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Актуальність теми полягає у дослідженні сакрального 
вітражу як одного із  видів декоративного мистецтва 
та частини церковного інтер’єру; вивченні  основних 
традицій сакрального вітражу, дослідженні та аналізу 
художніх та композиційних особливостей ікон «Цар 
Вседержитель». Досліджуючи іконографію «Цар Все-
держитель» було приділено увагу саме українським ре-
продукціям, що дозволяє глибше вивчити українське 
сакральне мистецтво , щоб зробити свій внесок у його  
популяризацію.
Одна із основних функцій репродукцій сакральної те-
матики полягає у донесенні  сенсу. Розглядаючи іконо-
графію Ісуса Христа,  «Цар Вседержитель» є однією із  
яскравих прикладів репродукцій даної ікони. Досліджен-
ня питання символіки творів вітчизняного сакрального 
мистецтва  є досить важливим для того, щоб виявити 
особливості  духовних цінностей нашої нації. 
Символи у сакральному мистецтві дозволяють висло-
вити глибокий зміст, транслювати його.  Опираючись 
на ці фактори, часто питання, що стосується безпо-
середньо того, що обумовлено у символіці, стає не-

розкритим. Кожен митець повинен не забувати , що 
сакральний вітраж є поєднанням матеріального та ду-
ховного образу.
Об’єктом дослідження став український сакральний 
вітраж як один із видів декоративного мистецтва та 
частини церковного інтер’єру.
Предметом дослідження стали художньо-стилістичні 
та композиційні особливості іконографії «Цар Вседер-
житель»
Мета роботи полягає у вивченні еволюції, розвитку, 
становлення українського сакрального вітражу, дослі-
дженні його художньої реалізації та втілення у іконо-
графії Спасителя, а саме іконах «Цар Вседержитель», 
простеженні основних композиційних особливостей 
даної іконографії.
Завдання дослідження:

- ознайомитися із еволюцією та розвитком україн-
ського сакрального вітражу;
- дослідити найяскравіші репродукції вітчизняного 
сакрального вітражу, проаналізувати характер та 
особливості існуючих репродукцій;

Х р и с т и н а  А н д р і й ч у к
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- дослідити іконографію Ісуса Христа, а саме ікони 
типу «Цар Вседержитель»; 
- вивчити процес еволюції іконографії «Цар Вседер-
житель», розкрити символіку та художньо-компози-
ційні особливості ікон цього типу;
- розкрити символіку та суть авторського підходу у 
втіленні композиції «Цар Вседержитель».

Хронологічні рамки дослідження  ХІІ – ХХI століттям 
на базі аналізу створених раніше сакральних вітражів, 
котрі є візуалізацією образу Ісуса Христа, джерел та 
літератури отриманої із бібліотек, та мережі Інтернет.
У джерельній базі даного дослідження було використа-
но наукові статті та праці, зміст та тематика котрих пе-
рекликається із темою сучасного сакрального вітражу 
та іконографії «Цар Вседержитель». 
Наукова новизна роботи полягає у дослідженні іконо-
графії репродукцій, котрі перекликаються із іконографі-
єю «Цар Вседержитель» та сакрального вітражу. 
Було зроблено систематизацію й узагальнення, дослі-
дження матеріалу, котрі дозволили розкрити художні 
та композиційні особливості сакральних вітражів да-
ного типу. 
 Вивчення стародавніх репродукцій, під час процесу 
дослідження, дає змогу сучасному митцеві, котрий 
працює у напрямку сакрального вітражу, почерпнути 
знання та натхнення від майстрів минулого і робити 
спроби реалізації отриманих знань в готовому виробі, 
продовжуючи традиційні підходи у роботі із художнім 
склом.

 
РОЗДІЛ 1. Аспекти еволюції сакрального вітражу
Перед тим як розглянути розвиток сакрального віт-
ражу  варто чітко позначити  поняття «вітраж». Воно 
окреслює ознаку орнаментальної або ж сюжетної де-
коративної композиції, котру, як правило, розміщують 
у вікнах, дверях, перегородках, з метою декорування 
та прикрашення інтер’єру.  Створюється у вигляді са-
мостійного панно із такого матеріалу як скло або ма-
теріалу, яке має здатність пропускати світло [9, c. 24].
Вітражем вважається напівпрозоре декоративне панно, 
зроблене зі шматочків кольорового скла чи матеріалу, 
котре за своїми зовнішніми ознаками схоже на скло. 
Історія його виникнення  дуже давня. Наукові  дослі-
дження, пов’язані із археологією дають можливість 
сучасним дослідникам, котрі у своїх працях згадують 
проблематику історії виникнення вітражу, дізнатися, 
що перші автентичні спроби виготовлення вітражу 
було зроблено у древньому Вавилоні, стародавньому 
Єгипті, античній Греції (19). 
Важливим фактом є те, що скляні уламки, котрі  збе-
ріг плин часу, і що їх було знайдено на  території древ-
нього Карфагену, звертають увагу  у напрямку того, 
що мистецтво вітражу було зроблено близько п'яти 
тисяч років назад.
Варто віддати  шану  Елліністичному світу, котрий 
знаходився на межі між старою та новою ерою, адже 
саме ці територіальні та часові рамки огортають про-
цес розробки техніки кольорового катаного скла (19).
Зафіксовані науковцями та дослідниками історичні 

факти дають інформацію про те, що I ст. до Різдва 
Христового творці, котрі експериментували із худож-
нім склом, відкрили усім відому склодувну техніку, яка 
популяризувала скляне виробництво та дозволило ху-
дожньому склу йти у маси у вигляді художніх речей 
практичного використання. 
Добре відома сучасним майстрам художнього скла 
техніка, у якій склодувна трубка дозволяє утворювати 
скляну кулю із порожнистою серединою, котру пізніше 
можна пробити та одержати пластину із відносно рівною 
поверхнею. Вищезазначеною технікою створення ли-
стового скла промишляли художники-вітражисти у пе-
ріод Середньовіччя та в час епохи Ренесанс [10, c.230].
З часом вітраж як техніка художньої декорації все міц-
ніше закріплювалась у мистецтві. Неабиякий внесок у 
монументальність даного напрямку у мистецтві зроби-
ло поширення релігії християнства. Загальновідомим 
фактом є те, що перші деталізовані та повнометражні 
вікна, виконані у техніці вітражу були сакрального ха-
рактеру.
Відомо, що такі вікна було створено при будівництві 
храму святої Софії Константинопольської , котрий 
знаходився на території Візантії. Датується  VI століт-
тям. Вітражне  мистецтво епохи Візантії було дещо 
обмежено у використанні частинок скла різноманітних 
форм та діаметрів, котрі було вмонтовано до прорізів, 
утворених на дошці, яка призначалась для забудови 
віконного отвору [10, c.237]. 
На відміну від Візантії, на території тогочасної Євро-
пи ніхто не знав про такий художній підхід до скла.  
Митці використовували надтонкі пластинки каменю 
- алебастру або селеніту. Парадоксально, що хра-
мове сакральне мистецтво Європи дозволило тако-
му напрямку як вітраж, котрий знаходився у процесі 
розвитку та експериментальних звершень досягнути 
надзвичайного рівня довершеності вже у XI столітті. 
А вже на початку століття, котре наступило пізніше, 
було створено найдавніший трактат по мистецтву віт-
ражу [11, c. 129].
Краса та сакральна аура древніх храмів та церков, 
окрасою котрих є величні вітражі,  є символом сяйва 
Вищого виміру, уособленням божественного світла. 
Варто зазначити і один із найвеличніших репродукцій 
сакрального мистецтва, виконаних у техніці вітраж.  
Цим художнім твором є голова Христа з Ельзасу, 
створення котрої датується періодом раннього Се-
редньовіччя. Пам'ятки розвитку мистецтва вітражу, у 
котрих зосереджено неабиякий внесок у вітраж того 
часу вважаються собори на території Франції (21).
Мистецтво крок за кроком йшло та йде у ногу із су-
часністю, сьогоденням, тому наприкінці XII століття 
романо-візантійський стиль, котрий довгий час був 
популярним на території Європи, змінився готичним 
напрямком, котрий має свої витоки безпосередньо 
на локальному рівні, адже його колискою вважається 
Європа. Готичний стиль було започатковано  абатом 
Сугерієм (22). Дана історична постать була проектним 
керівником  апсиди  королівської церкви абатства 
Сен-Дені, зведення котрої закінчилося у середині ХІІ 
століття, а саме у 1144 році (дод. 4). 
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У процесі введення нового стилю у мистецтві, виникли 
архітектурні принципи готичного храмового зодче-
ства, котрі давали змогу на максимальному рівні роз-
ширювати та збільшувати просторові межі, призначені 
для вікон. Великі вікна дозволяли зробити більші, мо-
нументальніші вітражі. Монументальність стала харак-
терною рисою готичного мистецтва вітражу у період 
Середньовіччя, на відміну від стилю, котрий йому пе-
редував. (21) . 
Дослідження історичних аспектів розвитку сакраль-
ного вітражу дозволяє ширше осягнути та відстежи-
ти становлення такого поняття як класичний вітраж. 
Дане поняття включає у себе наступне визначення. 
Класичним вітражем вважається вікно, котре закла-
далось різнокольоровим склом, яке з’єднується між 
собою завдяки олов’яній пайці – своєрідним конструк-
тивним елементам [9, c. 27]. Дані фігурні частинки 
скла дозволяють відтворити композицію художнього 
характеру, і мають властивість, взаємодіяти зі світлом.
Техніка сакрального вітражу продовжувала вдоско-
налюватись і спричинювати виникнення різноманітних 
композиційних та технологічних поєднань, що і доз-
волило даному  мистецтву рухатись далі і залишитися 
актуальним до сих пір. 
Пік актуальності мистецтва вітражів виник у ХІХ століт-
ті. Цей момент зумовила переоцінка мистецтва Серед-
ньовіччя та вплив неоготичного мистецтва. Такий на-
прям мистецтва як модерн задав новий тон мистецтву 
вітража – дещо спростив його сакральне значення, 
зробив ужитковим. Такий вплив дозволив сакральним 
вітражам відстежуватись не тільки  у інтер’єрі храмів. 
[9, c.31]. 
Сучасний вітраж, котрий створено у класичному сти-
лі, базується на традиціях Теофіла, котрі як правило 
розбавляє вплив технологічного розвитку. Модернові 
підходи створення сучасного вітражу із використан-
ням найрізноманітніших матеріалів та технічних спо-
собів (19). 
Практичне втілення, розвиток технологій  та чимало 
інших факторів дозволяють окреслити модернове по-
няття вітражу. Це поняття висвітлює те, що вітраж є 
об’єктом, створеним з прозорого, кольорового скла, 
призначення його полягає у тому, щоб вникати в його 
красу , коли на нього потрапляють світлі промені (19).
Важливим моментом є поєднання сакрального вітра-
жу безпосередньо із віконною рамою, що має бути 
прекрасно та з надійного кріплення, яке дозволить 
створити довговічний витвір.  З’єднання повинне бути 
естетичним, що у свою чергу ґрунтується на розумінні 
важливості даного твору як історичної пам’ятки. 

«Зішестя в пекло», вітраж з каплиці Різдва Іоана 
Хрестителя, автор О. Янковський, 2004 р.

«Спас на престолі», автор невідомий, кін. XV ст, 
Новгород
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Сучасні храмові вітражі більше не несуть у собі функ-
цію  Біблії бідних.  Дане поняття окреслює назву кни-
ги, що становить собою зібрання сцен і оповідань 
Старого та Нового Завітів у зображеннях.  Біблію 
бідних у свій час було створено для людей, котрі в 
силу свого соціального статусу та неграмотності, не 
могли прочитати стародавні тексти. Наразі кожен 
може прочитати Біблію, але увага до візуального ас-
пекту залишилася.  У сакральному вітражі сьогоден-
ня уже немає потреби наочно зображувати моменти 
із Старого та Нового завітів, а є широкий простір для 
творчого та філософського переосмислення тих чи 
інших біблійних подій (21).
Не зважаючи на місце та проміжок часу створення, віт-
раж справляє велике враження. Вони підкреслюють 
красу як сакральної архітектури, так і простих споруд. 
Часом відчувається їхній вплив на місце, у якому ми 
перебуваємо. Це є важливою риса вітража (21).
Еволюція сакрального вітражу пройшла нелегкий 
шлях . Розглядаючи світовий контекст  розвитку , не-
можливо оминути український сакральний вітраж та 
його власну динаміку розвитку, котра в свою чергу 
була зумовлена впливом зарубіжного мистецтва, за-
позиченням технологій та творчих підходів у європей-
ських митців.
Торкаючись теми розвитку вітражу в Україні, варто 
зазначити, що дану тематику  розкриває Гах Ірина  у 
своїй роботі «Храмовий вітраж Галичини кінця ХІХ - 
початку ХХ ст.: Західноєвропейський контекст (ста-
новлення, художні особливості, проблеми реставра-
ції)», ознайомлення із котрою допомогло  у написанні   
роботи.
У  дисертації авторка зосередила увагу на храмовому 
вітражі Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст. у контек-
сті основних явищ і тенденцій розвитку вітражного 
сакрального мистецтва у Європі. Дану роботу було 
досліджено для того, щоб  зрозуміти особливості 
українського сакрального вітражу. А дослідження, 
котрі стосуються даних часових рамок, дозволять оз-
найомитися із найяскравішим періодом  сакрального 
вітражу на території України. 
Зробивши  аналіз становища мистецтва вітражу на те-
риторії Галичини, в часових рамках ХІХ - ХХ ст., Ірина 
Степанівна описала характер становлення храмового 
вітражу, творчість художників-вітражистів та діяль-
ність відомих європейських вітражних майстерень. 
Церковний вітраж Галичини початку 20 ст. авторка 
проаналізувала у аспектів художньо-композиційних 
особливостей та характерних рис стилістики.
Дослідження історії церковного вітражного мисте-
цтва в Галичині другої пол. 19– поч. 20 ст. та ос-
новних етапів його становлення та розвитку  євро-
пейського мистецтва храмового вітражу, підводить 
до висновків про те, що церковне вітражне мисте-
цтво в даному часовому проміжку та географічних 
границях, виступає окремою ділянкою монументаль-
ного мистецтва, позначено цілою низкоюхарактер-
ною ознакою, які стосуються особливостей проекту-
вання та виготовлення вітражів, їх функціонального 
призначення та художньо-стилістичних особливос-

тей. Церковний вітраж на території  Галичини є свого 
роду феноменом мистецької культури східної христи-
янської традиції[5, c. 37]. 
 Новий стиль модерн в Європі не міг не позначитися 
на українському мистецтві. І хоча на територію Укра-
їни модерн прийшов з запізненням, він зайняв гідне 
місце в європейському мистецтві. Розвитку творчих  
контактів між Україною та країнами Європи сприяло 
не тільки  сусідство, а й творча праця польських та 
австрійських вітражистів в Україні, водночас коли в 
українських вітражистів замовляли проекти та карто-
ни вітражів різні держави Європи (20).
Спираючись на надбання Європи цього часу, україн-
ські вітражисти намагалися мати свої особливі риси, 
прагнули надати своїм творчим творінням барв наці-
ональності. У творах художників минулого, а також у 
виробах сучасних вітражистів поєднується чітко зміст, 
форма і техніка виконання з декоративним-функціо-
нальним призначанням. Форми виробів , характер їх 
виконання не залишились незмінними, адже кожний 
художник, дотримуючись традиційних прийомів, завж-
ди вносив щось своє у витвір .
Сакральний вітраж, як художній напрям, несе в собі 
мету зображення різноманітних релігійних сцен, ликів 
святих та події, що переплітаються із релігійним кон-
текстом.  Основне місце  в сакральному мистецтві по-
сідає Образ Христа. Іконографія «Цар Вседержитель» 
є одна із найдавніших форм класичного зображення  
Христа Пантократора. 
Композиційною особливістю, котра дозволяє виділи-
ти дану іконографію з-поміж інших візуалізацій Спа-
сителя є зображення Ісуса Христа, котрий сидить на  
троні. Символічне значення трону, котрий присутній в 
даній композиції, додає величності, враження возве-
личення Спасителя.
Ікона «Цар Вседержитель» або ж, як іноді її назива-
ють «Спас Вседержитель»( має багато різних назв). 
В іконі є пару варіантів композиції- зображення Ісу-
са , на мармуровому троні, по пояс, і в повний ріст. 
Зображають часто в центральному куполі, на іконо-
стасах.Престол є символом Всесвіту, всього види-
мого і невидимого світу, а ще є знаком царственої 
слави Спасителя. 
Відкрита Біблія в руці Ісуса Христа є символом і ві-
дома Йому від «α» до «ω» і, як Учитель і Наставник. У 
деяких композиціях Біблія може бути закрита ,або ж 
Ісус взагалі тримає сферу .
Для створення композиції сакрального вітражу «Цар 
Вседержитель» було обрано холодну кольорову гаму 
,яка передає настрій твору, головною складовою став 
зелений та синій-небесний колір, які, у свою чергу, 
підкреслює тему звеличення Ісуса Христа. Ці кольори 
передають настрій твору, поглиблюючи  у думки про 
гріховні помилки людства, занурює в стан скорботи за 
яке Христос віддав Своє життя.
Поєднання кольорів у даній композиції, підсилює зву-
чання вітражу, додає чіткості композиції. Чітке зобра-
ження фігури не є віддзеркаленням зовнішнього 
джерела світла, а становить собою символіку вічного 
нествореного світла.
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За свою історію людство зробило велику кількість за-
собів зображення та реалізації  культурного та релігій-
ного досвіду. Одним із них – є мистецтво народу, яке 
донесло до нас художні, естетичні уявлення минулих 
поколінь, які продовжують існувати і сьогодні, збага-
чуючись новим змістом . (22).
Сакральний вітраж становить собою яскравий еле-
мент інтер’єру та архітектури будь-якої будівлі ре-
лігійного спрямування. Його функція та значення 
багатогранні, адже становлять собою зв’язок декора-
тивної, релігійної та ужиткової функцій. Переплетіння 
сакрального вітражу та виключно архітектури суттє-
вий, його легко простежити. Даний зв’язок полягає у 
чіткому конструктивізмі та гармонії.

