якого зазнають мистецтво і народна творчістt

в буржуазному суспільстві. 
В 1930- 1939 роках ознаки занепаду виявнлися, 

крім кераміІ<И, також у різьбярстві і килимарстві . 

Ці1,аво, разоі\1 з п1м, відмітити, що в час поснлешш 

міщанських тенденцііі більшіст ь ма іістрів nо-рі :.июму 

офоршновали в11роби для покушщ і для власних по

треб, залишаючись в останньому випадку nослідовни

м11 реалістами. 

Радя1 1 ськ~1 й народ, мо1·утня соціалістична Батьків
щ1ша подали трудящим Гуцульщини тверду і ві рну 

руку визволителя, брата і друга. 1939 рік став роком 
приходу світла зі сходу. 
Невпізнанною стала тепер відроджена Верховина: 

гуцульс~кі земл і , роздерті в минулому кордонам11 

капіталістичних держав, с ьогодн і в ільн і від соціальноrо 

і нац і онального поневолення, об'єдналися наві1ш в 
єдиній Українські11 Радянській Соціалістичній дер

жаві-складовій і невід'ємній частині великого Радян
ськоrо Союзу. Господарі Верховини - сюш і дочкн 

Гуцульщини - жителі верхів'їв р і к Ті сси, Пру.ту . 
Серету 13 натхненній творчій праці на оновле~1 ій землі 

дідів і прадідів слм~лять Б атькі вщину. Канулн в безоІJ

ню nою1урі часи, кол н «галицька нужда» ввііішла в ПJНІ · 
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казку, КОJІІІ те~ші , безпорадн і і затуркані рус111111 марнv 

шукаmt щастя в чужнх J<раях. Тепер вся зем1ш у віч

ному користуванні 1<ОJІrосп ів. Зростr.~ є мережа шкі11 , 

техн ікумів, інститутів, різних курсів, де гірська мо.аодь 

здобуває 11аіірі з11ома11іт11іші знан11я, набуває спеціа11ь· 

ностеіі. У глухнх ще вчора гірських селах з'явилися 

клуби, бібJІіотек 11 , еJІектричне сь~ітло, механіза ція. Ус~ 

це щедрою рукою дає Радянська вJІ ада , Чнс11еm1і ~1узеї 

дбайливо збирають і охороняють твори наро;щих 

майстрів. Ряд художньо·лрощ1слових артілеіі - КІІJІІt · 

марськнх, р і зьбярських та художньої вюшш1ш-про· 

довжують і розвивають б11аr·о родні тращщії rуцуль· 

ського мистецтва. 

Деда.JJ і ширшим стає відображешт соціалістичної 

су11асності , нового ж11ття в творчості ~1а іістрів у 1ювнх 

декорат11 ь~них елементах. В орнамент почина ють орга· 

нічна вnJІітатися СІІ МВОJІ непоруш1ю1·0 союзу робіт1111 · 

чого класу і колгоспного селянства - серп і молот, 

п'ятн кутна зірка, золоте кОJІосся пшениці і чимало ін

шого. Ч11слен11і вази кутської артіл і , 11а яких відтво· 

рено нашу прекрасну дійсніст ь, можна бачити в ба 

гатьох музеях країни. 

З перших д11ів встановлення Радя1 1 ської ВJ І ади на· 

родні митці віддали всі свої сили на СJІужбу труда· 

вому народові. 

Видатним сучасним майстром м. Кутів, з ім'ям яко· 

го поn'яsане злснуь~ання першої гуцульської кераміч

ної про~1ислоrюї аотіJІі. є Михаіі.rю Якович Волощук. 

Народився він 1906 року в селі Старі Кути в rоднні 

безземельного наймита. Ледве спромігся батько дати 

сшюві 5 класів освіти. Н а дев'ятому році життя з 1н1ііС1· 

миться хлопчик з гончарською споавою. У наnс.rrегл11віі'r 
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Р11с. 16. М . Волощун . де!<орат11вна 
1:1аза (блюьно 1938 р .). 

rоботі Та І-ІаВЧ~ІІ~і СаІ\~ОУКО~І З ростає ііОГО маіістер~ІіСТЬ, 
1 в 1938 роц1. в1н д1стає премії на вистам.;:ах. Пр11{1 · 
шов неза.бутюй 1939 рік. Мнхаііло Якович вступає 
до керам 1чиого цеху про,.,шомбінату в Кутах, де Jіого 

прн.~начають старшии ~таНстром. Виробн r1ро~тком біr1 а· 

ту 1щуть на виставки в Київ. Москву, дістаючи з.1г.1ль-
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P1tc. 17. Напп. Баrатоко.~ьорова кахля 

(близько 1935 р.). 

не схвалення та внзнання. Віііна з німецько-фаuшст
ськнмп загарбниками перерв а.r~а мирну працю. Во~о
щук-н рядах зJх11сн11ків Бать1{івщи11и. ПісJІ я заюн
t1ення віііни, деr.10бі.11ізуuавш11сь, він разом з народом 
підноснть з руїн артіт)не виробниLпво, керує кера 
мічна-кахляним нехом аотілі, якиіІ добивае.ться успіх ін. 
Високо оцінено с1'1мон ідДану1 працю nередоввка: Воло
щука 11аrородже 11u дшмомом першого ступеня та дво-

зu 

Р11с. 18. Брошкев11ч. Декоративна тарілка 
(6л11з 1.ко 1935 р.). Фонд ЛЕМ. 

ма значками (: Відмі111111к соціал істичного змагання 
місцевої промиСJІовості УРСР». 

ЗамОJІоду ВОJІощук захоп.r~ювався геометричним де
кором, насадженим у І(утах послідовниками коломий
сь1<0і школи . Внявнлося це в lІадмірному вж11ва 1ш і 
;1i11iit, квадратів, ром6іБІ, у надто густому заповненні 
площин. Цей недолік ще іі тепер властщ1111'і йому, але 
за оста н ні роки помічається значне творче зростання 

'tai1cтpa (рис. 10, 24. 25, 31-35). 
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Рнс. 19. Декоратшща таріл ка ииконана уч 11 ям11 
К.опомайськоі гончарської 

Фонд ЛМУМ. 

Діяльним nоміч никсм Волощука є ііого дружина 
Марія, яка в офор~1ле1ші nосуду не поступається чоло

віконі. Важлнво відміп1ти , що на її творчості ,не по

значився вплив прикра~uання, власп1 воrо майстрам з 
Кутів перел 1939 роком. Рисунок її лсгки іі , здебі.111.
шоrо рослинниї1 , вільно розташоооний 11а площі. 

І 
Крім Волощука, в куrськ ііf артілі працюють ще 

двоє здіб11 11х rо11чарів: Михайло Бойчук і М.11кол а 
Угр11111ок. 

З:! 

Р 11 с. 20. Тарі.1к11 8 11с11ля Совіздранюка з 
зображенн я м Воrд~ща Хмел1,н1щького. 

Нині визнач1111мн митL~ямн Косова є Павліна Цвіл1 1 к l 
та Марія Тим'як. Цвілик має велию1іі творчий діапа
зон. Ії статуетки сТуцул:., · « Гуцулка :. прикрашають 
експозиції наших музеїв. 

Тим'як працює сміливо, виробн її привабл 1шоі 
форми. В прикрасах нема іі сліду міщанського подріб
нення рисунка та дешевих ефекті в. Ні хто з місневнх 
гончарі в не володі є так мистецтвом фляндруЬ"а1-1 ня, як 
uона. Рисунок її прекрасно відпов ідаз формі в11роб у. 

Відомими майстрами в Косові є Марія ВоJ1ощук. 
Миха11ло Рощибюк, МихаііJІО та Василь Соніздранюки. 
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Останній до 300-річчя возз'єднання України з Росіє10 
виконав ряд д.екоративних тарілок з зображенням 
Богдана Хмельницького (рис. 20). 

Для виготовлення керамічних виробів майстри 0~и- . 
користову1оть глину .. Викопавши глину, збива1оть її у 
великі кулі, скидають у ями з водо10. Перед вжитком 
струга1оть напівкруглим но.>1<ем і місять у руках, виби
раючи камінці, що туди потрапили. Готову глину 
майстер кладе на гончарський круг і надає їй потріб
ної форми. Готовий предмет він зрізує дротом і ста
вить на висушку, далі покриває вироби зоЬ>ні «nобіл
кою»-білим ангобом 1, що складається з двох частин 
білої глини та однієї частини піску. 

Посуд сохне кілька годин, згодом на ньому ри 
сується орнамент: «пишеться» писакам - негостр11м 

цвяхом, закріпленим у дерев'яній ручці. Після награві 
рування орнаменту відповідні місця по1<рива1отьсs.r 
«червени10» -· червоним ангобом. 

«Червень» одер)куrоть, беручи дві частини черnоної 
глини-«вишнівки» з ОДНЇЄІО частиною білого ангобу, 
які потім перемелю1оть з косівським піском і розбов
ту1оть з водо10 до ста!!У рідкої маси. Виготовлену фар
бу гончар зливає в ріжок, виліплений з глини, або на
туральний коров'ячий ріг, який служить йому пензлем_ 
В ріжок всаджується гусяче перо, яким накапується 
фарба. Цей процес, названий гуцулами «фляндруван
ням» або «мазюкуванням», вимагає чималої сприт
ності та вправності, зате1 дозволяє створити цікавий 
декор. Краї кахлів вкриваються поперечними рисками 
і, ще мокрі, перетинаються голкою, що дає попарно 

І Ан r о б-кольорова або біла глина, яка застосовується дл11 

художнього розпису rончаринх внробів. 
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Рис. 21. М. Баранюк. Свіч1111к. 
Фонд JlMYM. 

vозл1іщені ко:-.111 - «ПО1<раї111а ф,r1я11дровка»" Після 
накладання червені гончар зннщує 11о)І<ем у~і В!-1-
nадкові пля:v~н і ставить в11ріб на внсушку. ВипалЮ-
1оть вироби в печі. Піч гуцу.r~ьсьІ\их гончарів досить 
т~римітивна-лел.;:ача, овальна, з одним отвором для 
~огнища (рис. 23). Вона складається з малої печ~-, 
вогнища і великої печі-rор11{'"~~ених ~Іі>к сО:б.о~10 
.з • 1·~5 



Рнс. 22. М. Баранюк. Глек. Фонд ЛМУМ . 