РОЗДІЛ 2. Художні та композиційні особливості 
сучасного Європейського вітражу та його вплив 
на українське мистецтво
Важливо розуміти, що у сучасному сакральному мис-
тецтві художник-вітражист може вийти за рамки  візу-
ального переосмислення образу Божого. Дана межа 
формується відповідно до того, в ім’я чого художник 
робить спробу подібного експерименту та виходить 
за рамки традиційної іконографії, яка містить у собі 
чітко-визначені канони.
Художник-вітражист, котрий цікавиться певною про-
блематикою віри , намагається переосмислити та 
проаналізувати свій власний досвід пізнання Бога че-
рез втілення божественного образу.  Митець може 
збагачувати власні дослідження й духовні пошуки на 
свій власний розсуд. 
Християнське  мистецтво, посідає особливе місце у 
храмовому інтер’єрі, загалом сьогодні переживає но-
вий етап в українській культурі . Внаслідок цього поміт-
но, що  появляється неабияка цікавість до сакрального 
вітражу з боку науковців, богословів, мистецтвознав-
ців, філософів, дослідників та істориків (22). 
Для того щоби не порушувати та дотримуватись худож-
ніх сакральних канонів та втілити їх у довершену роботу, 
виконану у техніці вітраж, необхідно мати певну обізна-
ність у даній галузі, розуміти її специфіку та особливості. 
Недостатньо володіти інформацією в галузі образот-
ворчого ммистецтва та мати художні навики. Потрібно 
мати знаня у сфері іконографії, богословських наук,  
розуміння історії Церкви та певних основ філософії. 
Певні історико-соціальні фактори зумовили період 
спадів і піднесень у вітражній роботі. Та не підтвер-
джувалася думка щодо відмирання вітражництва 
України (19). 
Видозмінюються національні форми вітражних творінь в 
на території України, удосконалюються  та зближують-
ся з мистецтвом інших народів, беруть все краще , що 
є у них, відповідно до вимог сучасності . Так в останні 
роки великий внесок в вітраж як Європи, так і конкретно 
України внесли технологічні новинки американців (19). 
Винайденя нової технології варіння так званого «аме-
риканського скла», успіхи в варінні переливчастого 
неоднорідного скла, відкриття чавунної арматури, ви-
найдення Тіффанівського знаменитого райдужного 

«фаврильного» скла, мідної фолії, ідея штучного освіт-
лення дали неосяжні можливості для інтенсивного роз-
витку вітчизняного вітражата введення інноваційних 
технологій в практику його виготовлення [12, c.113].
У сучасному  мистецтві вітража використовуються 
різноманітні можливості, яких на сьогоднішній день є 
доволі велика кількість. Новітні технології дозволяють 
поєднувати  бетон і скло, монтувати у роботи кускове 
скло. Також  дуже популярна і поширена продукція 
«псевдо-вітражна» . Це і вітражі- гравіровані, бісерні,  
піскоструйні, клеєні намонолітне скло, а також вітражі 
з скляних блоків, тощо [14, c.101].
В Україні вітражна справа перебуває в процесі ста-
новлення . Проте, актуальність вітражів  зростає.  Ра-
ніше вітражами цікавився переважно приватний спо-
живач, то сьогодні ним займаються уже фахівці, які 
чітко уявляють, чого  хочуть. Проведене дослідження 
художнього скла у сучасному вітчизняному інтер’єрі, 
його головних етапів розвитку формування предмет-
ної культури в Україні дають підстави для відповідних 
висновків [9, c. 233].
Головною тенденцією, котра виникла у ході розвитку 
сакрального вітражу стало затвердження самодо-
статності творі декоративно-прикладного мистецтва y 
ряді пластичних мистецтв, активно відбувається тран-
сформація предметної форми від суто утилітарної до 
декоративної, посилюється роль об`ємно-просторо-
вих виробів  [1, c. 125]. 
Твори зі скла - стають ввільним пластичним об`єктом 
- артефактом. З`являється ряд термінів і понять, та-
ких як - «мистецтво предмета», «склопластика», «об`-
ємно-просторровий об`єкт», які відображають новий 
рівень творчого осмислення і практичної діяльності 
художників сучасної естетики у прикладному та про-
сторовому дизайні інтер`єру [1, c.127].
Відродження технології на сучасному етапі стає кро-
ком в осягнені суті та змісту вітражного мистецтва  
взагалі та утворення нових методів та форм роботи 
по його виготовленню.  Не маючи основних базових 
знань та умінь створити практичного не можливо. 
Повертаючись до теми художніх та композиційних осо-
бливостей сучасного Європейського вітражу та його 
вплив на українське мистецтво, можна згадати один із 
найвеличніших прикладів класичного Європейського 
сакрального вітражу. наприклад  «Південна роза» (дод. 7). 
Під трояндною, із двох сторін від Діви Марії з Немов-
лям, у вузьких, ланцетових вікнах стоять фігури про-
років. Вони тримають на плечах чотирьох євангелістів, 
що символізує спадкоємність Старого та Нового Заві-
тів. Єремія несе Луку, Ісайя - Матвія, Єзекіїль - Іоанна, 
а Данило - Марка. 
В міркуваннях богословів про співвідношення Старо-
го і Нового Завітів, які візуалізуються на вітражі,  ідея 
того, що Старий Завіт - фундамент Нового. 
Середньовічних художників приваблювали чисті й 
звучні фарби також при виготовленні мініатюр й роз-
фарбовуванні скульптур. Яскрава насиченість вітраж-
них кольорів – червоних, синіх, фіолетових і жовтих, 
підсинюваних сонячними променями, сприяла об’єк-
тивації тогочасної ідеї сакральної єдності кольору та 
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світла. Причому, світло виступало символом Боже-
ственного блага-добра, істини життя й самого Бога як 
найвищої досконалості, канонізована ж поліхромність 
– фіксацією певної світоглядної ціннісності [10, c. 307].
Золото широко використовувалося для фону в іконах 
і для зображення відблисків світла. Щоправда, на-
приклад, у добу раннього Середньовіччя жовтий ко-
лір сприймався як символічний замінник шляхетного 
золота у фресках, вітражах і церковних книгах, тоді як 
у період домінування західноєвропейської готики асо-
ціювався вже з негативом брехні і зради[10, c. 309]. 
Блакитно-синій колір символізував ідею божественної 
таємничості і вічності, неба як Божої оселі й преобра-
ження Господнього. Синій колір у християнстві, вважав-
ся "божественним" і "царственим" кольором[10, c. 310].
Від доби західноєвропейського Середньовіччя 
вітраж як різновид прикладного мистецтва вико-
ристовувався з метою прикрашання інтер’єру та 
екстер’єру , цивільних будинків і культових споруд, 
підкреслюючи необхідність духовного смислу і ес-
тетики буття людини. Один з найдавніших храмових 
вітражів із застосуванням скріплювальних алебас-
трових конструкційй датований приблизно 687 р. 
н.е. було знайдено у церкві Святого Павла у Великій 
Британії [16, c. 78]. 
У літописі католицького ченця Теофіла 1100 р. описа-
но процес виготовлення вітражу: варіння скла з піску 
й добавки в нього окису різних металів з метою отри-
мання кольорів та відтінків – в більшості орнамент у 
синіх та червоних тонах; скріплення фрагментів кри-
вого скла свинцевим профілем [13, c. 117].
Деякі фрагменти композиції, особливо зображення 
облич святих, художники додатково розписували спе-
ціальними фарбами й обпалювали у печах для надан-
ня фарбі стійкості. Скло після такої обробки виходило 
неоднорідним, це надавало неповторності роботам 
середньовічних майстрів [2, c. 129].
Безсумнівно, будучи могутнім стилістичним акцентом 
інтер'єру, вітраж несе в собі масу філософських і 
практичних аспектів. У залежності від  фантазії авто-
ра вітраж може оживляти внутрішній простір і навіть 
змінювати його найнесподіванішим чином. Крім вікон 
і дверей, він може майстерно підсвічуватися  у глухій 
стіні, або створювати ілюзію відкритого простору сте-
лею-куполом. Кольорове скло м'яко і ненав'язливо 
виконає огороджувальні функції в кухнях, ванних, на 
терасах [4, c.18].
Сучасні вітражі -  не просто скло у вікні, а  самостій-
ний різновид прикладної творчості, направлений на 
прикрасу інтер'єру і екстер'єру .  Він стає особливим 
у поєднані  з іншим художним мистецтвом, наприклад 
з архітектурою.    
Все частіше дизайнери в своїх роботах  використову-
ють скло. Художні вітражі, які в минулому використо-
вувались  для декорування храмів, церков, сьогодні 
вже зустрічаються у житлових і громадських будівлях. 
Триває розвиток вітражної творчості і в наші дні. 
Сучасні твори художнього скла поєднують всі кла-
сичні і новаторські технології. Високого ступеня до-
сконалості досягли різні способи імітації вітража на 

цілісному склі, однак і складальні техніки не здають 
своїх позицій. Картини з кольорового скла, як і ти-
сячу років тому вражають уяву, манять таємничою 
привабливою силою, а значить, ніколи не вийдуть з 
моди [18, c. 98].
Досліджуючи художні та композиційні особливості 
сучасного Європейського вітражу та його вплив на 
українське мистецтво, потрібно зробити акцент на 
мистцях, котрі працювали у даному напрямку. Мова 
піде про славнозвісних українських вітражистів, 
творчість котрих перегукується із класичним єв-
ропейським мистецтвом, та  не втрачає своєї інди-
відуальності та авторського підходу, котрий легко 
прочитати як мистецтвознавцям, так і пересічним 
людям, увагу котрих чіпляє естетика прекрасного 
[11, c. 137]. 
Розмежовуючи Європейське мистецтво сакрального 
вітражу та вітчизняного, неможливо не згадати про 
такі постаті Олександра Личка, Олега Янковського 
, Володимира Рижанкова , Валерія Шаленка. Ці ху-
дожники у свій час стали представниками львівських 
вітражистів та майстрами художнього скла, творчість 
котрих подарувала нам спадщину сучасного україн-
ського сакрального вітражу. 
Володимир Рижанков  здобув освіту у Львівському 
Державному інституті прикладного та декоративно-
го мистецтва . Брав участь у обласних та республі-
канських виставках. До його творчих напрацювань 
входять вітражі, зроблені для хімічного факультету 
Львівського університету, педінституту м. Даугав-
пілс, Львівського диспансеру та композиція «Ак-
варелі». (23).Працював у напрямку викладацької 
діяльності, був старшим викладачем на кафедрі 
художнього скла.
Олег Янковський був випускником Львівського ін-
ституту прикладного та декортивного мистецтва. 
Став членом Національної спілки художників Укра-
їни . Був на посаді голови Асоціації художників і 
майстрів-вітражистів із  назвою «Вікно» (24) Його 
напрацювання у напрямку художнього скла зроби-
ли неабиякий внесок у Львівське, та українське де-
коративно-прикладне мистецтво. Олег Йосипович 
працював над реставрацією різних  вітражів Львова 
, наприклад вікном на вулиці Герцена. Він є авто-
ром , великої кількості скляних робіт по всій Україні 
, сакрального вітражу в поховальній каплиці – теми 
Зішестя в Ад (Львів). Його роботи та неоцінимий 
творчий доробок назавжди увіковічили цю постать 
в українському мистецтві.
 ії «Вікно». Його роботи можна побачити по всій Україні 
,  творець безлічі сакральних вітражів , одна з найві-
доміших його робіт  скляний іконостас  у храмі Ольги 
та Єлизавети (Львів).
Валерій Шаленко - художник реаліст ,який працює 
зі склом .Виконує вітражі класичною технікою. Пере-
важно його роботи знаходяться в сакральних спо-
рудах та деякі з них він зробив для банків  та , для 
Львівського вокзалу . Варто зазначити, що його наго-
роджено орденом святого Михаїла УПЦ КП , за ство-
рення сакральних вітражів у церкви Львова.
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ВИСНОВКИ
Сакральне мистецтво споконвіку було символом Цар-
ства Духу, Бога, молитви, божественного, Божої сла-
ви та величності, спрямуванні людей до Всевишнього. 
У вірі Православній сакральне мистецтво часто при-
рівнюється до візуалізації Священного Письма. Воно 
є одна з форм одкровення та пізнання Божественної 
благодаті та істини. 
Зміст сакрального мистецтва окреслюється не його 
матеріальною красою, а красою духовною, яка поля-
гає у візуалізації образу. Основна думка православної 
ікони є  певна гармонія , вона є фундаментальною ос-
новою будь-якої  ікони. 
Головна думка сакрального вітражу є певна гармонія. 
Творчість людська є  прославлянням Царства Духу.  
Метою сакрального вітражу є зображення краси Бо-
жої подоби, і тому цінність її полягає не лише в есте-
тично-красивій реалізації, а в тому, що вона відобра-
жає в собі Божественну красу. 
Cакральний вітраж – філософське та багатогранне 
поняття, його основою є певні  правила та  обмежен-
ня, котрі митець свідомо, віддаючи шану втілює у своїй 
роботі. У даній магістерській роботі відображено стис-
лий аналіз на основі конкретних пам’яток історії фор-
мування такого виду мистецтва як сакральний вітраж. 
У ході дослідження було опрацьовано інформацію 
щодо європейського та українського сакрального 
вітражу У проблематиці даного дослідження, питання 
еволюції сакрального вітражу та дослідження репро-
дукцій, котрі є  спадщиною декоративно-прикладного 
мистецтва, відіграють ключову роль.
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«Краса у мистецтві скульптури – це пластична гармо-
нія, основу якої складає простота форми. Я б навіть 
сказав, що простота є перлиною краси. Простота є 
характерною ознакою для давнього примітивного 
мистецтва. З простоти давнього примітиву великою 
мірою користає і новітнє мистецтво. Проте її, просто-
ту, інколи плутають з бездарним невмінням образно 
висловитись.» М.Дзиндра [9]
В ХХ столітті людство пережило низку інтернаціональ-
них катастроф: світові війни, величезна кількість со-
ціальних революцій, а також панування тоталітарних 
режимів в багатьох країнах світу. Так зміни сталися 
в галузях науки та техніки. Відбулися стрімкі та різкі 
трансформації й у культурі і мистецтві. Так в цей період 
виникає низка різноманітних стилів, напрямів, тематик 
та матеріалів. Більшість митців відмовляється від вже 
традиційного, класичного мистецтва, та проявляють 
свій творчий потенціал в таких напрямках як кубізм, 

фовізм,  ірраціоналізм, футуризм, авангардизм, при-
мітивізм тощо. Нові стилі кардинально відрізняються 
від вже прийнятного мистецтва. Проте для художни-
ків-модерністів це стало можливістю проявити свою 
неповторну авторську художню мову. Ці течії беруть 
свій початок з анахронічності та народній творчості різ-
них країн світу, а саме народів  Америки, Океанії, Сходу 
та Африки. Українські митці надихалися Трипільською 
культурою. «...Говориш, що присвятився виключно 
фантазії, думаю, що в кожному напрямі повинна бути 
фантазія. Любиш модерний примітив, а полтавські 
рушники, кам’яні баби, слов’янські божества – то, мов-
ляв, зовсім що інше, то народний примітив, витвір люд-
ської фантазії. Я теж люблю народний примітив. Старі 
кам’яні різьби Демнянських майстрів – то є народний 
примітив, коли я порівнював, то класика меркне перед 
силою виразу того примітиву...» (Львів, 31 травня 1971 
року) – з листа до Михайла Дзиндри.[4, с.21]

А н а с т а с і я  О в о д
С к у л ь п т у р а  М и х а й л а  Д з и н д р и : 

п л а с т и ч н а  г а р м о н і я  т а  п р о с т о т а  ф о р м и
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Творчість Михайла Дзиндри не є забутою, а відтак 
існує багато досліджень та публікацій, щодо його бі-
ографії та творчості. У книзі Б. Мисюги «Скульптура 
Михайла Дзиндри» окреслена творчість скульптора 
та втілена спроба охопити, класифікувати творчий 
доробок митця [9]. Ця книга вміщує у собі великий 
фотоматеріал. Також його дружина, Софія Дзиндра, 
випустила книгу з уточненою біографією, історією 
створення музею [6]. Ця книга є присвяченою 90-річ-
чю від дня народження Михайла Дзиндри. Національ-
на телекомпанія України випустила фільм «Поєдинок. 
Історія життя скульптора Михайла Дзиндри» у 2008 р., 
де показується історія життя митця. «Це документаль-
ний фільм-портрет, де залучено анімацію, електро-
нну музику, різноманітні колажі зі скульптур Михайла 
Дзиндри, домашнє відео тощо.», - розповідає режи-
сер фільму Наталія Ільчук[16]. Дитинство Михайла 
описане в книзі для дітей «Анастасія Крачковська про 
Евариста Ґалуа, Теодора Рузвельта, Енді Воргола, 
Михайла Дзиндру, Марґарет Тетчер»
Постановка проблеми. В роботі досліджується твор-
чість скульптора Михайла Дзиндри, вплив тогочасно-
го простору на формування світогляду художників та 
використання матеріалів, а саме бетону, у мистецтві 
ХХ-ХХІ століття. 
Мета дослідження – проаналізувати вплив художніх 
течій ХХ століття на 
Завданням наукової роботи є дослідження творчості Ми-
хайла Дзиндри, використання бетону у сучасному світі.

РОЗДІЛ 1. Історико- культурне середовище.
Скульптура займала переважне місце в усіх античних 
культурах, а також у середньовічній та ренесансовій 
Європі, але інтерес до неї дуже сильно втратив після 
сімнадцятого століття. В кінці XIX та XX століття ху-
дожники скульптури переглянули, переосмислили та 
переробили саму концепцію скульптури більш глибо-
ким способом, ніж це було раніше. Модернізм поси-
лається на глобальний рух у суспільстві та культурі, 
який з перший десятиліть ХХ століття прагнув нового 
узгодження з досвідом та цінностями сучасного про-
мислового життя. Спираючись на прецеденти ХІХ сто-
ліття, художники в усьому світі почали використовува-
ти нові образи, матеріали та прийоми для створення 
художніх творів, які краще б могли передати реалії та 
нації тогочасного суспільства. Сама назва свідчить 
про його новаторську сутність, прагнення до постій-
ного оновлення на противагу попереднім стилям, орі-
єнтованого на історичні зразки. Його появі сприяло 
загострення соціальних протиріч на рубежі століть. 
Хоча термін модернізм охоплений різними стилями, є 
певні принципи, що визначають модерністське мис-
тецтво: відмова від консервативних цінностей (напри-
клад, реалістичне змальовування предметів), інновацій-
ність та експерименти з формою(форми, колористика 
та лінії, що складають художній твір), тенденція до аб-
стракції  та акцент на матеріалах, техніках, процесах. 
У ХІХ столітті бетон почали використовувати як мате-
ріал для будівництва, попередньо вкладаючи металеві 

стержні в бетон перед тим, як його встановити. Єв-
ропейські художники почали використовувати бетон 
приблизно на початку 1920-х років. Німецький худож-
ник Вільгельм Лембрук (1881-1919) створив портрети 
та фігури з бетону в 1911-1918рр. Він додав кам’яний 
пил до цементного порошку і, змішуючи це з водою, 
вилив суміш, яку було описано як «литий камінь» або 
«цемент» у форми. Український художник та скуль-
птор Олександр Архипенко, який на той час жив у Па-
рижі, у 1912р. створює бетонну композицію «Жінка, 
що йде». Олександр Архипенко докорінно змінив уяв-
лення про скульптуру, вніс у неї моделювання просто-
ру, застосував зігнуті площини, використовував нові 
матеріали (скло, метал, дерево, пластмасу), поєднав 
малярство зі скульптурою. Він першим почав експе-
риментувати з ідеєю динамічного простору. Коли ж 
простір починав переважати над матерією, скульпту-
ра в традиційному розумінні перестала існувати… За 
це його називали генієм. Натомість сам митець най-
більшим і найвеличнішим творцем називав природу: 
«ця сила не задовольняється тим, що творить сама. 
Свою могутність вона переносить на всі живі істоти. 
Зі своїх творінь вона робить творців. Тварини творять 
інтуїтивно, ми – і це природна відмінність – свідомо», а 
суттю його творчості було те, що мистецтво не повин-
но бути імітацією вже раз створених Богом речей».[11]
На виставці у Берліні, у лютому 1922р. угорський ми-
тець Ласло Мохой-Надь представив картини та ме-
талеві скульптури, а Петер Ласло Пері – абстрактні 
геометричні рельєфи, переважно виготовлені з бето-
ну. Пері також виготовляв фігури з бетону, до якого 
додав колір. Коли Генрі Мур почав експериментувати 
з бетоном, найпоширенішою маркою для виготов-
лення бетону був портландцемент, що має сіруватий 
колір і виготовлений із суміші мелених вапнякових та 
глинистих порід. Такою сумішшю, при змішуванні з 
водою, є близько години на виконання скульптурних 
об’єктів, при нормальних умовах. Проте твердість 
утворюється близько через тиждень, а максималь-
на твердість утворюється за місяць. Г.Мур твердив: 
"Кожен матеріал має свої індивідуальні якості. Лише 
тоді, коли скульптор працює безпосередньо, коли є 
активний взаємозв'язок з його матеріалом, матеріал 
може брати участь у формуванні ідеї."[]. У 1968 році 
Генрі Мур згадував: "У той час залізобетон був но-
вим матеріалом архітектури. Оскільки мене завжди 
цікавили матеріали, я вважав, що мені слід дізнати-
ся про використання бетону для скульптури, якщо я 
коли-небудь захочу з'єднати фрагмент скульптури з 
бетонною будівлею ". 
У творчості М. Дзиндри можна провести паралелі з 
творчістю Генрі Мура, який протягом свого мистець-
кого шляху плавно переходив від фігуративної плас-
тики до абстрактної. Г. Мур то звертався до приміти-
візму, то поринав у модернізм, відчуваючи імпульси К. 
Бранкузі, П. Пікассо, А. Джакометті, Ж. Арпа, сюрре-
алістів. У аванґардовій творчості М. Дзиндри спочатку 
виникає період, що зосереджує увагу на фігуратив-
ності, після чого його мистецтво переходить у абстр-
акт і знову повертається до образності вже у вигляді 
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ґротескних масок. Дзиндра і Мур були скульпторами 
знаків-символів. У фігуративній пластиці обоє зверта-
лися до теми жінки, сім’ї, родини.
Одним із перших прикладів революційної скульптури 
є Пабло Пікассо «Голова жінки»(1909). Митець більше 
не покладався на традиційні методи скульптури, а від-
штовхувався від свій чуттєвий досвід, що був наданий 
його відчуттям зору та дотику. Так змінений зовнішній 
вигляд голови утворює новий синтаксис, незалежний 
від анатомії. Ще одним яскравим представником скуль-
пторів цього часу є Олександр Архипенко. На початку 
1910-х років він став найвидатнішим скульптором-ку-
бістом свого покоління, який використовував взаємо-
залежні геометричні лінії та впроваджував у скульптуру 
нові концепції та методи. У 1912р. він створив першу 
сучасну скульптуру з різних поліхромних матеріалів (де-
рева, скла та металевого волокна). У цей час він ство-
рив перші так звані скульптурно-пігментні (різьблені та 
пофарбовані штукатурні рельєфи) та першу сучасну 
скульптуру, складену увігнутою формою, контрастною 
опуклим, що включає елементи кольору та порожнечі. 
«Жінка, що розчісує волосся» - скульптурний твір, що 
відноситься до експериментального періоду його твор-
чості. Створена нова пластична форма, була знайдена 
за рахунок введення в композицію наскрізні отвори, що 
дали змогу підкреслити силует, та увігнуті форми. «Між 
двома об’єктами утворюється простір, який часом ві-
діграє вирішальну роль у долі цих об’єктів», - основна 
філософсько-естетична концепція Архипенка.