«козлом:.-стіною з дірками для вогню. Як r1ал 1шо 
вживається дерево бука чи ялини. 

ЗакJІавшн весь простір печі висушеним посудом і 
заткнувши в і кно горна череп'ям або битою цеглою, 
щоб uі;1ьно надходило повітря, майстер заходжуєтьси 
випалювати, розпочинаючн це з підсушування та під
курюва1111я до температури 4500, що триває 4- 6 го -
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дин. Далі наступає період снльно1·0 вогню протягоі\r 
шести годин. Потім гончар затикає піч для понільного 
охолодження. 

Перенісши посуд назад в майстерню , м аіістер по
ч1111а є його розписувати кольороБІимн глазурам н за 
ДОГЮ~ІОГОЮ пеuзля. Кольорові глазурі ВІ І ГОТОВЛЮЮТЬСН 

Р11с. 23. Части на го11чарської леч і (розріз) . 

так: «зелень» дістають, мішаючи одну частину окису 
мід і з трьома глазурі , «жовте1-1ь::.-по-різному.~ І(ошак, 
наприклад, мішав червень наполовину з глазур'ю 
Сучасні майстри вживають цинкову жовту або стро11-
ц~анову жовту. 

Розпнсавши випалениі'1 черепок ко.пьоров11 м 11 rл азу
рами, майстер покриБІає посуд прозорою глазур'ю, за
нурюючн його в р ідину. Глазур виготовляють сам і 
майстри з двох частин rльоту (окису свинцю) , змішу-
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Р11с. 24. М. Волощук. Фруктовшщя. 

Р11с. 25. Мотив n ' 11тнкут11оі зіркн 
на фруктовшщі М. Во .11ощу к а 

ючи їх з однією частшюю піску (окнс СИJJіцію}. Важ
ливо дібрати таю1іі склад шклшJа, щоб коефіціє1п 
розш11рення (rого відповідав коефіцієнтоьоі розшире1н1я 
черепка. 

Друге випалення - особл иво відповідальний про
цес і вимагає знач1ю1-о досвіду, зокрема для того, шоб 
праІ)Іильно розставити у п~чі посуд, випалюва~н1іі .\' 
прямому полум'ї. Біля козл а ставлять простий або н е
глазуровани іі посуд, більш цінні вироби - всередину 
печі. Посуд розташовується на поличках, виготовленю. 
з глиняних плиток, як і опираються на гюшяні підпори . 
Друге випалення трнває недовго. Від температури і 
способу випалення залежить вигл яд глазурі: недопал 
дає h~атовість полнвн, перепал-сильн і затію-r і не-
рівності. · 

Кошак формував 1<ахл і, набиваючи •ГJІИНУ в цемент 
ну форму, зайвину ят<ої зр і зував дротом, дістаючи 
пласт рі u.ної товщ1ш11. Ру~1п у (бортик кахлі) він фор 
мував у руках і відразу прикріплював її до' площию{ 
кахлі. Таким же способом виробляють кахлі в кутські іі 
артілі, механізувавши тіль1ш пресуБІашm пояска длн 
румпи. 

Виникнення гончарства в трьох 1ц~нт1н1х: Пістив і. 
Косові, Кутах і суміжних з ними селах обумови.11осл 
потребою населення в посуді, наявністю відповід
ної сировини та зручністю реал ізапії продукпії. Там 
здавна робили простий посуд. Складнішя технологія. 
зокрема поливання посуду, приіішла сюди з недалекоі 
J(одомиї або Снятина, де вже в XVI ст. були гончар
ські цехи. 

Характерною р11сою гуцульської кераміки є «n11-
саю1я»-тобтс ритува11ня по біленому черепку. Спосіб 
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цей широко заст<;>совуоовся на поча:ку Х І Х ст . Ві1~ 
є пан ів1шм в українському різьбярстш та мосяжництш 
у Карпатах, і , безперечно, саме ці види мистецтва під
казаJІи гончар <~,\! застосування «писання» на виробах з 
гл~ши. Доказом цього є орнаментика першої полов11ни 
Х ІХ ст ., дуже наближена до різьбярства. 

Отже не на Сході чи Заході, як ue доводш111 
буржуаз~і досJІідники гуцуJІьської кераміки: а в над· 
рах українського народного мистецтва сл1.д шукат11 

коріння її походження і виникнення художюх особли
востей. 

Нез1·1ачну групу виробів косіьських майстрів станов
.rJять так звані «вишняки»-посуд. суціJІ(·НО покритий 
червоннм та розписан иіt білим ангобами. П ісля пер· 
шого випалення частина ві зерунків вкривається зеле
ною та жовтою rлазурамн. 

Як же підходили народні маfІстрн до оздобленн'1" 
своїх виробів? Що формувало їх естетич ні і творчі 
погляди? 
Митець, створюючи художніf1 твір на осно f;.Іі досл і · 

дження рідної природи, використовує іі натуральr1і 
форми , виходить із знання життя свого. народу. Праг
нення народного художника - прикрасити ппедметн 

побуту. одежі, збруї. збаrачуючн їх засобами живо
пису, різьби. вишпвки, рисунка. Проте, декоруючп, він 
11е просто заповнює простір. 1'іого і\rета-виявити за 
собами образотворчого мистентва утилітарну суть 
предмета, впразність фор~fИ. зв'язок предмета з 
діяльні стю людини; тому твори народних майстрі[і 
характерні орrанічною єдністю змісту і форми. 

Формн ш:~родноrо мистецтва складалися пnступово, 
протягом багатьох поколінь майстрів у найтіснішому 

4n 

зв'яз1<у з трудовою діяльністю J1юдини. Тому тут орга
нічно поєднуються утилітарне призначення з декоратив
ністю, побудованою на rлибокому знанн і специфіки 
і\Іатер і алу, техвіки обробки і художніх традицій на
роду. 

У верховинців могутня гірська природа і своєр ідні 
умови життя розвинули почуття краси, що виявляється 

в яскравій декоратимюсті предметів побуту гупул<J.. 
Народний майстер доскш1ало знає вимоги і можливості 
матеріалу. Та к, візерунок килима чи вишивки на по
лотні обумовлений сплетенням ниток, що перетинають
ся під прямим кутом; структура дерева має паралельні 
шари деревини . Це різьбяр бере до уваги. Умовно 
заз1 1аЧІІ і\ІО , що для ЩІХ ДВОХ матеріалів основним 
є rеометризова ний орнамент, який найбільше від
лоfjідає їх структурі ; в кераміці ж м'який, аморфний, 
трохи підсушений черепок нічим ие обмежує худож
ника в рисунку, гнучко реа гує на наі'Іме.µ.uий рух 
«писака», передаючи « почерк» самого майстра. З дру
гого боку, глина не терпить циркуля та лінійки, якими 
зручно користуватися при обробці дерева чи металу. 
Тш"1у гнучкий, вільно, від руки нарисований орнамент 
слід вважати основною формою прикрашення писа
ної гуцульської майоліки. 

Щоб зрозуміти, з яким художнім смаком виконані 
ні рисунки, треба «неакуратно» намальовані квіти або 
JІІІстки чи цілі побутові сцени розглядати я1'1 швидкі 
ескізи олівцем, цінні свіжістю задуму і п евністю .11іні ї . 

Невдалим було намагання мшравляти «примітив» 
народного рисунка за допомогою циркуля та лінійки, 

· бо саме цей «примітив» найбільш відповідає специфі
ці матеріалу. Це не означає, що рука народноrо худож-
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н1 1 Ка не в c11J1i дати точ1юrо рису~1ка. Досить г.нн1уп1 

на вишпвку, писа~1ки, рисунок по і\ І еталу, щоб у цьо-

~ 1у переконатися . · 
Важко сказати, siк11ii ор11аі\1ент біJ1 ьш характсрн11іі 

для гуцульськоі кераміки : геометризований ч11 рос

~1инш1іі. Обидва вони в наіітісн і ШОі\ІУ зв'язку з усім 

українсьюш орнаментом і особливо 6J111зь1<і до ор11а

ментів Подністров'я і Карпат. 

І-Іаіістарішю1 видо:.1 11р11крас є геО .\Іетризовані орна

ме11т11. 811роб11, датова н і 1835 і 1840 рокю111. відзначають 

ся міцною формою і красою рисунка. Орнаменти на 1111х 

велнк і , розташовані вільно і тювторюють rуttульськ і п рн

краси на дерев і та ~tетал і . Знову бачшю тради ці йні «зуб. 

ці » , «і:1ьчате пнсьмо», «смер1 1ч ку», «З<'НІ'Іі вушка» і сло

конвіt1 ну в гончарстві шарівку та капанку. 

Протягом дру1·ої полов11н11 Х ІХ ст. nомічаєі\ІО знач

не зба гаченшт і усклащ1 ешнт СІ·tсте~1и п р икрас. Масово 

з' являються фі гур ні зображеш 1 я. Роз к в ітає рослинна 

та твар 1ш на орнаменти ка, яка повторює рослинні та 

тваринні елементи, властив і гуцульському виш11ванню 

(особл иво з сіл Яворова, J(ос~1ач а, Розтаю~ ), п11са н 

карству, н астінним розписам 11 ідгір'я і зовн ішн ім п р и

красам дерев'шюго буді вництва Карпат і Подністров'н. 
Після першої сБІітової вііі нн помітн иі'1 дальший 

розвнток орнаменту, зв'язшшіі. зо1феі\1а. з творчістю 

Петра Кошака. Взявшн за ос1юву стр()г і прикраси 

другої половтm Х І Х ст., він створює ряд складн их 

декоративних панно (н а кахлях ). 

Сучасн і ма йстри далі розв и ваюп) традиції геомет

р11зова11ого та росл инного орнаментів. зате мало вж11-

вают1. мотивів твари нно 1·0. Фі 1·урні зо6рnження п ісля 

смерті Кошnка зникJІП . 
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Самобутнє твор'Іе обл11•1чя і\1а~оть Кути. Росл1111н; 
елементи, введе11і Бахметюком і розв1111е11і Кошако\1, 

не мал н ве.;11 1 ко 1·0 вп.111шу на творчісп кутських маіі

стрі в. Там ще в першнх роках ХХ ст. оформляли 
посуд давніми формам11 - зубцямн , квадратам11 і 

кучерям11. 