РОЗДІЛ 2. Творчість Михайла Дзиндри.
Для ліпшого розуміння творчості Михайла Дзиндри 
потрібно заглибитись у його біографію. Він наро-
дився 1921р. у селі Демня Миколаївського району 
Львівської області. Ця місцевість була осередком 
народних промислів, тому кожна сільська роди-
на виховувала майбутнього майстра, що займався 
б різьбою по каменю. На початку свої кар’єри від 
разом зі своїм братом Євгеном Дзиндрою працюва-
ли над створенням різьблених вівтарів для місцевих 
церков.   Далі свої професійні навики у скульптурі 
Михайло Дзиндра отримує у Львівській Мистець-
ко-промисловій школі. Тут і відбувалися його пер-
ші експерименти. Вже у цей період від намагався 
слідкувати за сучасними тенденціями світового мис-
тецтва, новітніми пошуками пластики у скульптурі. 
Наприкінці свого навчання він відчув дискомфорт та 
обмеженість пасивного способу відтворення натури, 
який був домінантним у навчальних методів Школи. 
Після закінчення цієї школи Михайло Дзиндра пе-
реїжджає до Словаччини (м.Братислава), оскільки 
тогочасна влада могла знищити його. Там працює 
викладачем в студії декоративної різьби. Проте у цей 
складний політичний час, йому доводиться переїхати 
до Німеччини, де були відсутні радянські війська, на 
сім років. Вступ до Професійної спілки митців Німеч-
чини розпочав його виставкову практику. Середови-
ще українських митців – Григорій Крук, Юрій Соло-
вій – якийсь час сприяло його мистецькій еволюції. В 

Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри. 
Брюховичі, Львівська обл.
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цей період було створено понад сімдесят скульптур. 
Проте тяжіння художника до новітнього мистецтва 
переважає, і він вирішує присвятити себе абстракції. 
«У поняття творчості не можуть входити такі категорії 
як наслідування чи повторення, а справжній митець 
- будівник ще нікому не відомого»,- вважав М.Дзин-
дра[8]. З деяким часом він знищує всі свої реалістичні 
скульптури і вирішує переїздити до інакшої країни. «Я 
не можу зробити ще одного Івана,  бо він вже існує, 
той Іван. Портрет – то є ще один Іван, тільки вже в 
гіпсі або бронзі. А творити – значить зробити те, чого 
не існує…»,- мовив скульптор. [8]
Світ модерної скульптури поглинув М.Дзиндру вже 
на початку 1950-х, у Сполучених Штатах Америки. 
«Творчість мусить бути динамічним процесом, де 
кожна нова мить праці приносить нові здобутки, а 
пауза - втрати» ,- зазначив М.Дзиндра[8]. Важливим 
для його творчості було знайомство з Олександром 
Архипенком, відомим українським скульптором, 
що являється одним з основоположників кубізму у 
скульптурі. . Натхненний новими знайомствами та 
переосмисливши свій творчий доробок, М.Дзиндра 
створює перші роботи у модерністській манері, ви-
користовуючи новий матеріал.  Таким став бетон, 
а саме: бетонна суміш, фасадна фарба та сітка. 
Скульптура робилася з металевої сітки, на яку по-
тім накладався цемент і фарба. Прагнучи оживити 
статичну брилу, автор використовує засоби стан-
кового карбування та ажурного профілювання. Це 

знаходить своє продовження у фігуративних отво-
рах з асоціативним підтекстом. У цей період він зро-
бив більшу частину свого творчого доробку. Так він 
потрапив до «десятки нью-йоркської групи україн-
ських художників», проте визнаний був навіть в тих 
містах, де українська діаспора була відсутня. Михай-
ло Дзиндра прагне захопити глядача несподіваним 
ракурсом форми. Подальші пошуки автора привели 
його до абстрактної скульптури. Образність у мис-
тецькому творі залежить в основному від загально-
го пластичного ладу композиції – риторичне твер-
дження абстракціоністів, що намагається донести 
митець. Він оголює і гіперболізує ніким не побачені 
ознаки природньої форми. 
Після проголошення в Україні незалежності, Михай-
ло Дзиндра, відчуваючи увесь час смуток за Бать-
ківщиною вирішує повернутись на рідну землю.  «Я 
повернувся в Україну, тому що відчував свій борг 
перед нею, я ж тут народжений з діда-прадіда. Я ті-
шусь, що щастя мав і так багато зробив», – полюбляв 
повторювати Михайло Дзиндра [6]. Так всі роботи 
митця були перевезені з Сполучених Штатів Америки 
до України. Через океан було перевезено понад 800 
робіт, і згодом подаровані державі.  За власні кошти 
у 2005р. у Брюховичах, що під Львовом було відкри-
то  «Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри», 
де розташовано більшість робіт скульптура, які він 
заповів українському народу в особі Львівської наці-
ональної галереї мистецтв.

Михайло Дзиндра
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Проаналізувавши творчість художника можна виділи-
ти основні жанри в яких працював Михайло Дзиндра:
- Станкова скульптура;
- Паркові та ландшафтно-архітектурні композиції;
- Абстрактна скульптура;
- Поліхромні рельєфи та маски;
- Абстрактні композиції (ліногравюра);
- Абстрактні композиції (олія, пастель).

РОЗДІЛ 3. Сучасне використання бетону у світі.
Бетон універсальний матеріал, що використовується не 
тільки у архітектурі, а й у скульптурі.  З ним легко експе-
риментувати, на відміну від традиційного для скульптури 
каменю. Коли він знаходиться в напіврідкій формі або не 
затверділий , бетон важкий і в'язкий - непрості речі для 
обробки. У цей момент, залежно від того, яка кінцева 
ціль його  використання, можна додати до нього речо-
вини, які сповільнюватимуть швидкість висихання або 
пришвидшують її, або змусять мокрий бетон протікати 
вільніше. Але у всіх випадках для виготовлення скуль-
птури з бетону потрібно контролювати його форму. 
Нова британська скульптура – це група художників, 
скульпторів та художників-інсталяторів, які почали ви-
ставляти свої роботи разом у Лондоні на початку 1980-
х років, серед яких є Тоні Крегг, Річард Дікон, Ширазе 
Гусхіарі, Річард Вентворт, Стівен Кокс, Едвард Аллінгтон 
та інші. Всі учасники «нової британської скульптури» ро-
били переважно абстрактні мистецькі твори, використо-
вуючи промислові матеріали. Одним з таких матеріалів є 
бетон. Відомий сучасний художник Бен Янг виконує свої 
об’ємні композиції поєднуючи два матеріали: скло і бе-
тон. «Те, як я використовую скло, дозволяє мені зобра-
зити так багато різних елементів моїх концептуальних 
ідей»,- говорить він[17]. Йому подобається думка, що бе-
тон є основним будівельним матеріалом, а також фізичні 
та візуальні контрасти між фактурами та кольорами обох 
матеріалів. «Освітлення відіграє велику роль у презента-
ції моїх творів. При освітленні знизу світло відбивається 
і випромінює ілюзію того, що твір оживає. Сподіваюся, 
глядачі можуть уявити твір як щось «живе», що створює 
ілюзію простору, руху, глибини та відчуття просторово-
го буття. Мені подобається грати з іронією між тим, що 
скло є твердим матеріалом, і як я можу формувати такі 
природні та органічні форми»,- говорить художник[17]. 
Ще одним відомим художником є Теренс Дубрейл, що 
також поєднував бетон і скло. Протягом десятиліть він 
розробляв унікальну лінійку художніх меблів, аксесуарів 
та скульптур, що поєднують блиск литого скла з бето-
ном. Його композиції містять прості архетипні форми та  
геометрію. «Я хотів би, щоб моя робота не лише була 
візуально досліджена, але й була тактильною.
Деякі з моїх найбільших шанувальників - це люди з вада-
ми зору та маленькі діти, які не мають гальмувань щодо 
дотику до всього, що вони бачать. Цей процес є дуже віс-
церальним і задовольняє мене, і я хочу передати ці почут-
тя "глядачеві",- говорить Теренс Дубрейл[18]. Художник 
Майкл Скотт Едді створив композицію для Японського 
бетонного інституту, що являє собою дві бетонні уста-
нови, між якими розміщується кольорове скло. 

Всі роботи Михайла Дзиндри мають свій шарм, адже 
автор волів створювати нове: уникати повторів конту-
рів природи, наслідуючи її, а вийти за межі можливого. 
Про власну творчість він говорив так: «Я заплющую 
очі й сиджу в тиші. Я малюю форми, з порожнечі ви-
творюю лінії, колір, простір».
Термін «потік свідомості» як художній засіб у літературі 
є екстремальною формою внутрішнього монологу, яка 
(часто за допомогою прийому монтажу) імітує безпосе-
редню передачу хаотичного процесу внутрішнього мов-
лення людини. Ця техніка покликана створити потік без-
лічі вражень – зорових, слухових, фізичних, асоціативних 
та підсвідомих – які впливають на свідомість індивіда. 
Термін «потік свідомості» вперше виник у 1890 році, коли 
філософ і психолог Вільям Джеймс використав його у 
своїй книзі «Принципи психології». Він використовував 
його для опису природного потоку думок, що, навіть 
якщо різні частини не обов'язково пов'язані між собою, 
мозок не розрізняє одну думку як суворо незалежну від 
наступної. Мей Сінклер вперше в 1918 році адаптував 
визначення потоку свідомості до літератури.
Часто для створення художніх творів за допомогою цієї 
техніки, не буває різниці між різними рівнями реаль-
ності – такими, як сновидіння, спогади, вимріяні дум-
ки чи реальні сенсорні сприйняття. Сновидіння давно 
виявилися родючим ґрунтом для людської творчості 
та самовираження. Для сюрреалістів сновидіння – це 
те, що можна назвати іншими п’ятдесятьма відсотками 
життя, рівень досвіду, відмінний від свідомого життя, 
знання та звільнення якого по-особливому впливає на 
збагачення та посилення психічного та творчого стану. 
Сон не є порожнечею, простою дірою у свідомості, а 
розуміється як «інший полюс» свідомості. 
Зв'язок образу із сном має велике значення, оскільки 
сновидіння – це надзвичайно образотворча, візуальна 
діяльність: ми бачимо те, що нам сниться. 

ВИСНОВКИ
У душу скульптури 20-го століття вдихнулося свіже 
дихання, коли інноваційні  концепції форм та змістов-
них матеріалів та прийомів були вдосконалені та були 
помітні значні успіхи. Румунського скульптора Кон-
стантина Бранкузі завжди вважають прихильником 
модернізму. Художник, який переосмислив значення 
скульптури для своїх сучасників та майбутніх поколінь 
своїм унікальним баченням та новаторськими прийо-
мами, Бранкузі був першим, хто створив скульптуру, 
що відійшла від суворо репрезентативного. Він також 
перший, хто почав включати негативний простір у 
свою роботу. Це вплинуло на багатьох інших скуль-
пторів, таких як Олександр Архипенко, Генрі Мур та 
Барбара Хепворт, які почали приділяти набагато біль-
ше уваги порожньому простору. Мур підняв це дослі-
дження на інший рівень, використовуючи позитивний 
простір для створення негативного в матеріалі. Під 
впливом Мура, Хепворт почав робити отвори в скуль-
птурі, щоб зробити її фактичною частиною предмета. 
У той час як Луїза Буржуа вводила в скульптуру ідею 
несвідомого , такі скульптори, як Наум Габо та Аль-
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берто Джакометті, відображали філософські зайняття 
того часу і створювали візуальну мову, що збігалася з 
суспільством і людством. Наум Габо був також першим 
художником, який заклав основи кінетичної скульптури 
, але Олександр Калдер підняв цю ідею на інший рівень 
своїми «мобілями».  Яскравим представником модерної 
скульптури в Україні є Михайло Дзиндра. Він створив 
більше тисячі творів мистецтва, які поділив на асоціа-
тивну, абстрактну, архітектурну пластику.
Кожен із цих скульпторів, а також багатьох інших XX 
століття, створив власну візуальну мову та лексику, 
постійно перетворюючи та переосмислюючи ідею 
скульптури. Однак вони створили виразні твори мис-
тецтва, які все ще говорять про сучасну чутливість . 
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Місія людини – розуміння ним сенсу життя, те, заради 
чого живе людина, внутрішня потреба, покликання, 
турбота про людей виражена в конкретних справах, 
які залишаються людям та зроблені для них. Це свого 
роду «слід», який лишаємо за собою.
Кожен із нас ,коли говорить про успіх, перш за все 
розповідає про власні здобутки та досягнення. Мало 
хто замислюється, що цьому передує. Хтось поклада-
ється на долю і завдячує їй своїм успіхом, хтось роз-
раховує на себе та свою життєву місію. Не обов’язко-
во бути багатим чи «фартовим», головне – правильно 
визначити свої життєві пріоритети і мету [1].
Чимало  відомих постатей, наших земляків, які обрали 
свою справу та зробили її своїм покликанням, мали за 
ціль та бажання прославляти Україну за її межами, і, в 
сьогоденні це не втрачає актуальності.
Постановка проблеми. В контексті обраної теми «Мі-
сія в житті людини. Вплив творчості Андрія Бокотея 
на формування української школи художнього скла: 
міжнародний контекст» та робота в матеріалі «Мінли-
ве небо» мають тісний зв’язок, слугують підсиленням 

для розкриття даної теми. Оскільки використані певні 
технологічні та стилістичні прийоми.
Актуальність та новизна. При виборі теми наукового 
дослідження враховувалась актуальність .Це тема одна 
із першочергових. Змушує замислитися,  і є ,здавалося 
б вічною. Про мету та місце людини протягом всього 
життя. Новизна роботи полягає в комплексному дослі-
дженні особливостей характеру, життєвої позиції люди-
ни, жаги до справи розміром в життя, яка сколихнула 
цілий переворот та нові можливості в історії розвитку 
української школи художнього скла. Аналіз ,не мисте-
цтвознавцем, а студентом, для якого постать Андрія 
Бокотея є неабияким авторитетом та взірцем.
Мета даного наукового дослідження: показати вза-
ємозв’язок наукової  теми та роботи в матеріалі , 
за допомогою рідних технологічних прийомів, як від 
перших спроб знайомства з гутною технікою. В на-
уковій статті проводиться аналіз нового ,сучасного 
етапу творчості А.Бокотея.
Завдання . Охаректеризувати міжнародний рух худож-
нього скла. Дослідити образність, концептуальність та 

М а р і я  У с т и м е н к о
М і с і я  в  ж и т т і  л ю д и н и .  В п л и в  т в о р ч о с т і 

А н д р і я   Б о к о т е я  н а  ф о р м у в а н н я 
у к р а ї н с ь к о ї  ш к о л и  х у д о ж н ь о г о  с к л а : 

м і ж н а р о д н и й  к о н т е к с т
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характерність творів А.Бокотея у ХХI ст. Розглянути 
особливості та концептуальність технологічної,матері-
альної частини проекту в контексті до теми наукового 
дослідження!
Історіографія. Не можна не згадати дисертацію Ка-
закової Л.В «Художнє скло ХХ ст. – початку ХХI ст.: 
основні тенденції,провідні майстри» .Серед важливих 
праць варто згадати  монографію «Маестро худож-
нього скла Андрій Бокотей» О. Федорука про одно-
го з найвидатніших мистців – новаторів, розглянуто 
творчість львівського маестро  До більш пізніх видань 
належить посібник Ф. Черняка «Львівське гутне скло 
другої половини ХХ ст.»  інформативний, що до  техно-
логічних аспектів. Не раз у свої працях згадував А.А. 
Бокотея і мистецтвознавець та науковець Р.М.Яців. 
Одним із найновіших наукових досліджень в цій га-
лузі є дисертація М.А.Бокотея «Львівське гутне скло 
у контексті міжнародного студійного  руху: художні 
особливості та осередки скловиробництва» (2018 р.). 
Актуальними  ресурсами стали каталоги виставок та 
інтернет – статті.

РОЗЛІЛ 1. А.А. Бокотей. Від експерименту до 
міжнародного руху студійного скла.
   Андрій Бокотей – професор, дійсний член (академік) 
Національної академії мистецтв України, заслужений 
діяч мистецтв України (1989), Лауреат Національної 
премії України ім.Тараса Шевченка (2002), Народний 
художник України (2006). Нагороджений срібною ме-
даллю Академії мистецтв СРСР (1989), Кавалерським 
хрестом Ордена «За заслуги» Республіки Польща 
(2009), Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня 
(2013), Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня 
(2016). Ініціатор проведення у Львові з 1989р. міжна-
родних симпозіумів гутного скла. Засновник Музею 
скла у Львові. Один із піонерів міжнародного руху 
студійного скла на території колишнього Радянсько-
го Союзу. Учасник численних персональних і групових 
виставок в Україні, Китаї, США, Франції, Бельгії, Ізраїлі, 
Польщі, Росії, Литві, Естонії, Латвії, Угорщині, Голандії, 
Данії, Фінляндії, Норвегії [2]. 
Його біографія є чітким відображенням динаміки твор-
чості у мистецтві України, а також у формуванні стратегії 
національної мистецької освіти. Народився Андрій Бо-
котей у с. Брід (Закарпатська обл.) у сім’ї священника.
Закінчив інститут 1965 року, і його взяли на кафедру 
викладати кераміку. Крім того, ще коли навчався на 
п’ятому курсі, йому доручили завідувати музеєм сту-
дентських робіт. Тоді і працював і вчився.1972 року пі-
шов з інституту. Відтоді професійно займається склом. 
[3] В цей період у Львові працювало підприємство «Рай-
дуга», а також відомою була і Кераміко – скульптурна 
фабрика. Саме на Кераміко – скульптурній фабриці  і 
розпочалося його знайомство з гутним склом, його 
шлях , як новатора в царині художнього скла. 
У праці « Маестро художнього скла Андрій Бокотей»  
Федорук О.К  пише: «Твори Андрія Бокотея  «оселили-
ся» багатьох куточках України й світу – вони в музеях та 
приватних колекціях, у галереях та антикварних сало-

нах .У них своє життя , своя мистецька доля. Художник 
щасливий коли його твори розходяться поміж людей. 
Він щасливий удвоє, якщо його твори роблять людей 
добрішими, уважнішими до себе й тих, хто поруч, коли 
ці твори мають глибше призначення , що відповідає 
вимогам морального гатунку й високого стилістичного 
спрямування. Твори з художнього скла Андрія Бокотея 
саме такими і є.
На якому грунті розцвів талант Андрія Бокотея? У XX 
ст.львівська мистецька школа формувалася за склад-
них історико – політичних умов – це треба пам’ятати».
[4, с.12]  В середовищі Львівської академії мистецтв ( 
колишній Львівський державний інститут прикладного 
та декоративного мистецтва ) , де Андрій Бокотей зріс 
від студента до ректора , дякуючи йому було заснова-
но кафедру художнього скла , де зібралися майстри та 
закохані у цю професію його колеги . Саме в Академії 
мистецтв за роки його педагогічної діяльності  утво-
рилася бокотеївська школа скла. . Його учнями стали 
та наслідували відомі нам тепер : Катя Ганчук , Андрій 
Петровський, Остап Іванишин, Віктор Мельничук . На 
сьогоднішній день кафедра художнього скла є єдиною 
кафедрою в Україні. Вона є однією серед десятків ка-
федер у світі та однією із небагатьох , що мають можли-
вість забезпечити студентам роботу біля гутних печей. 
Доленосним кроком та ідеєю для значимості та істо-
рії художнього скла стало ініціатива проведення між-
народних симпозіумів у Львові. Ця думка назріла під 
час участі в одному із перших у світі міжнародному 
симпозіумі гутного скла в м. Нові Бор ( Чехословач-
чина) учасниками якого були А.Бокотей та Ф.Черняк 
разом із десятками відомих творців сучасного скла з 
усього світу . Саме ,ініціатором став Андрій Бокотей ,а 
викладацький склад кафедри та майстри в цеху його 
підтримали.  1989 року на території скло цеху Львів-
ської експерементальної  кераміко-скульптурної фа-
брики ропочалися міжнародні симпозіуми гутного скла 
у Львові і відбуваються кожні 3 роки. Від 1989-го до 
2019 рр. участь у заходов взяли понад 250 художни-
ків, мистецтвознавців, власників галерей та працівни-
ків музеїв із 31 країни. Кожному учаснику, художнику 
,гостю надається можливість попрацювати біля гутних 
печей з висококваліфікованими майстрами- гутниками. 
По завершенню, за результатами роботи відбувається 
виставка , а основна частина експозиції творів зали-
шається в дарунок місту. На сьогоднішній момент дана 
колекція ексклюзивних художніх творів налічує понад 
450 одиниць і зберігається у фондах Національного 
музею у Львові ім. Андрея Шептицього та Музею скла. 
 У рамках міжнародного симпозіуму скла у Львові від-
бувається чимало заходів, персональних виставок ,як 
світових майстрів ,так і вітчизняних художників – скля-
рів , випускників кафедри художнього скла та студен-
тів. Чи не з найбільшим захопленням чекають симпозі-
умів саме студенти . Адже це можливість повчитися у 
кращих ,дізнатися певні особливості та секрети май-
стрів з різних куточків світу ,поспілкуватися з видатни-
ми майстрами світового значення, перейняти досвід , 
налагодити зв’язки та мати можливість проявити світу 
свої здібності та таланти . 
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У своїй дисертації ,що присвячена львівському гут-
ному склу у контексті міжнародного студійного руху: 
художні особливості скловиробництва  згадує: « Сим-
позіуми стали своєрідним каталізатором у появі на сві-
товій арені сучасного мистецтва поняття «українське 
авторське скло» та «український дизайн художнього 
скла». Сьогодні, з перспективи понад чвертьстолітньої 
історії проведення симпозіумів у Львові, можна сміливо 
стверджувати, що саме цей захід став «вікном у світ» 
для пострадянського українського скловиробництва. 
Від 1989 р. участь у тоді ще всесоюзному симпозіумі 
брали І. Шугаєк (Чехія), М. Ліпофський (США), М. Мер-
рікалліо (Фінляндія, іл. А 2.2.5), Я. Єгенєйш (Угорщина, 
іл. А 2.2.6). Уже на наступному симпозіумі, 1992 р., який 
був у повному значенні міжнародним, участь брала де-
легація американської Асоціації художників-склярів у 
складі тодішнього президента С. Ді Едвардса, його за-
ступників Дж. Сімпсона та Т. Сано, іспанського митця 
Х. Гомеса. Цей візит став початком тісної співпраці з 
Асоціацією, постійної участі її членів у наступних симпо-
зіумах у Львові, а також появи публікацій на українську 
тематику в альманасі «ҐАС Ньюз», матеріалах наукових 
конференцій.» [5, c.71]. Уасть в міжнародних симпозіу-
мах гутного скла у Львові взяло кілька десятків україн-
ських художників . Серед них такі відомі постаті : А.Бо-
котей , Ф.Черняк, Б.Васильців , О. Звір, Р. Дмитрик , А. 
Петровський , О. Янковський , А. Курило, Л. Мандрика, 
І. Мацієвський, Р. Гудима – Білоус, О. Принада. А також 
відомі постаті серед молодих художників, випускники 
кафедри художнього скла : Р.Худоба , О.Турецька , 
Н.Звір , К. Білан ,А. Андрухова, О. Іванишин. 
Дані дослідження в контексті розвитку художнього 
пласту осередку художнього скла України у світі ,  ба-
зуються та основі розгляду та аналізу життєвого та 
творчого шляху А.А.Бокотея. Це дотично  із завданням 

та урахуванням новизни та завданням даної теми до-
слідження, оскільки історія творення художнього скла 
є досить молодим напрямком с світі сучасного декора-
тивно – прикладного мистецтва.
Отже, спираючись на опрацьований матеріал , можемо 
зробити наступні висновки: А. Бокотей є кльочовою 
постаттю в формуванні історії художнього скла Украї-
ни , розвитку даного напрямку мистецтва , новатором 
та ініціатором. Його плідна праця , виховала десятки 
майстрів світового рівня. Про Україну заговорили за її 
межами. Сотні студентів здобули освіту на єдиній кафе-
дрі художнього скла. На сьогоденні ,його освітню діяль-
ність продовжує його син М. Бокотей. Близько 40 років 
наполегливої творчої праці принесли Андрієві Бокотею 
світове визнання та славу постмодерності. Він є одним 
із найвидатніших мистців- новаторів у царині худож-
нього скла. Його твори є бажаними гостями у Бельгії, 
Франції, Нідерландах, Китаї тощо. А це свідчить про те 
,що твердження «скло Бокотея» набуло значення  ,як 
явища найвищого мистецького гатунку, і , безумовно 
,своєрідним фірмовим знаком львівської гутної школи. 
Особливою ж заслугою Андрія Бокотея є заснування 
міжнародних симпозіумів гутного скла.