Снльншr засобо~1 в народному образотоорчому 
і\ШСтеuтві є ор11амент, якні'r rюсш1ює художню вираз

ність твору, підr<µес.r1 ює ~фасу його окреми х част 11 11. 

облагороджує ііого матеріал. В орнпменті народ в ідоб
ражає також реалм1у природу. 

Гуцульськ і гончарі створилн своєр ідну с11сте~1у 
орнаментики з рядом спец11фічних елеме1-пів, ч<~сто 

близ ьк пх до полтавської та подільської кераміки. То1-нr 

вона заслужено стала ор1·аніч ною частиною чудесногс 

мнстеuтва верховпнців. 

Л акон і зм, стримані сть і т вор'Іа переробка нпту 
ральвнх форм характерні д;ш кожного ввду орнаме 1-1 ту. 

Ми БІЖе nідкреслювали. що в декоративному ба- ~ 
rатстві гуцульської ма 11олікн знаходимо геометр11зо

ваний рослнн~шй і тваришш ііорнамснтп (табл. 12.::... 17). 

Наіідавні1тш елементом декору є простий тех11іч

п11 і'1 ор11 аме1п, внкона 11 ий н а посуді під час руху гон

ча рського круга : 

1 
шар і в ка-одна чн к ілька фляндроват1х або 

рисованих паралельних рнсок, що внкорнстовуються і 

досі для офор~1ле11ня простого посуду, іноді як допов-

11е 11 ш1 до складної берегової орнаментації мисок; 

крив у ль ка - хвиляста лінія, фшшдрова11а або 

рисована ; 

. ка п ан к и - ряд крапок, як і утворюють полос11; 
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з у б ці - еле~1е нт, відо1-шіі у всіх вндах народ

ного мистецтва, ма~:: багато варіа1пів; 
і ль ч ат е п 11 сь мо - сітка паралельних .11і н.ій , 

що перетинают~.. од11а од~1у - здавва вжноана в різь· 
бярСТІ}і , мосяж111щтві та пнсанкарстві; 

смерічка - виконується перевююю флянд
ровкою, часто ЬІЖ ІІВЗЄТЬСЯ у ІШШІІВJНІІі; 

копитця; 

• з а я чі в у шк а - вжнва10т1,ся різьбі rю 
~ 1еталу та дереву; 

1 
покраііня фляндровка - обрамлення країв 

кахлів. 
До рос.п ттого ор~шме11ту належать: 
тр о як 11 - тр11л 11сн11к. як ніі доповнює орнамен 

тальну полосу з зубців; 
л 11 с т о к - має багато варіантів (від п ростого 

до пиrшюго), ~н1гадує дзво1н1 чи квіп;у; 
д з о он 11-різноманітrrі квіткові пуп'яхи ; 
кучер і - чясто нживаниї1 елемент багатьох 

форм ; 
ко 11 ю ш 11 н к а - багато видів; 

. квіт 11 - вживаються вс і ма маї1страми; зображен
ня квітів поді ляються на квіти з пелюсткамц (по 
шість. вісі м. навіть по шістнадцять) і квіти з зубцями; 

в ин о гр ад; 

жолудь; 

серденько. 

Uікаву групу складають рисунки декорат11 в1111х ва
зончнкі& на кахлях або тарілках; з них. як правИ.110, 
складається рослинна комnоз11нія-не11трзлм1е стебло 
та бічні гілкн,-яка перегукується з мотивами ст;~ро

давнього «дерева життя :.. 
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Тtшр11н1111іі орнамент має еле~1ент11 у ш1гющі пів11ів, 
o,r1eнiu, пав11чін, nтnхів, левів, напів, бичків , рнб і pn · 
ків. 

Н а відміну uід •1ер11і1·івсuк11х чн сокальсuких гонча
рів, які , оздоблюю1111 свої вироби, залишають знаtші 
білі 110;1 я довкола орнаментального цfнтра, гуцулн 
уш1кають у рисунку порожніх, незапов11ет1х міс111" 
особливо на кахлях. Глечики на корпусі часто маюп) 
11аіісклад11іш нfі рисунок з орнаментальної по.пос11 , 
рідше-стеблові квітн чи фігурні зображе1 1ю1. Спід 
і шнііка мають вужчу й простішу кайму з «зуб
ців», «коп1 1тець», «трояків», «серденьок», «фляндровю1» . 
Миски мають переваж1ю L~ентральні або стеблові ма 
люню1 (р11 с. 10, 12, 14). Рідше на них зустрічає~ю 
зображення .11юде іі або звірів. Краї мисок оздо6J110-
ються соко&1 1тою, густою орнаментацією з різ11нх е;1 е
~1е11тів, то11 яю 1 х nо1·;111бтоє urнроко застосовуване 
іл1)чате пнсьмо (табл. 18-22). 

Колорнт гуL~ульсью1х виробів: білш'{ фон побі.r~:кн 
з аііма ~ близько полов1нш всієї ;1 ~щьової площі ( спід 
мисок і rлечию1 всередині побіл кою не покриваються). 
Найбільш яскравим вважається зелений колір. Ни~~ 
заповнюють «ку1rері », «трояюt », він переважає J\ 
«ли стях» , «дзвонах». За ~шмн - колір ч~рьєн і - в ід 
червоної охри до темнокорнчневого. Поряд з зеленим 
він є компонентом «кучерів», «дзвон і в», «Кв іті в», 
«листків». Покрайня ф.пяндровка завжди виконується 
черве111110 . >Ковтиіі кол ір в11діляється наііме111.пе. lльча 
те п~ 1сьмо вкр11Rt1ється тількн зеJ1еною або жоиою 
r.1;:13ур'ю. Р11су1юr\, ВІІКО ІІfІІІІІіі «Пнсаком», дає. гарні ро
жев і контур1t-колір гли1111. 

Гуцу:11,ська кераміка відзначається багатством 
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форм і ор11а~ 1 с 1 па.11ь 1 шх компознцііі , ВШІВJІЯІО<ІИ високиіі 
професіона;1ь1111іі ріве11ь майстрів. Форми її - в 
основному круглі речі, створе11і на гончарсь1ю~1у крузі ; 
з на~од11мо також рі з ні глекн і гл ечики, гладунці , ш1ски, 
тар1лки для оздоблення стін житла, куманці , на звані 
тут колачам н, і плесканці , тотожні по формі з полтав 
сью1ми, черпаки для води, банки на олію. дь.іііник н
два неве.rшчкі спарені глечию1 , ринки на лапках з вуш
ком для яєчні, вазочки для квітів, «водопі іі че:.-для 
ш1:r.я В?дІІ, б:зліч дитячих іграшок: свисточки, фігурю1 
ЗВІРІВ І птахш - зозульки, пі ВН ІіКИ, ол ені. у МИІІ )'
лому вироблялися в11rадливої фор ~111 свічники на одну 
або «тріііці »-на три сь·і чкп. 

Баr·атству форм, ~ті свідчать про єдність rуuуль
ської керамі1ш з усім українським народним м истеuт
nом, відповідає рі зноманіп~ість назn: «варінча» ,«ку
леші1нmк» . «ма1<ітрнк », «ва рильник», «гл ек», «rладу
неuь», які склал ися відповідно до їх побутового при 
з начення. 

Маіістрн Гуцульщини - насамперед декора1ори, 
менш відо~1і в скульптурі. Тому такі вироби, як зобра ч 
ження . баранів з вазончиком на хребті, бичкш, трііі ні. 
чотиригранні карнавки, свисточки, дитячі іграшки по 
сідають незначне місце в іх творчості. СкуJ1ьптурн11ї1 
елемент гуцульського посуду виявляється головним 

чином у рукоятці та в носику, що по-різному пов'язані 
з ос1ювн11м об'ємом виробу. Часто вони подаються в 
оригінальній формі. 

Соковитиіі орнамент виразно підкреслює членуван · 
1~я посуду; ор11а ,,1ент по- різному розміщується ма~'істра 
ми, в чому 1шя вляються їх індиr,~ідуальність і переа.
усім багатовікові художні традиuії народу. 
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Ос0бл11в~' r·рупу u11р обів ста1rон.1 1 ят1, 1н1хJ1ш1і печі, 
над яю1м11 працювал н кращі маіістрн: Бах~1етюк , Ба
рм1юк, Кошак. 

Вел 11к11м художнім смаком відз11ача ється інте р'єр 
гуцульської хати. Декорапшинм це 11тром її є піч і 

P 1tc. 28. Г . І.І.11і т1к. Дnііі11111ш. 

мисник-своєрідний буфет, заставлениіі посудом. Як 
і в кожній українській хаті, м исник стоїть біля дверей
це справжня вистаЬІКа гуцульського гончарства. 

Декоративні тарілки вішають ЇІ на інших стінах 
хати. Найбільш значним е.nем е11то~ 1 інтер'єра є кахля 
на піч, повернена вогнищем до вікон (табл. І). Вона 
іноді заі'1має четверту частину хати і складаєнся з 
комина та опічків. Ос1юш1а ч<tсти11а печ і - комин, 
звужений догор11. Верх іюго вінчає веJ1юн1 кахля -
4- 145 49 
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«скр11ж<1ла». Д11м з печі виходить у стінн через «ка глу:. _ 

Н а припічку розташований весь необхідний кухо111111іі 

посуд. Комин і опі•1ю1 - припічок і запічок - викл а
де ні кахлями. Р11сунок їх складають орнамента ції та 

декоратнмю трактовані фігурні сценн, які дотепно і 

11росто розповідають про різні події , зокрема з жвт
тя верховинців: гуцулка їде верхи і палить люльку; 

дідусь прямує куднсь з топірце~1 ~ руках, гуцул ьська 

пара танцює в корчмі - стар иіі музпка, зат11с1 1 увш11 

люльку в зубах, грає на скр 1шці; мелью1к засипає 

зерно на жорна; поштар їде у віз1.; у іі суrв1ить у ріжо1\; 

сеJ1я11ш1 оре зе;о.1лю сохою, запряженою парою коней. 

З1-1аходнмо ряд uоєн1шх сцен. Зустрічаються також 
зображення святих. Бахметюк, 11апрнк.1с:~д, на кож11ііі 

печі малювс:~в святого, відмічс:~ючи дату - 1860, 1877 
і т. д., що дс:~є точ ні дані про час в11готовлеш1я печ і. 