РОЗДІЛ 2. Ювілейна виставка А.А. Бокотея. Ви-
ставка однієї композиції. Заснування премії  Ан-
дрія Бокотея для молодих художників склярів.
А. Бокотей засвоїв багатий досвід львівських скло-
дувів старшого покоління, значну частину свого часу 
проводячи безпосередньо біля гутних печей, бага-
то експериментуючи зі скломасою, опрацьовуючи 
нові методи декорування, формування внутрішнього 
простору, застосування комбінованих технік і фор-
мотворчих засобів. Витоки творчої праці А. Бокотея 

Андрій Бокотей, «На пасовисько» Андрій Бокотей, «Змієборець»
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мають міцне підґрунтя: треба було опановувати фах у 
самій гуті, зрозуміти технологію гутного скла. Звідси 
лежить шлях до виготовлення популярних у той пе-
ріод ужиткових об’єктів, розмаїтого скляного посуду 
[6, с.119]. Провідною лінією проектного мислення  
А.Бокотея є образність.
Більше двадцяти років роботи  А.Бокотея  в гутному 
цеху ЛЕКСФ були основані на постійних есперемен-
тах з формою , технічними та технологічними прийо-
мами , декором,кольором, фактурою ,взаємодією з 
простором. Мистецтвознавець, товариш А.Бокотея , 
стверджує про нього у своєму науково – популярному 
виданні «Маестро художнього скла Андрій Бокотей» 
наступне : «Заслугою А. Бокотея в царині мистецтва 
скла є те, що він виступив у ролі реформатора й ге-
нератора творчих задумів та ідей, приніс у мистецтво 
іскру новизни, запаленої вогнем експерименту. А. Бо-
котей підняв рівень експерименту до висот мистецької 
образності» [7, с. 63].
Можемо сміливо стверджувати, що ідейні та пластичні 
пошуки митця стали базисом для формування наступ-
них поколінь львівських митців. [8, с.120]
Якщо в Америці революціонером в скляній індустрії та 
зробив справжній переворот , долав обмеження та пе-
рехитрив крихкість скляного матеріалу Дейл Чіхулі , то 
представником українського художнього скла ,в його 
розвитку та новаторстві був Андрій Бокотей. У Чехії в 
той же період розвивали та експерементували Станіс-
лав Лібенський та Ярослава Брихтова . Вони запропо-
нували принципово нові форми та подачу,сприйняття 
скла світові. Монументальні нові форми , першими за-
стосувавши техніку моделювання масивних суцільних 
скляних блоків, які визнані на весь світ чимось унікаль-
ним. Всіх цих майстрів об’єднує один із моментів в їхній 
творчості ,а саме монументалізм , пластика ,гра кольо-

ру та світла. Дейл Чіхулі за своє життя створив тисячі 
скульптур  починаючи від маштабних,від величезних 
розмірів до малої пластики. Неабияке неповторне вра-
ження складають роботи Я.Брихтової та С.Лібенського 
для музею скла в Корнінгу (США , 1980 р.) . До мону-
ментальних та вражаючих творів відносимо і одну із 
останніх робі авторства ,унікальності власної техніки 
та особливості опанування матеріалу гутної пластики 
А.Бокотея « Таємна Вечеря» (Україна, 2018 р.) До свого 
80-ліття художник влаштував виставку однієї композиції 
– Тайної Вечері. На просторах інтернету та медіа майо-
ріли різні заголовки стосовно даної події : «Львівський 
митець зробив скляних Ісуса з апостолами висотою в 
1,25 метр» , «Скляних справ майстер» , «Андрій Боко-
тей. Виставка однієї композиції», «Встигніть «причас-
титися» у львівському музеї Шептицького : виставка».
В одному із інтерв’ю згадується : За задумом автора, 
кольори всієї виставки тільки білі та чорні, адже: "Все 
наше життя складається з добра й зла,  із плюса й мі-
нуса, із білого й чорного", - розповів автор.
"Скло – це матеріал, який не має меж. Коли працюєш 
з ним, то ніби борешся з живим організмом, який пуль-
сує. Це фантастичний вулкан! У склярстві важливий не 
стільки результат, як сам творчий процес. Склярі най-
більше подібні до алхіміків: шукають те, чого не можна 
знайти до кінця.
Тут надзвичайно важлива імпровізація. Треба ловити 
момент. У склярстві неможливо спрогнозувати резуль-
тат. Адже матеріал може повести за собою. І важливо 
не розгубитися, зорієнтуватися і далі витворювати нову 
форму. Саме так робилися найбільші відкриття. Одне 
слово, це – музика», - запевняє Андрій Бокотей
Композиції «Таємна вечеря» виконана з великих про-
зорих фігур, які виставили у темному залі, підсвітивши 
тільки подіум. Це найбільші фігури, які Андрій Бокотей 

Андрій Бокотей, "Тайна вечеря". Фото з виставки
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робив у своєму житті – 1 м 25 см. «Тут Христос, апосто-
ли і Юда. Він наче від Христа відсторонюється, закри-
вається. Відрізняється від тих інших фігур», – тлумачить 
свою ідею майстер. [9] Частину експозиції Андрій Бо-
котей подарував Національному музею Шептицького.
В іншому ж інтерв’ю автор розповідає про ідею та 
створення даної виставки, експозиції, роботи, інста-
ляції: « Якщо не помиляюся, 1991 року була Всесвітня 
конференція у місті Корнінг у США, і на той захід при-
їхали всі найкращі майстри-склярі. З багатьма з них я 
був знайомий, бо на той час уже був у Спілці художни-
ків головою секції декоративно-ужиткового мистецтва. 
Керувала нами Людмила Федорівна Романова, яка й 
направила мене 1978 року на величезний, потужний 
симпозіум у Чехію. А потім, коли я повернувся, то ми 
вирішили, що потрібно зробити такий самий семінар, як 
у Чехії, у Львові. І ми його 1979 року зробили. На нього 
приїхали п’ятеро фантастичних художників зі світовими 
іменами – зі США, Фінляндії, Угорщини та Чехії. І на цей 
симпозіум приїхав Жозе Філіп з Бельгії – президент Між-
народної асоціації істориків скла. То 1991 року, коли я 
був на тій виставці, то у Нью-Йорку у Метрополітен-музеї 
я побачив «Таємну вечерю» – у такому залі, як у нас, 
можливо, ще більшому, але з дерева. Це був твір ху-
дожниці-скульпторки Марісоль Ескобар, і воно на мене 
справило таке враження, що я увесь час над тим думав. 
Після повернення я зробив «Таємну вечерю», але не-
велику – десь на метр. Скульптурки були не прозорі, а 
більш глухі. То були чорно-білі фігури на основі «Таємної 
вечері» Леонардо да Вінчі. Але мрія залишалася мрією. 
Бо я колись у кераміці робив двометрові фігури… Я 
по-різному думав, що мені до 80-річчя зробити. Не хотів 
робити ретроспекції. Багато виставляв ті роботи, багато 
хто бачив… Ідею виношував, напевно, з рік часу» [10]. 
Стосовно прозорих фігур в роботі Андрія Бокотоя, то 
був задум такий. Не хотів ніякого кольору. Чисте має 
бути чистим [11]. Певною особливістю даної виставки 
була саме експозиційна частина, Розпочинається все з 
найсокровеннішого – тіла та крові Христа.
Зал другий – для роздумів. “У відеоінсталяції суцільне 
насильство – наркотики, війна, знущання зі слабших. 
Це життя наше так побудоване, що є святе, до якого 
ми молимося. Потім є будні, потім щось страшне, що 
людина людині робить», – пояснив Андрій Бокотей.
Вся інтрига – в останньому залі. Дорога до нього тріш-
ки привідкриває тему. У третьому залі – сам ескіз ком-
позиції і залишки невикористаного скла, є форми. [12] 
Над цим проектом художник мізкував рік, а вже за саму 
роботу взявся з листопада 2017 року. Та задум заро-
дився ще в час здобуття Україною незалежності. Ан-
дрій Бокотей виношував його у нелегкий для себе час, 
коли був проректором, а згодом й ректором Академії 
мистецтв. Тому дорога до останнього залу символічно 
встелена різними документами, колись підписаними 
митцем. І ось за завісою, в центрі виставки – Тайна ве-
черя. П’ять залів – це ідея сина Михайла. [13]
В межах ювілею було засновано першу премію профе-
сора  Андрія Бокотея для молодих склярів – художників 
до 35 років. Випускників академії мистецт ,студентів. До-
брою мотивацією ,в першу чергу для художника надання 

можливості призерам ,що їхні твори стануть частиною 
колекції скла в галереї Нінбо ,КНР, можливість вийти  на 
світовий масштаб,розширяти горизонти. Ця ініціатива 
змотивувала молодих художників продовжувати твор-
чу справу в напрямку художнього скла, випускникам 
не відступати від даного напрямку ,а шукати щось своє 
,нові технологічні прийоми,  експерементувати, винахо-
дити.Лауреат I премії має змогу взяти участь у міжнарод-
ній конференції художників-склярів у м.Нінгбо ,КНР ( по-
криття витрат на подорож та побут на території Китаю) 
Переможці II та III премії отримують грошові винагороди 
в розмірі 20 000 та 10 000 відповідно [14].
Отже ,на основі опрацьованого матеріали ,ми можемо 
з впевненістю сказати ,що  постать Андрія Бокотоя – 
це  феномен для історії формування школи художнього 
скла України від початків до сьогодення. На часі,він не 
втрачає актуальності в своїх мистецьких творах, ана-
лізах, діях та винахідливості. Продовжує свою місію і 
тримає орієнтир в певному напрямку паралельно з і 
зміною часу та свідомості людей.

РОЗДІЛ 3. Концепція та застосування техно-
логічних особливостей у виконанні авторської 
роботи.
 Протягом усього навчального процесу на кафедрі 
художнього скла, кожен із студентів обирає для себе 
улюблені  технологічні напрямки, стилістичні прийоми, 
вчиться аналізувати та відображати це в матеріалі. Не 
для кого не буде секретом ,що кожен студент обирає 
собі наставника ,людину взірця, художника чиї твори 
надихають та мотивують. 
Першочерговою точкою відліку для створення ав-
торської дипломної роботи, першою на думку спадає 
виставка авторських, унікальних пластів в гутній тех-
ніці присвяченій 75 річчю автора (2013 р.). Нереальні, 
унікальні сюжети виконані всі «на гарячо», кожен уні-
кальний, закарбувалися в пам’яті назавжди. 
Також гутна тарілка – це одне із перших завдань для 
студентів у знайомстві з гутною технікою, технологіч-
ною складовою та особливостями цього напрямку в 
склі. Повпливали на  прихильність до цього напрямку 
і свого роду одержимість та професіоналізм таких ав-
торів, викладачів кафедри як: Андрій Бокотей, Андрій 
Петровський, Михайло Бокотей, Олесь звір, Богдан 
Васильців (ті,з ким мали честь порацювати особисто). 
Майстер-склодув Дмитро Климів, завдяки йому при-
чеплено любов до самого процесу формування автор-
ських творів в гутній техніці. Відданість справі, яка теж 
стала справою життя,в ній є певна місія та прихильність 
до кожного художника та студента, начальника гутної 
печі на базі кафедри художнього скла Ю.М.Угрина.
Що стосується технологічних складових ,то основною 
чсатиною об’єкту в проекті декоративного світильника 
все ж є група гутних тарілок сформованих кожна, як 
індивідуальна та неповторна, так і поєднані між собою 
за допомогою кольору, розміру, візуальним сприйнят-
тям ,як одного цілого. Три блоки, що формують одну 
узагальнену річ. Тарілки на основі прозорого скла для 
виразності та передачі оптичності. Дзеркало та підсвіт-



22  ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪  2 0 2 0

ка є невід’ємною складовою для підсилення виразності 
сприйняття матеріалу ,сучасності в подачі , поєднань різ-
них видів скла та оптичних ілюзій, для сприйняття твору 
не тільки, як декоративного, а й функціонального.
На першому етапі роботи завжди є ідея , тоді ескі-
зування ,напрацювання, міркування у використанні 
технологічних напрямків та прийомів, в креативності 
, маштабності ,практичності чи просто для естетич-
ного задоволення, виставкового характеру, як деко-
ративної образності, інсталяції, експозиційності.  Далі,  
міруквання над атуальністю та сучасною подачею ма-
теріалу, його складові та реалізація. Оскільки на часі, 
художник скла працює виступає ,як і дизайнером ск
Проект роботи в матеріалі створений під впливом 
саме львівської школи скла, навчальних процесів та 
оточення, що вплинули на формування творчої осо-
бистості , формування розуміння художнього скла, 
смак та сприйняття і, як наслідок висвітлення цього у 
власних авторських творах. Адже в мистецтві скла XXI 
ст. художник скла є і дизайнер.
Врахувавши всі складові, під час вибору втілення на-
укового дослідження ,як інтерпритації думки в роботі 
матеріалі, можна дійти наступного висновку, що шко-
ли та приклад наставників мають неабиякий вплив на 
формування творчої образності студентів .

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши весь опрацьований матеріал ,про-
вівши дослідження по заданій темі стає очевидним ,що 
усвідомлення своєї ролі вжитті , правильно обраний век-
тор ,в контексті позитивного впливу на людство, історію 
та визначення місії ,як справи в розмір життя , спонукає 
до феномену, про який писали ,згадували та напишуть 
ще багато наукових праць. Тут можна зазначити відкрит-
тя нових можливостей для молодих художників – скля-
рів ,дизайнерів, скульпторів скла. 
Проведено обширне дослідження у формуванні історії 
української школи художнього скла, її місце в світі, зна-
чимі міжнародні зв’язки. Досліджено вплив творчості 
Андрія Бокотей  та його місце в розвитку індустрії худож-
нього скла в міжнародному контексті , що його постать 
є неабияким авторитетом та взірцем. Досліджено нову 
хвилю в творчості Андрія Бокотея на часі. Значимість за-
снування премії професора Андрія Бокотея та її вплив на 
формування та відношення до сфери художнього скла 
молодих художників, випускників та студентів. Вдалим 
було поєднання теми наукового дослідження і інтерпри-
туванні роботи в матеріалі, практичного дослідження та 
наповнення смислової образності предмету.
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В кінці 20-го століття піднімається скандальна і епа-
тажна хвиля постмодернізму – протест проти заста-
рілих методів відтворення мистецтва. Це – мистецтво 
бунту, до постмодернізму не був готовий ніхто. Це 
«нова хвиля» в після воєнний час, середовище просто 
потребувало його у зв’язку з відновленням, комп’юте-
ризацією суспільства та зумовлена великим потоком 
інформації. Унікальне, але водночас переосмислене ти-
ражне (доступне) мистецтво. Ідеологія постмодернізму: 
«усе може бути мистецтвом». Це перехід від класич-
них форм до авангарду. Виникають нові течії такі як: 
оп-арт, поп-арт, кінетичне мистецтво, концептуалізм, 
мінімал-арт, хеппенінг, перформенс, ланд-арт, інста-
ляція та інвайронтмент. Активізуються питання оригі-
нальності і змісту твору мистецтва, роль художника, 
місце і функція мистецтва в споживчому суспільстві. 
Мистецтво це – мова спілкування, яка знищує навіть 
часові бар’єри. Це інтелектуальний і творчий зв’язок 
між митцями та споживачами. Творами мистецтва ми 
передаємо не тільки концепцію, але й інформацію, яка 
є актуальна в даному суспільстві. Постмодерністи вво-
дять в гру нові правила, зносять старі стіни свідомості, 
розширюючи можливості сприйняття. Вивчають сере-

довище , переосмислюють та закодовують свою думку 
в композиційній системі твору. У зв’язку з тим мисте-
цтво «оп-арту» стрімко розвивається. У вченнях теоре-
тиків оптичне мистецтво складне і заплутане, воно дає 
оптичну ілюзію одночасно приближення і віддалення 
динамічних планів простору, організацію кольорових 
фігур. Творці зорового мистецтва створюють свій ок-
ремий світ, особливе середовище і форму, вони не 
маю ніякого відношення до відтворення дійсності реа-
лізмом, відмовляються від полотен і фарб та всіх звич-
них способів відтворення мистецтва. Вони переважно 
оперують різними світлотіневими ефектами за допо-
могою дзеркал, лінз, променів світла, геометричними 
конструкціями з скла, дерева, металу та за допомогою 
світла, тіней і кольору створюють просторові ефекти.  
Це скоріше нагадує дослід над вивченням оптичних 
властивотей світла. «Оп-арт довго не протягне, - писав 
Марсель Дюшан, тому що колекціонери не зможуть 
довго насолоджуватись купленими картинами. Їм при-
йдеться скоріше повернути роботи тильною стороною 
до стіни, якщо вони не хочуть захворіти морською хво-
робою. Тільки під час останнього вернісажу у двох жі-
нок закрутилась голова і вони втратили свідомість [20]. 

С в і т л а н а  О н а ц ь
С в і т л о  і  т і н ь  –  о п т и ч н е  м и с т е ц т в о
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Оптичне мистецтво внесло свій вклад і в світ моди, 
на промислове та прикладне мистецтво: виготовлен-
ня тканин, меблів посуду, декору для дому та одягу.   
"Трюки" оп-арту неможливо викрити, так як ефекти  
враховані відносно того, як людина їх сприймає та є 
для ока парадоксом, суперечлива інформація яка і не 
може бути сприйнята як повністю вигадана так і ре-
альна . Використовують роботу зорових каналів, бу-
дову ока, фокусування гостроти зору та роботи сітків-
ки ока. Всі оптичні ілюзії є для ока парадоксом.  Воно 
об’єднує в одному витворі мистецтва скульптуру, архі-
тектуру, живопис і навіть музику – створенням склад-
них конструкцій з різних матеріалів. Але головними 
технічними прийомами для створення оптичних ілюзій 
є перспективa і точне зіставлення форм і кольорів, 
основою якого є фізіологічний і психологічний зв`я-
зок органу зору, органу сприйняття мозку і нервової 
системи. Візерунки та геометричні композиції можуть 
спричинити розбіжності між двома цими органами, та-
ким чином, створюючи ірраціональні оптичні ефекти і 
ілюзії. Основоположниками оптичного мистецтва ста-
ли такі митці як: Вазарелі, Мортензена, Агама. 
Особливу роль у формуванні оптичного мистецтва 
відіграв Віктор Вазарелі – він вірив в прогрес мис-
тецтва. Досліджував вплив оптичного мистецтва на 
людину, вдало почав застосовувати в рекламі та ди-
зайні. Вазарелі вважав, що роль художника добитись 
суспільного прогресу, «демократизувати» мистецтво, 
тому він оперував оптичними ефектами, здобуваючи 
спонтанність реакції від сприйняття. Удосконалив ори-
гінальну мову геометричних ілюзій, вивчав трьохви-
мірне зображення. «Знайомий світ зник, а визначе-
ність і невизначеність помінялися місцями»: писав 
Вазарелі.[15.]   Про його творчість писали: «... Кольо-
ри, всього декількох насиченийних тонів, зберігають-
ся бездоганно плоскими, матовими або глянсовими. 
На цій поверхні знову і знову розвивається і згасає 
феномен простору; саме так поверхня знаходиться в 
постійному русі ». Безумовно, це рух за своїм характе-
ром не реально, але віртуально - воно зароджується в 
оці глядача як реакція на оптичну симуляцію. Іншими 
словами, зміст цих картин - безпосереднє, оптичне 
створення відчуття руху - може бути описано як щось 
нематеріальне, що виникає в ході взаємовідносин між 
глядачем і картиною. [17.]