Народні майстри активно ь~ідгукувс:~лнся не:~ різні 

соціаль11і події, за1<ріплююч11 пам'ять про 11их зображе1 1· 

нЯм на кахлях чи м1ю<ах. Tai<, Кошак 11а багатьох ках 
лях, зроблених під час першої св ітової війни, зображує 

росііfськ11х солдатів, ЯІ<і були в Карпї:jтах. Зустрічаємо, 
наприклад, таку сцену : козак із списом у руці пере
скакує пліт на коні (рнс. 4). Уїдливою сатирою r1pofi· 
нято снену, відтворену Бахметюко~1: два дзвонарі 

дзво 11ят1, у церкві , к уди, хрестячпсь, заходить дяк. 31·0-
дом цей же дяк ви:юдить зв і дти і гладить ощ1ією ру· 

кою черево, несуч11 в другіfі гаманен.ь з грошима. 

Широко відображениіІ у тоорах ннтців твар1 11111111ї 

світ. 

Розпис цих і багатьох інш~~х кахл ів сповнен ніі опт11-

~1ізму народного епосу, насичений гострою соціальною 

сатирою, тонкою іронією. 
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Р11 с. 33. М. Rолощук. Тарі.1ка. 

Кахлярстно здавна відоме в Подністров'ї. Архівні 
щн1і говорять. що вже в xvr r ст. по селах біля Косова 
зустрічал ася ках;1nні nеч і. Наіkтарішою є nitr у Во
рохті ( 1840 рік), виконан а косівським ма іістром Пет 
ром Баранюком. 

На щюп1леж11ість чер11ігівс1.ким го11ч арам, які 
ОДІІУ сцену зображують на 4-9-т 12 кахлях, за ймаючи 
нею і~юді всю ш11роч і1::.~ пе 1 1 і , 1'уuул 11 обмежуються 
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Рнс. 3~ . М. Волощук. B1tpo611 (1953 р.). 

од~~ією І\ах;1 ею, г:.1 он р~~ІИх ю1ш1дках продовжуючи сце
ну Н<І другіі і або третііі кахл і . І(пхл і з побутовими 

сцена~ІН містять зображення однієі-трьох осіб, рідше
чотирьох і більше, завжди на пов1111іі зріст; віль11і 110ля 
1.:ахлів заповнюють малюнки квітів, листків, кучер і в, 
і1юді - архітектурний фрагмент. 

Вдалимн 1юмпоз1щі~'і110 є зображеш1 я звірів та пта
хі в. Вони сидять попар н о, допш:аючись rоловамн. або 
поодшщі, розміщую•mсь на всііі площині кахлі. Ма

люнки півнів, ОJ1е ні в, павичів реал істично в 11ко11а 11 і 

справжн і твори декоративного мистецтва (табл. 7, 
8, 9). 

Орнаменталь1ю оформлені кахлі мають або «букет· 
ну~ композицію ( о а зончнк, звідки виростають uент· 

ральне стебло та бічні rілки ПQ боках, які с1шетри•ню 
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Р11с. 35. М. Волощук. В11ро611 (1952 р.). 

розходлться), або центраJІьну. Тоді в серед1ші зображу
ють кру г;1у кв і тку, від якої жмут1ш орна~1енту іідуть 
на вс і чотири кути кахлі (табл. З, 4, 5, 6). І-І а дав
ніх кахлях Кошака і 1юді зустрічаються композиції , 
запозичені з килимарства, мосяжу чи різьбярства 
(р І! С. 15). 

Орнаментально оформлені кахлі за:\011люють вда;юю 
ко~tnоз1щією. В 11разності та переконливості фі гурних 
сцен не шкодить незнання майстром законів перспек
тиви і а натом ії . Сл ід пам 'ятати, що гуцульські май
стри ніколи не прорисовують олівцем посуд, а відразу 
ритують цвяхом черепок, довіряючи досв іду ока та 

рук11 . Формат кахлів не перевищує 24 санти метрів. 
Колорит тоіf же, шо 1і посуду,-на ясному фоні 
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переважають зеленшї з характерн11ми затікаr.ні та· 
кор11чневиіі колір черве11 і; жовп1іі в11ді;~яється слабо. 
Тqму комин У гуцульській хаті свої~~ зеленувато-кор 11 ч
невнм ~олоритом примітно виділяється серед мальов
ничого 1 простого о~добле 111 1 я житла. 

Кому11істична партія і Радянськиіі уряд всемірно 
дбають про розв1пок ку;1ьтури і народної творчості
орга11 і t11юї частини наііnередовішоrо в світі радян 
ського. мистецтв~, про 11ідвнщення ку;1ьту1ню го і твор
чого ршня м1пщв. В наш tiac, кол11 ~111стеuтво і ку;1ь
тура с;1 ужать народові, завданш1 ш1тця полягає в то
r.1у ~ щоб відкинувш и все стороннє і г)І11nадкове, всіля1<0 
змщнювати г;1ибоко людю1і, передові та прогресивні 
народні тради uії, ви вч ати кращ111ї досвід народу. Цін
ною перлиною в скарбниці украї11ського народного ми
стецтва є творчість карпатських верховшщів-гуuулів, 
яка глибоко вивчається художниками-декораторами та 
засьоюється художньою пром ислов і стю. 