РОЗДІЛ 1. Ефекти впливу. Психологія творчості. 
Що ж таке оптичні ілюзії ? Зорові ілюзії та оптичні 
обмани це – все, що ми робимо, що ґрунтується на 
припущенні. Це синтез фізики, фізіології та психології 
людини, око бачить відтворений один об'єкт, передає 
інформацію до центру кори головного мозку, проте 
мозок розуміє цей об'єкт по-своєму, відбувається 
аналіз сприйняття. На довгому шляху від ваших очей 
до мозку багато чого може загубитися! Коли ми ба-
чимо якесь зображення - включається велика кіль-
кість процесів в нашому мозку, відбувається аналіз та 
програмування себе, відтворення дійсності картинки. 
Процес розпізнання граней і кутів, кольору або падін-

ня джерел світла. Здебільшого аналіз зорових образів 
є несвідомо неточним, око корегує образи, поки не 
складе в одне ціле.
Класифікація типів зорових ілюзій: Ілюзія руху – це 
коли насправді статичні об`єкти здаються рухоми-
ми. Наприклад, малюнок який рухається, «пульсую-
чі» зображення, які є статичними. Ілюзію руху легше 
створити використовуючи чорно-білі кольори. Ілюзії 
сприйняття кольору - основою цих оптичних ілюзій 
є те, що об'єкти мають однакове освітлення, але зо-
бражені так, що мозок сприймає їх, як різні відтінки 
та кольори. Ілюзія сприйняття глибини – коли зобра-
жувальний елемент не правильно сприймається. Ілю-
зії, які утворюються при зоровому сприйнятті двови-
мірних зображень. Мозок несвідомо бачить рисунки 
тільки одно ввігнуті. Ми їх сприймаємо в залежності 
від напрямку зовнішнього освітлення. Ілюзія сприй-
няття розміру - розмір, який ми бачимо залежить від 
фону зображення, довжин, площин, радіусів, нерів-
ності кутів та форм. Перевернуті зображення -  образ 
предмета залежить від того куди спрямований погляд 
глядача. Стерео-ілюзії - це стереопари, які накладені 
на зображення, після того, як око фокусується ми пе-
реводимо погляд на декілька сантиметрів, періодичне 
зображення дозволяє нам відтворити стереозобра-
ження. Парейдолічні ілюзії (імп-арт) та неможливі ри-
сунки - це на перший погляд ілюзорне сприйняття ре-
ального об'єкта. На відміну від подвійних зображень, 
картинок на розпізнавання образів, де зображення 
створено спеціально, щоб провокувати виникнення 
ілюзій, парейдолії виникають при сприйнятті самих 
об'єктів. Наприклад, при розгляданні візерунків обо-
їв чи килимів, тріщин, плям на стелях, хмарах можна 
побачити фантастичні пейзажі, обличчя людей, звірів і 
т.д. Найпершим почав створювати такі парадоксальні 
зображення відомий графік Моріс Корнеліс Ешер.
Чому вивчення психології та кольору є важливим 
для оптичних ілюзій? Коли ми розуміємо як працює 
наш мозок, сприйняття допомагає стати кращим ху-
дожником, дизайнером і краще комбінувати оптичні 
картинки. Змінюючи поведінку сприйняття глядача 
ви можете краще оприділити, які ефекти є найбільше 
ефективні. Людина організовує різні елементи в одне 
завершене ціле, схильна швидше сприймати загаль-
ну форму, а лише потім доповнюючи її частинки, ця 
система сприйняття називається – гештальт. Це су-
перечливе сприйняття між видимим і невидимим, око 
не може створити цілісну картинку. Все, що ми не мо-
жемо побачити дивлячись на оптичні ілюзії наш мозок 
заповнює пробіли, використовує інформацію, яка вже 
існує в нашій пам’яті. Якщо щось сприймається неод-
нозначно, погляд в пошуку конкретики міняється від 
об’єкта до об’єкта, щоб знайти домінуючу точку. Ми 
обираємо те, що має силу найменше спротиву. Ілюзії 
створюються використовуючи знання будови ока та 
змінюючи звичайні умови для відтворення картинки, 
наприклад, коли вісь не є рухомою, дивитися через 
щілину і т.д.. Зорові ілюзії виникають ще через осо-
бливість розташування очей в горизонтальному по-
ложенні, тому око може краще виявити горизонтальні 
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лінії ніж вертикальні. Вертикальні паралельні лінії зда-
ється, що сходяться у верхньому кінці, а горизонталь-
ні такими, що сходяться в одну точку. Наповненість 
простору створює також ілюзію. Наприклад, в пусте-
лі чи на морі де видно тільки горизонт, все здається 
меншим так як немає поділу в просторі. А будинки чи 
кімнати, одяг та інші речі, які заповнені орнаментами, 
декором, фігурами здаються більшими, масивнішими. 
Гострі прямі лінії завжди здаються більшими, зміна на-
прямку ліній і руйнування форми об’єкта є тому, що 
око спостерігає за напрямком ліній. Таким чином вся 
фігура здається деформованою. Ще один оптичний 
обман, якщо прямокутний предмет забарвлений чор-
ною фарбою не рівномірно і не до кінця, тоді око не 
може сфокусуватися та викривляє фон і форму. На 
цьому принципі базується камуфляжне забарвлення. 
«Ефект дзиґи» - ілюзія руху об’єкта. Якщо дзиґу кру-
тити, а потім перемістити погляд на інший предмет, 
створюється враження, що інші предмети починають 
рухатись, але у зворотну сторону. Наше око не здатне 
вловити зміну положення більше ніж одна мілісекун-
да. Так в кіноматеграфії використовують ефект на-
кладання двадцяти чотирьох кадрів за секунду, наше 
око не встигає вловити зміну кадру і ми сприймаємо 
як цільний кадр. 
Значення пам’яті людини також грає велику роль для 
відтворення оптичних ілюзій. Так як предмет і явища 
залишаються в нашій голові і відтворюють асоціації, 
які в нас вже є в пам’яті. І при запам’ятовуванні мате-
ріалу він виступає як ціла структура - гештальт.  Наш 
мозок працює так, реальність і феномен оптичного 
мистецтва, наче і взаємозв’язані, але використову-
ються різні образи у сприйнятті. Різниця цих процесів 
в тому що електричні подразники мозку відрізняють-
ся. Можна провести аналогію з електромагнітними 
полями в фізиці. Свідомість в гештальт-психології 
виступає, як рухливе ціле. Гештальти можна виявити 
роздивляючись зображення уявного оптичного руху 
геометричних ілюзій. За його допомогою вивчають 
сприйняття образу предмет-фігура-фон. Для чого ви-
користовують цей метод? Змінюючи оптичне сприй-
няття предмет-фігура-фон, фон-фігура-предмет, ми 
ставимо свій розум в незвичні умови сприйняття, 
об’єкти міняються місцями, відбувається «реконструк-
ція», мозок знаходить нові способи вирішення завдан-
ня та творчого мислення. Ці рішення називаються 
«ага-рішення» або «інсайт», що в перекладі означає- 
просвітлення. Таким чином гештальт, пояснює нам, 
як відбуваються процеси в мозку людини, сприйняття 
дійсності, інтелектуальне мислення, це все напряму 
зв’язано з вираженням творчісті.[17.] 
Також є такий психологічний «трюк» Ефект Зейгар-
нік – рівень емоційної напруги, який не завершився, 
сприяє збереженню його в пам’яті. Ефект базується 
на інтризі, що захоплює глядача. Багато людей, що 
дивляться серіали не усвідомлюють, що стали бран-

Віктор Вазареллі, "Оптичні сфери"
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цями психологічного ефекту, який добре відомий 
сценаристам та лежить в основі концепції серійності.  
Наприклад, як працює гештальт: два кола, які зобра-
женні на білому тлі сприймаються як ціле, хоч одне і 
намальовано крапками на однаковій відстані, а інше 
цілісне. Або фігура молодої та старої дівчини, які мі-
няються місцями в залежності від того куди фокусу-
ється наше око. Чи зображення два профілі і ваза, 
де знову змінюється фігура-фон, а та фігура на яку 
ми сфокусувались і є гештальт. В природі існує кра-
са і серед нерівних ліній, хаосу та асиметрії, а в гео-
метричних  малюнках митці показують красу через 
чіткість зображення форми і простору, добиваючись 
хаосу у нашому сприйнятті, щоб отримати ефект ілю-
зій та спонтанного сприйняття. 
Що ми розуміємо під значеням колір? Чи ви пробували 
за його допомогою передати красу, почуття? Як фі-
зичне явище колір не існує сам по собі, це різні відрізки 
поверхні хвиль електромагнітного випромінювання у 
видимому діапазоні світла. Властивість кольору така, 
кожен має свій діапазон , тільки після сприйняття зоро-
вими органами, потім перетворених мозком відтворює 
яскраву кольорову картинку тобто колір. Є різниця між 
тим, як око бачить світло і тепло, тінь, колір, це - різна 
довжина хвиль. Кольори мають на людей як фізичний 
так і психологічний вплив та сприймаються асоціатив-
но. Від зорового сприйняття переходить до тактильних 
відчуттів. Так як в світі наших відчуттів кольори явля-
ються інтервалом між світлим і темним, колір і відчуття 
взаємопов’язані, тому існує так звана кольоротерапія, 
людина вибирає ті чи інші кольори в залежності психо-
емоційного стану. Психологи радять звертати увагу на 
свій внутрішній стан, який колір з «веселки кольорів» 
обираєте ви. Ці складові є близькими до наших емоцій, 
прояви нашої душі та інтелекту, «емоційне пофарбуван-
ня переживань» психологи сполучають ці всі виявлення 
різних наук, мистецтва та релігії «відтворення образу 
ЛЮДИНИ».  Існує такий древньогрецький термін як 
хроматизм – вивчення людини в світло - колірному се-
редовищі. Поняття кольору як безпредметного явища, 
забарвлення – тілесне, як фізіологічне явище, емоції як 
енергетично-інформаційне явище. Наші емоції з’єдну-
ють «тіло і дух». Досліджують - це явище з давніх часів 
фізіологи, психологи, лікарі, художники, письменники, 
філософи.  Психосоматика кольору сьогодні стала са-
мостійним розділом психології. Існують два види асо-
ціацій сприйняття кольору: «естетичні» та «емоційний 
стан». Насиченість кольорів, які ми вибираємо також 
мають значення, наприклад, чим насиченіший колір, 
тим реакції інтенсивніші і тривалі, чим мало насичений 
колір тим реакції нестійкі, а емоції менші. Так як тіло і 
душа пов’язані з інтелектом людини ми підсвідомо ви-
бираємо кольори, які класифікують нас: свідомість – 
соціальне, логіка, підсвідомість – естетика сприйняття, 
несвідомість – тілесне. Психосоматика кольору  це – 
вираження темпераменту за допомогою колірного те-
ста М. Люшера, який визначає внутрішній стан людини. 
Китайські митці зробили висновок, що художники не 
просто відображають реальність певною палітрою ко-
льорів, а передають свій внутрішній стан душі в той мо-

мент життя та використовують той чи інший спектр ко-
льорів з різною насиченістю. Тому я опираючись на свій 
психологічний стан життя в даний момент вибрала такі 
кольори як: червоний, чорний, білий та «ефект дзерка-
ла». Червоний колір символізує: вир емоцій, азартність 
життєвої енергії - творчої енергії, активної діяльності, 
сміливості, в якісь мірі агресивності, це - також колір 
любові до мистецтва, в мої роботі він виступає як ак-
цент. Чорний колір – колір сили глибини, строгості, але 
переважно обумовлений протестом та екстремальною 
поведінкою. Білий колір – синтез всіх кольорів, погли-
нає і відбиває в собі всі кольори і середовище, які його 
оточують та є єдиним кольором, який найбільше відо-
бражає світло, це - колір, істини, свята та спокою. Бі-
лий колір для мене це - філософія. Концепцію своєї ро-
боти передаємо словами, свідомим, тоді як кольором 
відтворюємо несвідоме. Білий виступає, як холодний і 
як теплий, розширює простір та межі. Він є основою 
для активної «гри» інших кольорів. «Ефект дзеркала» 
я  використала не просто так, я, моя робота є вашим 
віддзеркаленням, це - сконцентровані відображення 
світла в дану точку, яке відбилось на гладкій поверхні 
і спричинило «ефект дзеркала». Це коли уявне зобра-
ження перетворюється в дійсне зображення. Бо саме 
при такому «куті падіння» відбувається повне відобра-
ження навколишнього середовища. 

РОЗДІЛ 2. Значення світло і тінь.
Чи можна побaчити те, чого нaсправді не існує, 
нaприклад, світло і тінь? Виявляється, можна! «Не 
можнa вірити навіть собі, тим більше іншим aбстрак-
тним формам, кольорaм, фактурам, бо всі ці фaкто-
ри не є константою та мають здатність змінюватись. 
Сконцентрувавши увагу на зображенні, не кліпaти і 
не рухати очимa, то вонa зникає!» Більше того, люди 
знову і знову піддаються на чудовий обман оптичних 
ілюзій. Архітектори і художники хочуть вірити в те, 
що вони зламають світ перспективи, закони фізики 
та створять новий абстрактний світ оптичних ілюзій. 
Методи створення ілюзій є різні, використовують: 
світло, тінь, колір, зміна перспективи. Наприклад, ще 
один зоровий обман, на темному тлі світлі предмети 
здаються більші, ніж насправді, а темні на світлому 
виглядають меншими, це оптичне явище називаєть-
ся – іррадіації. Римський архітектор і художник Марк 
Вітрувій в I столітті до н.е. описав явище оптичних 
ілюзій так: коли об’єднується світле і темне, світло 
«поглинає» морок. Якщо дивитись на дерево на яке 
світить сонце, гілки дерев здаються меншими, а лю-
дина, яка одягнена у темний одяг здається стрункі-
шою, ніж у білому. Є ще такі ефекти, як: ілюзія руху, 
ілюзія сприйняття кольору, парейдолічні ілюзії, не-
можливі рисунки, ілюзія сприйняття глибини, розмі-
ру, стерео-ілюзії, осліплення, залишкові зображен-
ня, використовують розташування форм, кольорів, 
яскравості і контрасту, щоб стимулювати людське 
око. Світло і тінь відіграють велику роль у відтворенні 
реальності людини, вони мають велике значення для 
навколишнього середовища не тільки для створен-
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ня оптичних ілюзій. Всім відомо, що без світла нема, 
ні життя, ні рослин, ні тварин, ні людей - природній 
круговорот, ні оптичних ілюзій. Бо світло це – безкі-
нечний, надзвичайно швидкий рух частинок «фотонів», 
це – електромагнітні хвилі, схожі до радіохвиль. Його 
інтенсивність змінюється кількостями цих частинок, 
чим більше «фотонів» тим світліше світло і чим мен-
ше тим тьмяніше світло. Амплітуда коливань світла 
залежить від кількості частинок «фотонів» в ньому. 
Людським неозброєним оком можна побачити його 
в дуже обмеженому видимому діапазоні. Саме тому 
світло та його протилежність  - тінь, використовують 
часто для створення оптичних ілюзій. А інші «невиди-
мі» діапазони світла мають в собі багато прихованої 
інформації. Біле світло проходить через призму та оп-

тичний спектр, так формується видимий діапазон. Тінь 
це – не достаток світла на шляху до об`єкта. Тінь не 
існує сама по собі, а утворюється тоді, коли фізичне 
тіло перешкоджає попаданню світла на об`єкт. Зміню-
вати тінь можна, змінюючи кут падіння світла, інтен-
сивністю, прозорістю середовища, забрати джерело 
світла від об`єкта, змінити відстань та зміною факту-
ри. Якщо використовувати ці всі прийоми, обриси тіні 
зменшуються та її інтенсивність від дуже темного до 
сіро-білого. Фізичні характеристики світла і тіні мають 
велике значення для художників: сила світла, освіт-
леність, кут падіння променів і т.д. сила тіні, інтенсив-
ність. Так як світло і тінь не існує сама по собі, в свої 
об’ємно-виставкові роботі я використала тло, яким є 
скло різних кольорів та декором - ілюзіями. 

Віктор Вазареллі, "Вега 200"
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ВИСНОВКИ
Оптичне мистецтво суттєво вплинуло на свідомість су-
спільства, показано новий приклад, яким може бути 
сучасне мистецтво. Приклад, що мистецтво це – не 
тільки розкіш, воно може налагодити зв’язок між мит-
цем і суспільством, стирає відмінності між «високою» 
і «масовою» культурою. Історія зберігає тільки істинні 
естетичні цінності, звернення до світлого і прекрас-
ного, несе ідею гуманності та прогресу. Показує, що 
у сучасних концепціях поняття «реальність» є віднос-
ною. Розвиток концептуального мистецтва , де ідея 
є основною. Мистецтво – це не тільки фарби та по-
лотна, а, і фізика, і математичні рівняння, і психологія. 
Постмодернізм зробив зрушення відмовившись від 
класичної системи цінностей, створив нові стосунки з 
масовою культурою. Актуальність його зберігається і 
досі. У постмодернізмі використовуються найчастіше 
такі елементи, як лабіринти, кути, стіни, гострі геоме-
тричні форми, координати – ці всі елементи не є сталі, 
що зображує абсурд в житті, розрив соціального і ду-
ховного, замкнений простір. Тому, такі твори мисте-
цтва заставляють мислити, шукати істину і залишають 
великий простір для уяви глядача.
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В часи, коли людині доводилось щоденно боротися 
за своє існування виникло мистецтво. І так протягом 
всього часу і дотепер мистецтво супроводжує люди-
ну. Мистецтво допомогло нашим далеким пращурам 
зрозуміти своє місце у такому суворому і досить не-
простому світі. Вони ставали сильнішими, розвива-
лися емоційно творячи і сприймаючи художні обра-
зи. Вже в цей час людині прагнулось збагатити своє 
помешкання, прикрасити його,а це і стало основою 
декоративно-прикладного мистецтва.
Декоративно-ужиткове мистецтво — це мистецтво, 
головною метою якого є створення та оздоблення 
художніх виробів, що мають практичне призначення у 
побуті. Одним з видів такого мистецтва є художнє скло.

Художнє скло є важливим, оригінальним і надзвичайно 
цікавим видом українського декоративно-ужиткового 
мистецтва. Ще з давніх часів на території нашої країни 
нам є відомим виробництво цього  особливого за свої-
ми практичними і художніми якостями матеріалу.
Постановка проблеми. В роботі досліджуються осо-
бливості українського гутного, декоративно-ужитко-
вого посуду, який становить вагому частку мистецтва 
художнього скла України кінця ХХ ст. 
Актуальність і наукова новизна. У статті йдеться про 
дослідження, яке розглядає проблему дизайну мало-
тиражної гутної продукції вітчизняних скловиробників. 
Метою дослідження є розкриття творчості художни-
ків-склярів, а саме їх художніх виробів кінця ХХ ст.

Д а р і я  С в и н ь ч у к
Х а р а к т е р н і  о с о б л и в о с т і 

у к р а ї н с ь к о г о  г у т н о г о  д е к о р а т и в н о -
у ж и т к о в о г о  п о с у д у  к і н ц я  Х Х  с т .

Л. Митяєва. Набір “Червоний”, 1972 р.
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РОЗДІЛ 1. Творчо-експериментальні пошуки 
львівських митців.
Гутне скло – це витвір мистецтва, що народжується у 
вогні. В основі гутної техніки лежить принцип вільно-
го видування або ліплення з розплавленої маси скла. 
Кожен виріб, створений майстром-склодувом є інди-
відуальний і неповторний.  
У другій половині ХХ ст. українське художнє скло пе-
ребувало у стадії розквіту і свободи авторської ідеї, 
розвитку творчого експерименту з матеріалом, тех-
нологіями, формотворенням. Зусиллями львівських 
майстрів гутництво відродилось і заграло новими ба-
рвами. Побутовий посуд, скульптурна пластика, де-
коративний посуд саме на такі групи можна поділити 
асортимент виробів гутного скла цього періоду. Але 
все ж таки кількісно найбільшу групу скляної продукції 
становив побутовий посуд, тобто вироби широкого 
вжитку, зокрема це був фігурний посуд у вигляді тва-
рин, різноманітні утилітарні вироби. 
У 70 – 80 рр. художники приділяли більшу увагу ви-
ставковим роботам, на виробництві були створені 
належні умови і впроваджені нові технології.  Роз-
винувся новий напрямок – склопластика. На зміну 
прийшло художнє скло, яке відтворювало індивіду-
альність кожного митця. Великий вплив звісно на це 
мав взаємообмін творчим досвідом на міжнародних 
симпозіумах, які були організовані Львівською наці-
ональною академією мистецтв на баз цеху гутного 
скла фабрики та академії. Міжнародні симпозіуми 
відбуваються кожні три роки, де кожен із учасників 
має можливість працювати біля гутної печі разом 
із бригадою високваліфікованих майстрів-гутників. 
Всі експоновані вироби представлені на виставці, а 
пізніше залишаються як дарунок для міста.
У 1966 – 1985 рр. за рахунок коштів Художнього фон-
ду України та Львівської експериментальної керамі-
ко-скульптурної фабрики було виконано низку твор-
чо-експериментальних робіт. Акцент був поставлений 

на розробку зразків для тиражної продукції, яка мала 
бути запроваджена у виробництво. Серед таких робіт 
слід відзначити експериментальні пошуки таких мит-
ців, як А. Бокотея, Євгенії Косаківської, Франца Чер-
няка та технологів Юрія Угрина і Лідії Бек. 
Андрій Бокотей розробив “ Спосіб декорування гут-
них скловиробів спіралевидною ниткою ” (1982 р. ) Це 
дослідження полягало в опрацюванні нової техноло-
гії декорування художніх скловиробів, що не вимагає 
особливих підготовчих операцій. Цей спосіб давав 
можливість розширити декорування гутного скла при 
створенні і серійних, і при цьому унікальних робіт. Та-
кож митцем був розроблений ще один спосіб методом 
декорування декоративного зображення в середині 
об’єму виробу (1982 – 1984 рр.) 
Приблизно в цьому часі Франц Черняк та Андрій 
Бокотей здійснили розробку способу декорування 
непродутих скловиробів методом виконання об’єм-
но-просторового зображення в середині маси виро-
бу. Пошуки нових прийомів декорування акцентовані 
на введені в масу безколірного і злегка забарвленого 
скла та інших матеріалів. 
Були запропоновані два способи декорування, один 
з яких розробив Ф.Черняк інший – А. Бокотей. Харак-
терним для першого способу є технічний прийом ви-
готовлення декоративного елемента з двох наборів 
скла з нанесенням на нього спочатку порошку карбіду 
бору або окислів металу і з’єднання декоративного 
елемента із заготовкою. Наступні набори скла повто-
рюються для завершення пластики.
Для другого способу характерним – виготовлення 
безколірної цапфи, нанесення на неї зображення, 
набір скломаси та закатування  і формування виро-
бу. Запропоновані способи декорування розширили 
асортимент тиражної продукції та були використан-
ні авторами в ексклюзивних творах. Цього ж року 
Ф. Черняк розробив і запровадив у виробництво на 
ЛЕКСФ нову форму декорування скловиробів на ос-

А.Бокотей. Набір для пиття, 1986 р. Р.Жук, І.Чабан. Набір для пиття, 1987 р.



32  ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪  2 0 2 0

нові відновлення реакцій окислів металів. Нанесення 
на поверхню скломаси в порошок окислу марганцю 
чи хрому створює ефект різних кольорових відтінків 
і надає поверхні матовості. У цій технології художник 
створив серію робіт, з якими можна було ознайоми-
тися на його персональних виставках. 
Ф.Черняк зберігаючи органічність форми, власти-
вої гутному склу, спрямував свої зусилля на пошук 
індивідуальної виразності пишної речі. Технологічні 
експерименти також зробили сприятливий вплив на 
образний стрій творів Ф. Черняка, які стали більш 
стриманими, напруженими.
Важливу роль у творчо- експериментальних роботах 
1960-1980 рр. відіграла головний технолог склоцеху 
Л. Бек, яка постійно сприяла технологічним пошукам 
художників і активно працювала над створенням но-
вих технологій варіння кольорового скла. Спільно з 
художницею Людмилою Уртаєвою нею було розро-
блено палітру кольорового глухого скла. Метою цієї 
експериментальної роботи було розширення творчих 
можливостей художників за рахунок опрацювання ко-
льорів. Цю гаму кольорів успішно використала у своїх 
творчо-експериментальних роботах С. Косаківська “ 
Живопис в середині і на поверхні скла”. В її тематич-
них роботах “Живописна Україна ”, крім живопису, 
фахово використанні технологічні можливості в склі з 
урахуванням об’єму форми та нанесенням на нього у 
відповідний пропорції рисунку та кольору [1]. 
Кожний художник зобов’язаний був у своїх творчих ро-
ботах засвідчити експеримент у пластиці чи декорі. Чле-
ни художньої ради фабрики обов’язково звертали на це 
увагу, відповідно здійснюючи оцінку твору гонораром. 
Цікаві знахідки в декоруванні і пошуках нових форм 
виявив художник Б. Галицький. Занурювання гарячої 
прозорої скломаси в пісок робило поверхню форми 
матовою, а після її нагрівання до пластичності набір 
скла опускався у воду і таким чином при поступовому 
роздуванні утворювався декор “кракле” з новим ходом 

декорування квадратних “штофів”. Цією технікою він де-
корував поверхню в поєднанні з різними кольорами [1].
В анімалістичній пластиці новацією себе реалізував 
художник В. Драчук, який довгий час працював май-
стром-виробником своїх зразків у тиражуванні. В цеху 
у виготовленнні сучасної малої скульптурної пласти-
ки йому не було рівних. Усі зразки в пошуках нової 
пластики були творчо-еспериментальні за технікою 
їх виготовлення ( тягнення, ліплення , декорування). 
Загалом митець створив кілька сотень зхразків скуль-
птури малих форм – це “Звірі”, “Птахи”, “Риби” тощо.
Великий вклад в мистецтво є роботи заслуженого 
майстра народної творчост України М. Павловсько-
го. Художник застосував нові способи в декоруванні, 
разом із тим збергши стилістику скульптурного трак-
тування фігурного посуду, старої української гути. З 
цими методами працював і Й. Гулянський, якому на-
відміно від М.Павловського була бльше притаманна 
утилітарність посуду, фігурної пластики.
Свої навики показав і Заслужений майстер народної 
творчості М.Тарнавський, якому були притаманні такіі 
жанри виконання, як анімалістика, скульптура, побу-
товий та декоративний посуд, вітражі, об’ємно-про-
сторова композиція та ін. Відомі його твори “ Леви ”,” 
Святкова ялинка ” випускалися великими накладами. 
На початку заснування цеху середнє покоління майстрів, 
працювало в традиціях старої гути, але з роками їхні ви-
роби почали дещо відрізнятися від їх попередників. На-
приклад, творам відомого майстра П. Думича є прита-
манне тонке відчуття матеріалу, його легкість у пластиці 
виконання, що в кінці процесу робить твір декоративним 
(“Леви”. “Фляги”, серія “Штофи”, “Келихи” тощо).
Над створенням наборів декоративного посуду пе-
реважно працював Заслужений майстер народної 
творчості Б.Валько. Його твори відзначалися як різ-
номанітністю форм так і своєю технікою декорування. 
( “Святкові келихи” , “Фляги” , “Штофи”, “Циліндричні 
кухлі” , “Вази” та ін.). Про велику фантазію художника 

Ф.Черняк. Набір для фруктів, 1979 р.
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говорять його роботи, вони сповнені своєю пласти-
кою та насиченістю кольором, майстер застосовував 
різні технологічні способи декорування такі як кракле, 
присипки карбід бором, змішування кольорів, металі-
зацію і відновлення. 
В тенденціях народного мистецтва, майстри-гутники 
О. Гера і Я. Мацієвський почали свою творчо-вироб-
ничу діяльність на фабриці. Я. Мацієвський працював 
переважно над створенням посуду – набори для пит-
тя, графіни, вази, тарілки, а також свічники, скуль-
птури. Всі вироби були декоровані традиційною тех-
нікою – ліплення, рифлення, прозора або кольорова 
рельєфна нитка, яка надає формам декоративності.
На відміну від інших майстрів О.Гера поєднував форми 
свої з декором, використовував одночасно декілька тех-
нік. Роботи при цьому масивними, монументальними. 
Дуже відчутно це у таких роботах, як “Баран”, “Свічники” 
,“Декоративні вази”, “Штофи”, “Фігурний посуд”.
Майстрів-склодувів Р.Жука та І.Чабана об’єднувала 
їх творчість, вони разом співпрацювали багато ро-
ків. Виставка, яка експонувала роботи митців про це 
свідчила. Роботам Р.Жука властива пластика фігур-
ного посуду та побутових виробів,  роботам худож-
ника притаманна лаконічність. У побутових виробах 
виявлялися простота форм і вміле їх декорування 
розмаїтою технікою гути. Значно молодший майстер 
І.Чабан своїм умінням зміг відносно швидко опану-
вати секрети гутної техніки та процес творчості. Він 

переважно працював над створенням ужиткового та 
декоративного посуду – “Набір для напоїв”, тарілки, 
вази, глечики.
Чимало художників і тепер працює у гутній техніці та в 
її своєрідній технології, що перевірена віками. Сучасне 
гутне львівське скло досягло розквіту завдяки співп-
раці майстрів-виконавців і художників професіоналів. 
В часи „розквіту сучасного скла“ у тандемі працювали 
А. Бокотей та І. Мацієвський, Б. Галицький та О. Гера, 
С. Мартинюк та І. Мацієвський, Ф. Черняк та І. Чабан, 
В. Драчук, І. Шуманський та І. Онищук, П. Вдович та Р. 
Жук,  Б. Валько та С. Тимчак, Я. Мацієвський та І. Маці-
євський і П. Думич. Взаєморозуміння у творчй співпраці 
досягалося завдяки вмілому розкриттю природи мате-
ріалу та задуму. Роботи кожного художника засвідчу-
ють про індивідуальне бачення в трактувані пластики, 
творчо-експериментальних пошуках і т. ін. [1]
У 1970-1990-тих рр., відбулося багато загальних і пер-
сональних виставок декоративно-ужиткового мисте-
цтва в склі, як в Україні, так і за її межами. 
Останні регіональні, всеукраїнські та міжнародні ви-
ставки , на яких були виставлені творчо-експери-
ментальні роботи викладачіві випускників ЛНАМ, під-
твердили їх високу художню майстерність та знання 
матеріалу в усіх його формах. [1]
Гідно репрезентувало свої твори вже третє поколін-
ня митців, а це О. Звір, Б. Васильців, О. Принада,  
В. Рижанков, О. Янковський, А. Петровський, О. Шев-

І.Зарицький. “Гуцул і Одарка”
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ченко, І. Мацієвський, Р. Дмитрик, А. Гоголь та інші. 
За останні п’ять років їх твори експонувалися майже 
на 30-ти виставках. [1]

 
РОЗДІЛ 2. Формотворчі та технологічні особли-
вості малотиражної гутної продукції.
П. Семененко був чи не одним з перших, хто підніс, 
відновив гутну техніку. Уважно вивчивши старовинні 
пам’ятки гутного скла, майстер відходить дещо від їх-
ніх форм і ускладнює, створюючі нові композиції. Май-
стер найбільшу перевагу віддавав створенню півників, 
він збагачував їх кольоровим склом, з яких він робив 
такі елементи як – крила, гребінець чи пишний хвіст. 
Доповнював він їх графинами, усередину вміщував 
півника, який майже вдвічі ілюзорно збільшувався в 
об’ємі при наповнені посуди рідиною. 
Щедрим вкладом у мистецтво є роботи М. Павлов-
ського. Початкові роботи митця були виконані разом 
із батьком. Характерними якостями творів майстра 
є яскрава декоративність, широке застосування ко-
льору, він вмів виявити основні художні властивості 
матеріалу. Такі його вироби, як вазочки, графини, 
кухли були завжди зручними і легкими у використан-
ні, вони були оздоблені розводами різнокольорових 
скляних ниток, які надавали дуже цікаві живописні 
ефекти . Майстер глибоко вивчає світ тварин, дотеп-
но відтворює образи то задерикуватого півня ( "Зе-
лений птах" ), то незграбної "Качки", то сповненого 
величі "Пінгвіна".
Для української гути найбільш притаманними є 
декоративні та ужиткові вази. В другій половині 
ХХ ст. вони стали ледь не основною продукцією 
на ЛЕКСФ, та досягнули найяскравішого розкві-
ту. Багато професійних художників-гутників в цей 
час працювали над виконанням зразків гутних ваз 
різного призначення, було проведено багато еспе-
риментів. Особливе місце займали вази-кубки, які 
складались із двох частин: ніжок і чаш. Колорис-
тика теж була характерного червоного кольору. А 
от вази-кошики базувались на ще давніх традиціях 
української гути і якнайкраще зберегли їх характер 
формотворення. Зразки вазочки-кошик сьогод-
ні зберігаються у багатьох приватних та держав-
них колекціях. У своїх наукових працях ці вироби 
згадують Ф. Петрякова [6, с. 48], Н. Корнієнко [3],  
С. Мартинюк [4, с. 191]. За стилізацією цій катего-
рії притаманне багате оздоблення прозорими або 
кольоровими наліпами, основа ж була покрита різ-
ними декоративними наліпами різної форми з пере-
кручуваннями, надрізами чи відтягуваннями. Ручка 
кошика нераз була декорована квітами зверху, або 
в місцях зєднаних з чашею. Бувало, що квітка деко-
рувала і саму чашу корзинки. Вироби цієї категорії 
використовувались у побуті для солодощів, або ж 
стояли, як прикраса у серванті. Наступна категорія 
склопосуду- фруктовниці, та інші за призначенням 
вироби – попільнички, тарілки, набори для салатів. 
У склоцеху львівської фабрики були каталоги, де 
можна було побачити зразки фруктовниць, виконані 

практично всіма майстрами, які в цей час працюва-
ли на верстаті. Співавторами цих зразків були - А. 
Бокотей, Б. Галицький, С. Мартинюк, Ф. Черняк та 
інші професійні художники.
Доволі незначним сегментом в асортименті посуду на 
фабриці була категорія подарункового  скла – весіль-
ні фужери, виконані в стилі середньовічного венецій-
ського скла. Форми за мотивами нагадували роботу 
митців з Мурано, а саме витонченістю, їхній багатий 
декор із зовнішніми наліпами. Великий вклад в мисте-
цтво  зробив майстер М. Павловський, він надзвичай-
но багато провів експериментів для того, щоб відкри-
ти нові, незнані техніки та сам він досконало володів 
венеційською технікою. 
Найбільш маштабною групою за кількістю зразків в 
асортименті склоцеху ЛЕКСФ є набори для пиття, які 
досі є актуальні і експлуатуються у наших домівках. У 
комплектах наборів присутня широка кольористична 
гама, форми надзвичайно розмаїті, варіантів таких без-
ліч. За своєю тематикою відрізняється, одна така значна 
група – анімалістична пластика, її призначення можна 
сказати, більш декоративне, хоча часто й практичне.
У нарисах з історії українського дизайну ХХ століття 
можна побачити, що посуд як один з «найдавніших і 
найбільших морфологічних структур народного декора-
тивно-прикладного мистецтва, що складається з п’яти 
родових відмін: господарський, кухонний (для приготу-
вання їжі), посуд для столу, посуд для транспортування 
напоїв і страв, сакральний посуд» Для його виготовлен-
ня використовували самі. Цікавим фактом є те, що біль-
шість його форм не змінювалися протягом століть, як 
і саме приготування традиційних страв. Витримано усі 
технічні, утилітарні та мистецькі вимоги у виготовленні 
цього посуду. Багато з творів є унікальними в народному 
дизайну, а деякі з них без найменшої зміни форми впро-
ваджувалися у промислове виробництво
Над зразками тиражної продукції працював і худож-
ник-скляр Андрій Бокотей. У творчому доробку мит-
ця знаходимо декілька десятків зразків декоратив-
но-ужиткових ваз, фруктовниць та наборів для пиття, 
виконаних для тиражування у склоцеху ЛЕКСФ упро-
довж 1970–1980-х рр. Аналізуючи цілий спектр зразків 
А. Бокотея, не можна оминути увагою жагу до експери-
менту ― не лише технологічного, але й формотворчого
Зразки ж автора П. Думича відрізняються певним мі-
німалізмом і одночасною граціозністю. Характерним 
у роботі майстра є прийом використання при проек-
туванні наборів посуду різнопланові шпіновки — вер-
тикальні, горизонтальні рівні, відтягнуті і прочесані, 
динамічні діагональні.

 
ВИСНОВКИ
Проаналізувавши весь досліджений матеріал, що сто-
сується теми наукового дослідження з’ясовано, що 
в українському гутному декоративно-ужитковому по-
суду кінця ХХ ст. домінував напрям до інтерпритації 
традиційних методів формотворення і декорування.
Було виконано чимала кількість експериментальних 
пошуків не лише у формотворенні, але й у технології, 
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образотворенні та ідейному навантаженні.У розвитку 
авторського скла ми можемо побачити різні школи, 
різні течії пов’язані з традиціями, особливостями куль-
тури тієї чи іншої країни та виділити два основні на-
хили у студійному склярстві. Одна з яких спирається 
на самі традиції класичної спадщини, з підходом до 
матеріалу і його природних якостей, інша пов’язана 
з розвитком сучасних пластичних мистецтв. У цій та 
іншій течії розвитку відзначається загальна еволюція 
від предметної форми до арт-об’єкта. Художники, які 
проектували зразки продукції на підприємствах скло-
виробничої галузі, водночас мали два завдання – вони 
працювали над створенням авторських індивідуаль-
них композицій та над проектуванням зразків для 
масового тиражування. завдяки чому Асортимент ви-
робів групи малотиражного декоративно-ужиткового 
скла упродовж 1970–1990-х рр. значно розширився 
і змінився, завдяки тому що, ці дві зовсім відмінні за 
характером ділянки творчості не могли не піддаватися 
взаємовпливу,
Дизайн гутного скла саме в цей період сформувався 
і утвердився в декоративно-прикладному мистецтві. 
Львівський дизайн склопродукції вирізнявся з поміж 
інших такими рисами, як багатство зовнішнього де-
кору, велика кольористична гама, свободою вільного 
формування та звісно традиційними формами. Завдя-
ки дизайнерам в асортименті більшості заводів з’явля-
ються лімітовані лінії авторських об’єктів. 
Наприкінці 1980-х років лише на ЛЕКСФ працюва-
ла чимала кількість висококваліфікованих гутників, 
які щороку виховували молоде покоління -майбутніх 
митців. На Львівщині сьогодні, у центрі вітчизняного 
гутництва, працюють два підприємства, і на жодному 
з них не виготовляється художнє скло традиційним 
способом. Лише в одному місці залишились тради-
ції українського гутного скла, і це є навчально-творча 
майстерня-піч на кафедрі художнього скла ЛНАМ. 
Саме тут завдяки пам’яті людей, які все життя при-
святили львівській гуті, ще є шанс передати вміння, 
технічні прийоми і традиції наступному поколінню мо-
лодих митців. Упродовж десятиліть кафедра худож-
нього скла утримує постійні контакти з художника-
ми-склярами в усьому світі, організовуючи міжнародні 
симпозіуми і виставки, зустрічі зі студентами, лекції, 
майстер-класи за участю найвідоміших у світі митців. 
У світі є всього кілька десятків кафедр художнього 
скла і дуже небагато з них мають можливість забез-
печити студентам роботу біля гутної печі, у студентів 
ЛНАМ є така можливість, і надіємось що ж нове по-
коління піде по стопам своїх предків і зробить свій 
внесок у мистецтво. 
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Актуальність дослідження. Ліхтар, який зародився 
як джерело світла у династії Хань, зазнав численних 
трансформацій, видозмінився як ззовні, та і змінив 
своє цільове призначення, оскільки з розвитком тех-
нологій розроблено ефективніші та практичні джерела 
світла. Це і є причиною того, чому китайські ліхтарі 
сьогодні  в основному використовуються для при-
крас, ритуальних та святкових цілей.
Мистецтво традиційних китайських ліхтарів за останні 
роки стрімко розвивається, а ліхтар набуває широкого 
спектру застосування, що підтверджує його значимість 
у культурі Китаю в сучасну епоху. Китайський ліхтар 
для кожного має відмінне значення та сприймається 
по-різному: для значної частини вони характеризують-
ся із входом до китайського ресторану, для інших вони 
знаменують китайський Новий рік, частина при вигляді 
ліхтаря сприймає його виключно як елемент інтер’єру 
чи екстер’єру. Проте китайський ліхтар має давню іс-
торію виникнення та встановлення, а в сучасній куль-
турі вкорінений у практичне використання та ритуальне 
поклоніння, тому його детальне вивчення сприятиме 
правильному розумінню культури китайських ліхтарів.
Ліхтар як символ культури Китаю активно використо-
вується і в Україні як елемент інтер’єру ресторанів ки-
тайської кухні, готелів, а також як головний атрибут 
на фестивалях ліхтарів, які активно проводяться на 

початку ХХІ ст. в таких містах, як  Київ, Одеса та ін. 
Для ефективного вивчення даної проблематики слід 
ретельно здійснити аналіз ситуації, та прослідкувати 
такі складові, як історію виникнення, особливості роз-
витку та формування основних типів ліхтарів, їх статус 
та місце в системі культури ХХІ століття. В Китаї існує 
чимала кількість збережених ліхтарів, що втілюють ба-
гатовікові традиції та високі стандарти. Тому актуаль-
ним є проведення цілісного і ґрунтовного дослідження 
діяльності шкіл, митців та створених ними ліхтарів, в 
якому було б проаналізовано їх розвиток, розкрито й 
належно оцінено внесок майстрів ліхтарної справи. На 
сьогодні історія та зміст представлених зразків в кон-
тексті світових тенденцій і практик розвитку художньої 
культури не достатньо вивчені. На основі історіографіч-
ного аналізу можна стверджувати, що проблематика іс-
нування китайських ліхтарів залишається недостатньо 
висвітленою і, відповідно, потребує додаткової науко-
вої уваги. Вивчали культуру Китаю російські дослідники 
Крюков М. В., Малявін В. В., Софронов М. В.,  Джарил-
гасинова Р. Ш., Копцева Н.П., Карлова О. А., Тертиць-
кий К. М. та інші. До питання вивчення розвитку тради-
ційних китайських ліхтарів та фестивалів епізодично в 
наукових працях зверталися китайські, американські та 
європейські дослідники Біл Самуель, Баллінгер Олек-
сандр, Брук Тимофі, Ебрей Уолталл, Хуан Рей, Курлан-
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ський Марк, Нудхем Джозеф, Скотт і Чарлтон Льюїс, 
Девід Кертіс, Цієн, Цуен-Хусін, Вей Лімінг, СянБо-Сонг, 
Юань Чжен та ін.
Китайський ліхтар як вид мистецтва досі не був об’єк-
том окремого дослідження мистецтвознавців в Україні, 
що зумовлює актуальність даної проблеми. Проте зна-
ходимо ряд праць українських дослідників китайської 
культури Орловського М. С. та Логвін М. Ю., котрі роз-
глядають ліхтар через призму фестивальної культури.
Мета дослідження: виявити особливості появи тради-
ційних китайських ліхтарів у династії Хань, порівняти 
стилістичні та технічні особливості, проаналізувати 
тенденції розвитку фестивалів ліхтарів у Китаї та світі.
Об’єкт дослідження: традиційні ліхтарі династії Хань 
(206 р. до н. е. – 220 р. н.е.).
Предмет дослідження: аналіз традиційних китайських 
ліхтарів династії Хань з виокремленням основних тен-
денцій розвитку.