Львівська керамічна фабрнка Худож11ього фонду 
СРСР дає чимало продук~tії , створеної на основі тради
ці 1ї гуцульської кераміки. 

Кадри художників, в11пущещ1х Косівською та 
Вижницькою художніми школам и і Львівськюt інсп1-
тутом прикладного та декоративного ~rистентва, вихо

вуються на зраЗJ{аХ художньої творчості 11ароду. Зо

крема випускннкн і11ст11туту С. Сахро. О. Кочержук. 
І. Сухоженко. Н . Дзюбеїr. які бпгато рокі11 прашовали 
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над в11r:~1че11н я м гуцульського м пстецтва, продовжують 

на родні трад11ції в наш і й художн ііі п ром 11 словості . 
Показа вwп тільки одну галузь мистентва ю1рпат

ських верховинців-їх керам і ку, сл ід звернути ува гу 
наших художників-прикладник і в на це дорогоцінне 
джерело, вивчення якого сприятиме дальшому зба га
ченню радянського мистецтва-мнстецтва 11ароду-бу
..дів1111ка ко~1ун і ст и ч11ого сусп ільства. 
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ДОДА ТОІ\ 

І(ОМПОЗИЦН РИ СУНІ(ІR 

ТА ЕЛЕМЕНТИ ОРНАМЕНТУ 

ГУЦУЛЬСЬКИХ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ 

- - , 



Та6,шця І 

Гуцульська 11і•1 J ком1tНDМ і оnічк:~ми . 
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Табдиця З 

П . ~ошак . Ках.пі з rrcчe ii н пр11міщrнн і 11ромаµті.~і 
ІМ . Шеnченка в Косов і (б.1111зько !930 р . ). 
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Таблиця .J 

П. К.ошак. Кахлі 3 ш•чей s приміщенні промартіл і ім . Шсвчt>нка n Косові (бл11зько 1930 р.) . 
5_-145 

Таблиця 5 

П . Кошак. Кахлі з печеА в приміщенні промартілі ім. Шев•1енка н Косові (бмзько 1930 р.) . 
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ТаблuцR. 6 

П. Кошак. Кахлі з печей в приміщенні nро:-.1арті,1і 
і~1. Шевче11ка 11 Косові (близько 1930 р.). 

Т~бЛШjЯ т 

П. Кошак. Кахлі з печей в приміщенні промартілі 
!~1. Шевченка R Косові (бл изько 1930 р.). 
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Та6л 1111.'І 8 

П. Кошак. Кахлі з печей в пр11м і щенні промарті.1і ім. Шевченка в Косові (близько 1930 р . ). 

Та6Аиця 9 

П. Кошак. Кахлі з печей в приміщенні промартілі ім. Ше!!чен ка n Косові (близько 1930 р .). 
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Таблш4я /{} 

П. Кошак. Бічні nахлі з печей в приміщенні промартіл і 
ім. Шев 11енка в Косов і (бт1зько 1930 р.). 

П . Баранюк Мнска «В крамн~щі» 
(алеrорнч11е зображення суду). 

Таблиця 11 
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. f. /\/\/\ 

Елеменп1 орнаменту. 
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/-зу(іцІ; 2-коnнтця; J-за;~чІ вушка; 4-ІJІьчате письмо. 

Таблицн 13 

~~~------- -- -І 

'·~~~-J 

Фляндрування черве11ню по білому фону. 
/-шарінка. криву,,ька І смерічка 111 карm1з І ~ комина О. 5a xr.ietІCJJ(I 

(зе.1е11ь пооначе11а рисками); 2-каnащса: J-nокраІІна ф.1я11Ароока; 
</-зубці, квадрат11, серденько, ко.11, к вітн, ІJІьчат~ nнсь~о. 
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Ти6лиц11 14 

Елементи орнам енту. 

14 

0-;"~~:::~/· Із ~б~~ё~ен5:;~ет~-;;:,().-g~ьkо~~11~~; В~:~::::ї.'щ 

Табл1щя 15 

Елеме11ти орнаменту. 
а-.1111стк11 fз робіт О. Бахметюк~) : б-,,,н:тк11 (з рООіт 
П . ..::owaxa); в-кожош1~на: t-дзrющс ( з робіт ЦнІ.1нка ) ; 
д-дЗІІОІІН {з робІ1' о. Бахwет~ока); l-АЗІІО НІt (3 роб!<: 

П. І\ошака/. 



Табличя 16 



78 

Та6..t1щ11 18 

-::-J 

~ ~ ;;YJ!::?!E'---

~~~ 
~-~ 

Орнамент2льні полоси О. Ба хметюка. 

(. 

Таблиця 19 

~<@;~~~~ 

~&li&д&iz~J 
@о~~(~@ 

Орнаментальні полоси Бара11юків. 

79 
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Таб;:иц.ч 20 

1'#-~~~~~'iq d~~~~~ -~/ ~~ 

~ ))({(Х~ )fТrX-~ f7rJ 

~~ 

Орнаментальні лолос11 П. Кошака. 

80 

• Табли11х 2 f 

А~а~ 
~~~о --

Орнамента.~ьІ'і 1·,011ос11 П . l(ошака. 

б-145 81 
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Таблиця 22 

ОрнаментаJІІ>t:>:і 11одос11 А1 . Волощука . 

82 
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