РОЗДІЛ 1. Культура та мистецтво династії Хань 
(206 р. до н. е. – 220 р. н.е.).
В сучасну епоху у Китаї вибудовується нова художня 
картина, яка зумовлена процесами глобалізації, техно-
генними змінами та іншими факторами,  яка характе-
ризується бурхливим розвитком культурного та мис-
тецького простору країни. У Китаї постійно виникають 
інноваційні форми культуротворення, які тісно співісну-
ють з традиційними, котрі з часом можуть витісняти їх. 
Загалом, існування єдиної Ханьської імперії протягом 
декількох століть вплинуло на розквіт культури старо-
давнього Китаю. Правління династії Хань поділяють на 
два великі періоди: перший період тривав з 206 р. до 
н. е. до 24 р. н.е. (столиця Чан'ань), а другий період 
розпочався у 25 р. та звершив своє існування у 220 р. 
(столиця Лоянь). За цей період досягнуто значних успі-
хів у галузі точних та природничих наук, філософії, по-
дальший розвиток отримала писемність та література, 
зародились основоположні принципи у образотворчо-
му та декоративно-прикладному мистецтві [1, C. 347]
В ході дослідження ханських ліхтарів виникла не-
обхідність виявити особливості розвитку країни, які 
вплинули на розвиток культури застосування ліхта-
рів. Від моменту заснування провідною та найбільш 
розвиненою галуззю діяльності ханьского Китаю було 
сільське господарство. Значна частина населення Ки-
таю займалась важкою та непродуктивною працею на 
полях. З часом уряд підтримувати інші галузі, пов'язані 
з підвищенням якості життя як в розкішних палацах, 
так і в будинках простих людей [3, C. 95]. 
Щоб забезпечувати імператорський палац усіма не-
обхідними предметами розкоші, поступово побудува-
ли спеціальні майстерні або фабрики. Працювали там 
майстри золотих справ, художники, ювеліри, столяри і 
різьбярі по дереву, ткачі і творці лакових виробів виро-
бляли все, що було необхідно для потреб двору [5, C.74].
Розвиток зазначених нами виробництв піддавалося 
певної критики, оскільки вважалося, що для роботи 
на них відволікається безліч людей, яких можна було 
б зайняти у виробництві справді необхідних товарів.

Так, близько 45 року до н. е. Кун Ю писав про те, що 
для трьох текстильних мануфактур, розташованих в 
Західному Китаї, було набрано кілька тисяч чоловік, 
про величезні і непродуктивних витратах на утриман-
ня чиновників, які керували здобиччю металу в захід-
ній частині країни [6].
Збережені зразки тканин, текстильних і лакових ви-
робів говорять про високе мистецтво ханьских реміс-
ників, умінні використовувати технологічні та художні 
можливості матеріалу. Необхідно також відзначити, 
що велика частина продукції, що призначалася для 
масового вживання, виявлялася більш низької якості. 
У повсякденному житті ханьский селянин користував-
ся просто предметами. Велика частина випускалася 
на мануфактурних фабриках, тому вироби не виділя-
лися високою мистецькою якістю [2].
Скульптори і художники, які працювали для багатіїв, 
виробляли продукцію більш вишукану, ніж гончарі, 
теслі або кожум'яки, які виготовляють побутові пред-
мети для простих людей. Вироби з глини, дерева або 
бамбука забезпечували потреби трудівників Ханьської 
імперії, це була саме прості і необхідні предмети побу-
ту, які могли дозволити собі ханьскі селяни [5].

 
РОЗДІЛ 2. Типологія траційних китайських ліхта-
рів династії Хань.
В останні десятиліття однією з форм взаємодії між но-
вим та традиційним є китайські ліхтарі. Щорічно у Китаї 
проводяться фестивалі ліхтарів, а жителі міст та сіл ви-
користовують традиційні червоні ліхтарі для створення 
атмосфери свята, що символізує возз’єднання. 
Китайські ліхтарі як культурний феномен привертає 
увагу науковців починаючи з середини ХХ століття. 
Спочатку ліхтар розглядали переважно у контексті іс-
торичного розвитку династії Хань. Наприкінці ХХ сто-
ліття дослідження ліхтарів досить широко представ-
лені в контексті розвитку сучасної культури та широко 
представлені з економічної точки зору. 
Дослідження витоків появи китайських ліхтарів в кон-
тексті розвитку культури та мистецтва Китаю, дало 
змогу з’ясувати, що виникли вони у часи династій 
Цинь та Хань, а також пов’язано із винаходом паперу 
у династії Донхань. В царині декоративно-прикладно-
го мистецтва національності Хань розвивається давнє 
традиційне китайське рукоділля – створення китай-
ських ліхтарів. Дана традиція зародилась у династії 
Західна Хань понад 2000 років тому, а з плином часу 
ліхтар став символом китайської радості [12]. 
Історики вважають, що первинно ліхтарі використову-
вались, насамперед, як джерело світла. Їх використо-
вували як у приміщенні, так і зовні, для забезпечення 
затіненого світла для читання та роботи. Захист від 
вітру – це декоративний шовковий або паперовий 
каркас, який утримував вітряні потоки. Проте у ста-
родавньому Китаї вони використовувались також як 
елемент  буддійського поклоніння. У той час найдавні-
ші китайські ліхтарі з часом стали орнаментальним та 
статусним символом. Під час династії Тан (618–907 рр. 
н. е.) громадяни Китаю вивішували китайські ліхтарі з 
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надією на мир і процвітання нації. Завдяки розвитку 
мистецтва і майстерності та професіоналізму худож-
ників різних епох, котрі займались цим ремеслом, 
сформувались різноманітні типи ліхтарів: палацові 
світильники, пряжі, люстри, лампи тощо [11].
Перші публікації про історію та походження папе-
рового ліхтаря опубліковані у 1949 р. та пов’язані із 
винаходом паперу у династії Хань. Дослідник Цієн 
Цуен-Хсуін (Tsien Tsuen-Hsuin) пише, що папір вико-
ристовувався для широкого спектру декоративних та 
комерційних функцій, включаючи виготовлення ліхта-
рів, більше двохсот років до того, як новатор Кай Лун, 
якого всі вважають винахідником паперу як носія для 
запису загальної інформації. Однак саме з оригіналь-
ного виду паперу, створеного для написання молитви, 
вперше створено китайський паперовий ліхтар [24]. 
Розглянемо класифікацію китайських ліхтарів у ди-
настії Хань. Існує ряд особливостей та характеристик, 
за якими  науковці класифікують ліхтарі. Дослідник 
Цзянь Чжун пропонує наступну класифікацію китай-
ських ліхтарів:

- традиційні ліхтарі: за формою поділяє на стиль Цю-
аньчжоу та Фучжоу. Зазначені типи ліхтарів насам-
перед відрізняються формою рамок: ліхтар у стилі 
Цюаньчжоу створені з бамбукових смужок, щоб фік-
сувати форму, тоді як стиль Фучжоу витканий по типу 
парасолі, яку можна відкривати і закривати;
- кольорові паперові ліхтарі: комбіновані прийоми 
китайського живопису яскраво відображаються на 
ліхтарях, значно підвищуючи традиційну художню 
цінність ліхтарів [27].

Також дослідник виділяє типи ліхтарів, які сформу-
вались у ХХ ст.: кольорові ліхтарі у формі мультиплі-
каційних персонажів, які використовуватися як нічні 
світильники, декоративні світильники та ручні ліхтарі; 
комерційні рекламні ліхтарі, в основному виготовлені 
з пластикових водостійких матеріалів ПВХ; творчі лі-
хтарі з тканини; масляні ліхтарі та шестикутні вишиті 
палацові ліхтарі, які підходять для храмів, урочисто-
стей та заходів на місцях проведення, а також їх вико-
ристовують для облаштування будинків [18].
Дослідник Хуан Шаоронг (Huang Shaorong) виділяє 
п’ять категорій традиційних китайських ліхтарів: пала-
цовий ліхтар, марлевий ліхтар, бамбуковий ліхтар, ліх-
тар прізвища та підвісний ліхтар. Автор також виділяє 
різноманітні форми ліхтарів – фігури людини, пейзажу, 
квітів, тварин і риб. Географічно ліхтарі поділяє на пе-
кінські, ліхтар у стилі Сучжоу, ліхтар у стилі Фучжоу та 
ліхтар у стилі Цюаньчжоу [16].
Спираючись на результати досліджень науковців, 
нами здійснено спробу розробити власну типологію 
ліхтарів, яка об’єднує усі типи ліхтарів. Вважаємо за 
необхідне розділити ліхтарі за формою, використову-
ваним матеріалом та функціональним призначенням, 
за способом використання. До них варто віднести: 

- за функціональним призначенням: палацові;
- за матеріалами: марлеві, паперові, тіньові, металеві; 
- за формою: овальні, круглі, багатогранні, фігурні;
- за способом використання: підвісний, літаючий, 
плаваючий. 

Розглянемо найпоширеніші види ліхтарів на предмет 
функціонального призначення, форми, матеріалів 
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тощо. Одним давніх типів ліхтарів – палацовий ліхтар, 
який, як вказує його назва, зародився в імператор-
ському палаці. Китайський  ліхтар, як поєднання освіт-
лення та мистецтва, має як практичні, так і естетичні 
цінності. Це емблематична прикраса традиційної ар-
хітектури та важливий елемент китайського декора-
тивного мистецтва, а також знак китайської культури.
Відповідно до історичних фактів, як пише дослідник 
Цзяо Фен (Jiao Feng), палацовий ліхтар вперше з'явив-
ся в перші роки династії Східна Хань (25-220). Після 
об'єднання країни імператор Східної Хань Лю Сю про-
вів урочисте святкування у своєму палаці в столиці 
Луо-Ян, запаливши ряд ліхтарів. До часів династій Суй 
(581-618) та Тан (618-907) королівська традиція спо-
стерігати за ліхтарями зберіглась [18].
Майстерність виготовлення ліхтаря досягла свого 
апогею в династіях Мін (1368-1644) та Цін (1644-1911). 
Ліхтарі для використання королівської родини вико-
ристовувались не лише для освітлення, а й як при-
краси інтер’єру. Тому вони були ретельно виготовлені 
і пишно прикрашені, щоб показати яскравість і вишу-
каність королівського способу життя [23].
Після того, як імператор Мін Чжу Ді переніс столицю до 
Пекіна, він мобілізував майстрів з усієї країни, щоб виго-
товити ліхтарі для своєї резиденції, багато з яких були 
з дерев’яним обрамленням і різного дизайну. Під час 
династії Цінь Імператорський департамент, який обслу-
говував особисті потреби монарха, керував спеціальним 
відділом для виготовлення та ремонту ліхтарів. Напри-
кінці кожного року правитель Цін роздавав нагороди 
своїм чиновникам, серед яких і за Палацовий ліхтар [20].

Палацовий ліхтар славиться делікатною майстерні-
стю, витонченими та унікальними малюнками. Під час 
виготовлення палацових ліхтарів як основу для рам 
використовували дрібну деревину, а згодом покрива-
ли шовком або склом, а також розписували різні види 
візерунків. Ліхтарі із зображеннями дракона та фенік-
са використовувались не лише як світильники, але й 
як елемент інтер’єру  палацу. Їх форми варіювались 
від  восьмигранних і шестикутних до діаметральних.
Палацові ліхтарі в колекції Палацового музею в Пекіні 
в основному є дерев’яними або обрамленні металом, 
вкриті марлею або склом та розписані китайськими 
мотивами. Більшість із них є квадратними, шестикут-
ними, восьмикутними, а деякі мають сферичну форму. 
Ліхтар складається з двох секцій, прикованих разом, 
верхня частина яких називається «шапочка», а нижня 
частина – «тіло». Корпус також складається з двох 
шарів, кожен з яких позначений декількома вікнами 
для випускання світла.
Спочатку для розпису палацових ліхтарів використо-
вували тільки червону або чорну фарбу, але до кінця 
ханьского періоду їх розфарбовували зеленим, жов-
тим або блакитним, золотим або срібним квітами. Якщо 
кисть використовували для авторського малюнка, то 
для досягнення точності і нанесення геометричних 
малюнків, швидше за все майстри, використовували 
механічні пристосування. Потрібно Було прикрашати 
поверхню не тільки гравірованими ієрогліфами з ки-
тайськими висловами або іншими малюнками. Іноді 
накладався шар з дорогоцінних або декоративних ма-
теріалів, таких, як золото, срібло тощо [26].
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Кожний палацовий ліхтар – вишуканий витвір мисте-
цтва, з розкішною різьбою на дерев’яному каркасі, 
жвавими розписаними пейзажами, квітами, тварина-
ми та людськими фігурами на шовковій або скляній 
оболонці та вишуканими, рукодільними бахромою. 
Марлеві ліхтарі використовували марлю для зовніш-
нього покриття ліхтаря. Для виготовлення рамок ви-
користовували бамбук, але з часом переходять до 
використання металевого дроту, тоді як свічки замі-
нюють цибулинами. Серед даного типу ліхтарів чер-
воні визнані найбільше у всьому світі. При їх виготов-
ленні використовували червону марлю. У китайській 
культурі червоний ліхтар є символом процвітання, 
тому вони виступають важливим атрибутом фести-
валів, китайського Нового року та національного Дня 
Китаю в парках або уздовж головних вулиць. Червоні 
ліхтарі стали символом китайської культури у світі [24].
«Тіньові» ліхтарі як тип виокремився у Китаї близько 
тисячі років тому,  який зазвичай використовували для 
розваг. Форма схожа на форму ліхтарів палацу, про 
для покриття використовували два шари. Паперові 
візерунки наклеюють або малюють на внутрішньому 
шарі. Запалюючи свічку, тепло провокує обертання па-
перового колеса всередині ліхтаря, в результаті рухливі 
зображення з’являються на зовнішній кришці [29].
Каліграфічний ліхтар – це ліхтар який передбачає роз-
писування ієрогліфами, а каліграфія в даному контек-
сті виступає носієм духу ліхтаря. Безпосередньо на 
ліхтарі пишуть молитви. Як і ліхтарний живопис, калі-
графія поділяється на пряме та непряме написання. 
Однак, на відміну від живопису, писати на сферичних 
або фігурних ліхтарях складно. Найбільш традиційний 
зміст каліграфічного ліхтаря включає «благословен-
ня»,«мирний час» тощо.
Паперовий ліхтар також один із популярних видів у 
Китаї. Найдавніші дані показують, що створення папе-
рового ліхтаря почалося в Китаї десь у 230 році до н. 
Міф говорить, що імператор Мін після сну послав уче-
ного до Індії, щоб отримати індуїстські писання. Коли 
вчений повернувся, імператор наказав побудувати 
великий храм для писань і наказав у ньому багато па-
перових ліхтарів, щоб символізувати силу Будди [19]. 
За способом використання виділяють такі ліхтарі:

- підвісний ліхтар, який вішають на довготривалий 
термін у приватних будинках та громадських будів-
лях. Традиційно вважається, що підвісний ліхтар 
вішають з метою захисту та успіху його власника;
- літаючий ліхтар, який використовують під часі 
святкування фестивалів. Даний тип  ліхтаря схожий 
на повітряну кулю, що приводиться в дію незначним 
полум'ям, яке створює гаряче повітря для відправки 
повітряної кулі в небо;
- плаваючі ліхтарі, поширені під час урочистостей з 
ліхтарями, які проходять біля відкритої водойми, а 
представлені плаваючі ліхтарі бувають різної форми 
та дизайну.

Протягом усієї історії існування ліхтарів, вони завжди 
були наповнені певним символізмом. Варто розгля-
нути основні характеристики китайського ліхтаря на 
предмет символічності: 

- колір: окрім популярного червоного кольору, ро-
жевий колір символізує любов та романтичність, 
білий колір виступає символом міцного здоров'я, 
зелений - збільшення врожаю, помаранчевий сим-
волізує фінансову стабільність та приріст, жовтий  
- успіх у процесі навчання, а світло-блакитний та 
фіолетовий трансформує мрії у реальність; 
- форма: кругла форма, котра нагадує повний мі-
сяць, символізує цілісність і згуртованість у Китаї;
- каліграфія: декоративні елементи на творах є сим-
волом побажання довговічності, здоров’я, процві-
тання та заможного майбутнього;
- мистецтво: зазвичай майстри, які створюють ліх-
тарі, зображають драконів як символ міцності, бам-
бук – стійкості, метеликів і квіти – щастя,  дерев і 
рослин – зростання.

Колекцію традиційних ліхтарів можна розглянути в 
Музеї ліхтарів у Китаї, стореному Державним адмі-
ністративним бюро захисту культурних реліквій для 
просування культури ліхтарів у Китаї. Китайський 
музей ліхтарів місті Зігун (провінція Сичуань). Будівля 
музею, побудованого у 1990 р. та відкритий у 1994 
р.(площа 22 000 кв. м.), розроблена у вигляді ліхтарів 
великих розмірів, що відображає тему ліхтаря. Музей 
налічує вісім виставок, які представляють усі сторо-
ни ліхтарної культури в Китаї. У музеї зібрані історичні 
реліквії та книги про ліхтарі кам'яного віку до періоду 
заснування Китайської Народної [20].

РОЗДІЛ 3. Фестиваль ліхтарів в культурно-мис-
тецькому середовищі Китаю.
Традиційний китайський ліхтар як символ культури у 
Китаї виступає головним атрибутом при відзначенні 
важливих події у країні, проте із розширенням контак-
тів Китаю із іншими країнами світу, ліхтарі використо-
вують як предмет декору у багатьох містах Азії та Єв-
ропи. Виразним явищем, що підтверджує цю думку, 
можемо вважати фестивальний рух. 
Актуальні дослідження мистецтвознавців, культуроло-
гів, соціологів свідчать, що в сучасному світі фестиваль-
ний рух набуває дедалі ширшої популярності, кількість 
різноманітних за напрямками фестивалів невпинно 
зростає. Це пов’язано із загальносвітовою тенденцією 
до візуалізації й видовищності культури в усіх її про-
явах. Тому в контексті культурологічного вивчення ХХІ 
століття фестивалі ліхтарів починають сприйматися як 
соціокультурний феномен, специфічна форма міжкуль-
турної комунікації, в рамках якої реалізуються творчі та 
інтелектуальні інтенції давнини та нашого часу.
Фестиваль ліхтарів як особлива форма урочистого 
дійства має давню історію та бере початок в епоху 
Західної Хань (206 ст. до н.е. – 25 ст. н.е.), яке у цей 
час пов’язували із магією родючості. У цей день на-
селення династії поклонялися божественним покро-
вителям певної місцевості, а також вимолювали в них 
урожай у наступному році. Звичай споглядати за ліх-
тарями зародився у ІI до н. е та пов’язаний із іменем 
правителя Ханьської династії Мінді, котрий  був при-
хильником релігії буддизм, яка поширилась у династії 
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Хань в 206 ст. до н.е. Фестиваль існує від моменту, 
коли імператор довідався, що саме 15-го числа що-
місяця монахи медитують перед мощами Будди. Як 
знак поваги до провідника вони запалювали ліхтарі. 
Мінді також видав указ запалювати ліхтарі не лише 
при імператорському дворі, а й у всіх інших храмах, 
чим засвідчувати засновнику релігії Будді. Відповідно 
дане ритуальне дійство стало доступним звичайному 
населенню і поступово набуло статусу урочистої події.
Починаючи з ХХ ст. розвиток фестивальної культури лі-
хтарів в Китаї характеризується достатньо позитивною 
динамікою, оскільки в різних містах країни щорічно про-
ходить низка творчих фестивалів ліхтарів, оглядів, кон-
курсів, різних за формою організації та за жанрами [25]. 
Мистецтвознавці Ж. Боже-Гарн'є та Ж. Шабо, дослід-
жуючи фестиваль в контексті теорії свята, вказують на 
виконання фестивалем функцій культурного центру, 
здатного приваблювати численних відвідувачів і сприяти 
розвитку інфраструктури культурної сфери міста [18]. 
Як описує у своїх дослідженнях російський мисте-
цтвознавець і соціолог культури М. Хрєнов, фести-
вальні тенденції у світі на початку XXI ст. набувають 
всеохоплюючих масштабів, а у системі розвитку кра-
їни дане видовище посідає значне місце не лише як 
культурний феномен, а також як масовий спосіб впли-
вати на численні спільноти людей [9].
Можемо припустити, що фестиваль ліхтарів прово-
дять з метою популяризації творчості митців-ліхтар-
ників та репрезентації результатів їхньої діяльності. 
На фестивалях різного рівня представляють ліхтарі 
як вже знаних митців, так і маловідомих діячів «ліх-
тарної» сфери.  
Поняття «фестиваль ліхтаря» в даному дослідженні 
розглядатиметься як цінна форма культурно-мистець-
кої діяльності, певне сакральне дійство, яке вбирає 
в себе прояв ініціативності та творчості митців, котрі 
створюють ліхтарі, а також  як інструмент популяри-
зації культури Китаю у світі.
Загалом, фестиваль ліхтаря – це подія, яка супрово-
джується публічною демонстрацією культурного про-
дукту, а саме ліхтаря, головною метою якої є комуніка-
ція ліхтарних майстрів, художних шкіл чи підприємств 
із споживачами художнього продукту на різних рівнях. 
Провідна наукова співробітниця відділу мистецтв країн 
Сходу Національного музею мистецтв імені Богдана та 
Варвари Ханенків Логвін М. визначає свято ліхтарів як 
«великий знак оклику по завершенню урочистостей» [4].
До наших днів зберіглася традиція влаштовувати 
по всьому Китаю виставки ліхтарів на Юаньсяоц-
зе. 15-й день першого місяця за Місячним кален-
дарем у Китайській Народній Республіці відзнача-
ють Юаньсяоцзе, або Денцзе (Свято ліхтарів). Воно 
припадає на лютий–березень за Григоріанським 
календарем. До найвідоміших фестивалів ліхтарів, 
які проводяться у Китаї можемо віднести: найбіль-
ший у Китаї Міжнародний фестиваль ліхтарів Цінь-
хуай, Нанкін, фестиваль ліхтарів у Пекіні,  Шанхай-
ський фестиваль ліхтарів Юйюань, Ярмарок ліхтарів 
у парку Гуанчжоу Юешію та багато інших [14]. 
Варто відзначити, що діячі культури Китаю зацікавлені 

популяризувати китайський ліхтар у світі, тому часто 
фестивалі ліхтарів відбуваються в різних країнах світу. 
Фестивалі китайських ліхтарів в за кордоном організо-
вує команда китайської компанії «Гаїтянська культура» 
(«Haitian Culture»), заснована у 1998 р. Компанія «Haitian 
Culture» — це унікальна корпорація, яка заснована у м. 
Зігун, займається художніми проектами, виставками лі-
хтарів, арт-проектами з освітлення міста та проектами 
міської скульптури. Протягом двадцяти років діяльно-
сті компанія співпрацювала з відомими міжнародними 
організаціями та проводила фестивалі ліхтарів у понад 
40 країнах та регіонах, таких як США, Канада, Вели-
кобританія, Нова Зеландія, Японія, Сінгапур тощо [27]. 
Фестивалі ліхтаря в інших країнах:

- Сполучені Штати Америки: Фестиваль китайсько-
го ліхтаря у Філадельфії (The Philadelphia Chinese 
Lantern Festival, з 2015 р.), Нью- Йоркський фести-
валь зимових ліхтарів (Winter Lantern Festival, New 
York, з 2019, Фестиваль китайського ліхтаря «Лю-
міноза» (Luminosa Chinese Lantern Festival, Miami, з 
2019 р.);
- Литва: Великі ліхтарі Китаю (The Great Lanterns of 
China, перший в Балтійському регіоні у 2018 р.);
- Естонія: Великий азіатський фестиваль ліхтарів 
(Талін, з 2019 р.)

В Україні фестивалі відбувались у великих містах, 
таких як Київ та Одеса. Платформою у 2019 р. для 
першого в Східній Європі Фестивалю Гігантських Ки-
тайських ліхтарів стало «Співоче поле», розташова-
не у центрі Києва. На території встановлено близько 
тридцяти тематичних локацій, на яких представлено 
світлові інсталяції, кожна з яких символізує елементи 
китайської культури, фестиваль вогню і світла, робо-
ти китайських майстрів, аніматроніка тощо. Керівник 
київської компанії-організатора «Grand Event» Денис 
Погорілко переконаний, що «історія і культура східних 
країн завжди була для жителів України чимось захо-
плюючим  і фестиваль ліхтарів це нагода ознайоми-
тися із нею. «Це одна з найвідоміших і відвідуваних 
виставок у світі, яка проводилася в більш ніж 40 краї-
нах» - розповів організатор.
Фестиваль китайських ліхтарів м. Одеса відбувся у 
2018 році у парку «Преображенський». Дана подія – 
це  унікальна виставка, яка включала близько тридця-
ти інсталяцій, які нараховують 581 фігуру. Представ-
лені роботи митців з Китаю розповідали про давню 
історію та легенди китайської культури. 
Як стверджує Денис Погорілко (керівник компа-
нії-співорганізатора «Grand Event»: «Над усіма ін-
сталяціями працювали запрошені фахівці з Китаю 
та команда організаторів фестивалю в Україні, а під 
час монтажу було використано понад 15 тисяч лам-
почок і 2,5 кілометра шовку, а саме встановлення 
тривало близько двох тижнів». В рамках фестивалю 
було зареєстровано Національний рекорд України 
«Найбільш масштабна виставка світлових фігур». 
Його зафіксував експерт Національного реєстру 
рекордів України, заслужений діяч мистецтв Укра-
їни, посол по культурі провінції Хунань (КНР) Марк 
Орловський [7, C. 35].
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ВИСНОВКИ
АнаОтже, китайський ліхтар є однією із найбільш вираз-
них рис китайської культури. Унікальні фестивалі ліхта-
рів  розвивалися протягом тривалого проміжку часто та 
глибоко вкоренились в традиціях китайського народу 
та сьогодні залишаються частиною культури країни. Ки-
тайський фестиваль сьогодні виконує репрезентативну 
функцію сучасної та традиційної китайської культури.
Дослідження історичного аспекту виникнення фено-
мену «киатйський ліхтар» дало можливість виявити 
основні поняття та категорії. За роки існування ліхтарі 
зазначи численних трансформацій. Зміни торкаються 
форми, кольору, призначення, застосування, функціо-
нальності тощо. Ми встановили, що китайський ліхтар 
виступає  могутнім засобом розвитку і формування 
цілісної, духовно сформованої, розвиненої, творчої 
складової серед населення Киатю. Дослідивши осо-
бливості застосування дефініції «китайський ліхтар» 
в мистецтвознавчому та культурологічному аспектах, 
виявлено, що термін є полісемантичним і має свої 
смислові відтінки в різних епохах та країнах. 
В результаті аналізу найвідоміших фестивалів ліхтарів 
в Китаї та світі можна стверджувати, що цей напрям 
популяризації традиційного китайського ліхтаря зна-
ходиться на досить високому рівні, активно розвива-
ється та доность глядачеві інформацію про такі фун-
даментальні і стійкі компоненти культури, як киатйські 
ліхтарі. Фестивальна культура ліхтарів активно розви-
вається і за межами Китаю, а китайські діячі культури 
здійснюють дослідження, займаються промоутингом і 
рекламою, підтримують зв’язки з громадськістю, ви-
важено ставляться до організації заходів, знаходяться 
у постійному контакті з організаторами з інших країн. 
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Скло є одним із найстаріших матеріалів і тісно пов’яза-
Питання сенсу життя завжди цікавило людство. Існує 
припущення, що ще неандертальці могли мати свої ре-
лігійні вірування. Та з розвитком цивілізації, а також те-
риторіально, світобачення суттєво відрізняється. У всіх 
культурах споконвіків поставало питання народження 
та смерті, а також подальшої долі душі. Віра пробуджує 
у людині найглибші емоції, які вона зазвичай виражає 
у мистецтві. У багатьох релігіях, як наприклад індуїзм, 
є поняття сансара, що означало циклічність життя. У 
трипільській культурі схожий сенс має поняття колово-
роту. ."Небо з його запасами небесної вологи,¬ зміна 
сезонів, колообіг часу, колообіг життя — ось що стоїть 
у центрі світогляду землеробів" [19, с. 88-89]. Дана ро-
бота базується на дослідженні способу мислення три-
пільців та їхніх віруваннях у переродження душ через 
призму сучасного трактування. 
Постановка проблеми — пошук істини світобудови 
та сенсу людського існування, аналізуючи світогляд 
трипільців та їх старожитності. Чому трипілля? Три-
пільські поселення розташовувалися між Карпатами 
та Дніпром на місці сучасних України, Молдови та Ру-
мунії. На території України вони згуртовані на тери-
торії 15 областей: Надпрутті й Надбужжі та Середній 
Наддністрянщині і у Наддніпрянщині. І хоча доведено, 
що "трипільці не були нашими етномовними предками: 
вони були вихідцями із західної Анатолії(Мала Азія)" 
[28, с. 52], їхнє розуміння переродження є найближче 
до нашої культури у територіальному сенсі. Водно-

час очевидно те, що традиційні надбання української 
культури формувалися, в тому числі, й на основі тієї 
культурної бази, що існувала у часи культури Трипіл-
ля-Кукутень (звісно, беручи до уваги низку змін та 
трансформацій). Так, ми можемо прослідкувати три-
пільські мотиви та орнаменти у традиційній українській 
вишивці та писанкарстві.
Актуальність та наукова новизна результатів дослі-
дження полягає у проекції культурних надбань три-
пільців на такий матеріал, як скло, що є новизною для 
українського мистецтва. Адже більш притаманний 
матеріал для трипілля є кераміка. Дана робота є су-
часною інтерпретацією світогляду, який панував у VI-II 
тис. до н. е. та спробою пізнати світогляд людей того 
часу за допомогою мистецтва.
Мета дослідження - опрацювати історичні джерела 
(наукові статті, публікації, тощо), що вивчають уявлен-
ня трипільців про світ, зокрема про сакральний центр 
коловороту. 
Завдання -охарактеризувати природні космогонічні 
моделі та світоглядні основи; дослідити семантику 
жіночих фігур, зокрема образ Великої Богині-Мате-
рі; вивчити символіку трипільців, що використовува-
лась як в побуті, так і в сакральному значенні. Через 
даний багаж знань і концепцію існування трипільців 
пропустити власне бачення проблеми та відтворити 
це у матеріалі Відобразити невпинність життя та без-
кінечний плин часу як його уявляли неолітичні племена 
землеробів на території України.

Т е т я н а  М е н я ш е в а
С в і т о б а ч е н н я  ч е р е з  п р и з м у 

р е л і г і й н и х  у я в л е н ь  т р и п і л ь ц і в
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Практичне значення роботи дає можливість викори-
стання її висновків для подальшого аналізу світоба-
чення, яке полягає у циклічності життя, стихій і явищ 
природи. А також для переосмислення і власного 
трактування вказаної моделі.
Аналіз досліджень та публікацій. У книзі “Спроба ре-
конструкції трипільської міфології за пам’ятками мисте-
цтва” Д. О. Король описує, як давнє суспільство, яке 
було мисливцями, стає землеробами і скотарями. Це 
займало багато сил і часу, тож вся їхня релігія базується 
навколо цього. Культ родючості  та жіночого начала, а 
також циклічності життя перегукується у всіх археологіч-
них знахідках. І хоча вся модель світобачення трипільців 
базується на гіпотезах і здогадках, які іноді протирічать 
одні одним, у нас вимальовується певна картина.
У праці Олени Годенко-Наконечної “Композиційні 
особливості Трипільсько-Кукутенської абстрактно-ге-
ометричної орнаментики (типологія та стилістика ос-
новних композиційних схем)” описуються та класи-
фікуються основні мотиви та розглядає типологію 
композиційних схем. А також автор акцентує увагу на 
те, що основні факти трипільської культури є предме-
том дослідження археології.
У статті “Космологічний символізм трипільської керамі-
ки” Наталія Ніколова не лише описує та систематизує 
відомі тлумачення археологічних знахідок, але й подає 
власне трактування( що ще раз доводить про неодно-
значність тверджень). Дослідниця робить висновок, 
що тогочасні племена мали достатньо добре розвинені 
знання астрономії та того, що ми зараз називаємо при-
родничими науками. Ці дослідження підтвердили тезу 
про роль мистецтва, як засіб передачі досвіду та знань 
і спосіб відображення світу та космосу.

РОЗДІЛ 1. Композиційні особливості трипіль-
ських орнаментів та закладений у них симво-
лізм.

Конструкція кожного трипільського орнаменту – це 
загальна схема, його основа, скелет. Лінії, пунктири, 
хрестики, трикутники, петлі, фестони тощо є не про-
сто елементами декорування, а є частиною чіткої сис-
теми. Незважаючи на вільні лінії “від руки”, композиції 
чітко побудовані, а орнаменти є цілісні [12, с.42]. Саме 
орнамент є ключовим джерелом вивчення народів у 
дописемну епоху. Завдяки символам, нанесеним на 
кераміку, дослідники визначають етнічну приналеж-
ність людей, які їх створювали. Трипільські горщики є 
чудовим підтвердженням цієї тези, адже їх орнамент 
залишається майже незмінним протягом сотень ро-
ків і суттєво відрізняється від орнаментів інших пле-
мен, що проживали навколо. Саме через призму зо-
бражень археологи роблять висновки про розвиток 
господарства, побуту і навіть про вірування людей.
 Серед типового орнаменту культури трипіл-
ля-кукутені зустрічається цілий набір різноманітних 
символів. В першу чергу це абстрактні лінійні зобра-
ження, меандри тощо. Однак варто додати ще й ан-
тропоморфні малюнки, а також зображення тварин, 
рослин, космічних символів, геометричних фігур і на-

віть міфологічних істот. На основі такої різноманітності 
зображень окремі дослідники навіть припустили, що 
трипільський орнамент виконував роль ідеографічно-
го письма, тобто своєрідних ієрогліфів, які використо-
вували для передачі інформації [9, с.160-165]. Сучас-
ні вчені здебільшого скептично ставляться до цього 
твердження. Однак, як би там не було, символізм 
трипільських керамічних виробів мав закладене у собі 
семантичне значення і був одним зі способів ділитися 
своїм досвідом та своїми уявленнями з іншими.
 Варто розуміти, що більшість зображень 
дійшли до нас як фрагменти посуду. Здебільшого це 
були глечики, амфори та горщики, які використову-
вали у господарських цілях. Ці зображення робилися 
для того, щоб оберігати найцінніше, що мали люди 
того часу – їжу. Люди справді вірили, що орнаментація 
має сакральний сенс і допомагає зберегти врожай. 
Специфіка зображень на опуклих поверхнях полягає 
у тому, що їх потрібно «розгорнути», щоб зрозуміти 
повну картину. Іншими словами, зображення варто 
розглядати у вертикальній проекції для створення 
цілісного уявлення про сюжет. Саме такі схематичні 
зображення, своєрідні кола, і стали підґрунтям для 
нашої роботи. 
Візитівкою трипільської культури є посуд із абстрак-
тними лінійними зображеннями, які асоціюються із 
репрезентацією астрономічних уявлень. Архітектоніка 
цього орнаменту проглядається у тому, як вона лягає 
на об’ємний посуд. Основа орнаменту огортає глиня-
ний посуд наче руками. Це добре прослідковується 
у проекції зверху, де чітко вимальовується солярна 
символіка. Усі конструкції цілісні і тут немає випад-
ковостей, деталі тісно пов’язані між собою. Учений  
Т. Ткачук відносить орнаменти до семіотичної систе-
ми, тобто знаково-символічної[12, с.42].
До композиції цього кола входять різноманітні зобра-
ження. Зокрема знаки тварин, рослин, місяця, води 
тощо. Популярними є і лінзоподібні овали, які дослід-
ники трактують як схематичне зображення зерна. 
Часто у малюнок потрапляють символи свастики та 
хрестоподібні зображення. Це коло є характерною 
рисою, яка пронизує усю культуру цих племен. Про-
водячи розкопки трипільських поселень, дослідники 
зауважили, що вони мають спіральну забудову, у цен-
трі якої знаходиться культове місце. Такі ж орнаменти 
знаходимо майже на усіх предметах побуту та культо-
вих речах трипільців. 
Багато варіантів посуду містять місячні серпанки. 
Якщо дивитися зверху на таке зображення, стає зро-
зуміло, що тут зображується місяць у всіх своїх фа-
зах. Поряд із ними дуже часто зустрічаються симво-
лічні знаки очей, які отримали умовну назву «Совиний 
лик». Важливе місце у таких зображеннях мали місце 
малюнки змій. Таким чином вважалося, що місяць- 
це якась вища істота, яка має очі та спостерігає за 
людьми [18, с. 403]. Іншими важливими знаками були 
символічні завитки, які сучасні дослідники трактують 
як колосся. До цієї тези М. Відейко додає значну кіль-
кість знахідок де в нижній частині зображення знай-
дено поодинокі колоски. Археолог визначив їх як схе-
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матичне зображення ячменю, а ті, що мали зверху дві 
цятки позначив як символ гороху. На овалоподібних 
зображеннях дослідник бачить відбиток історій про 
сільськогосподарські роботи. 
Ще одним типовим зображення кола, що обплітав 
амфору є зображення лиць людей. Часто це були 
дзеркально симетричні малюнки, біля вушок глечика. 
В центрі композиції вимальовували широкі горизон-
тальні смуги, які були або порожніми, або замальо-
вувалися вертикальними рисками. Тут же зустріча-
ються обриси місяця, а також знаки води та зерна 
[18, с.452]. Вірогідно це було уособлення вищих сил, 

можливо культ предків, який асоціювався із родючі-
стю, що засвідчено символами води та зерна. 
Дзеркальні зображення є типовим зразком творчості 
культури трипілля-кукутені. Класичним прикладом тут 
є сюжет із двома змієподібними істотами, які науков-
ці умовно назвали драконами. У такий спосіб зобра-
жувалися дві істоти, які летять один на проти одного 
обгинаючи форми посуду своєю траєкторією. Крім 
того, часто можна зустріти бінарне зображення со-
лярних знаків і зображень дощових потоків, а також 
зображення «совиних очей». Поширеними є малюнки 
заокруглених спіралей меандрів [28, с.44]. 

Зразки трипільських орнаментів



46  ▪ к в а л і ф і к а ц і й н і ▪ р о б о т и ▪  2 0 2 0

Очевидно такий підхід має своє первісне значення, 
яке є значно глибшим, ніж може здатися на перший 
погляд. Бінарний світогляд є важливою частиною ду-
ховного світу людини тих часів. День протиставлявся 
ночі, літо зимі, життя смерті, чоловік жінці тощо. Тож 
деякі дослідники припустили, що ці символічні істоти, 
були синкретизмом птаха та змії, яких зображали та-
ким чином на посуді. Однак це питання є надзвичайно 
дискусійним.
Так само часто зустрічається і тричленна орнамен-
тація. Тут одразу на думку спадає трьохпроменевий 
вітряк. Такі орнаменти застосовувалися при розма-
льовуванні круглих мисок, або у вертикальній ком-
позиції, коли декілька свастик обертаються навколо 
посудини. До цієї ж категорії можна віднести і зірко-
во-свастичні зображення. Триєдність виражалася і 
у вже згаданому розподіленні світу на три частини – 
землю, воду та небо. Символічними їх відповідниками 
були зображення Богині-Матері, Бога-Батька (у ви-
гляді бика) та змія, який ототожнювався із водою[26].
Найпоширенішим типом орнаменту є Чотиричленний 
тип. До нього можна віднести і хрестоподібні малюн-
ки, ромби, свастики у такий спосіб зображували чоти-
ри фази місяця тощо. Часто вони ставали органічною 
частиною овального кола. Інколи сторонами хреста 
слугують різні елементи – промені. 
Чи не найбільш популярним було зображення Боги-
ні-Матері. Це зображення найчастіше мало антропо-

морфну форму теракотової статуетки з підкреслени-
ми жіночими рисами. Часто вони мають специфічний 
орнамент у вигляді татуювання у формі ромба. Цей 
ромб ділиться ще на чотири частини, в кожній з яких 
по крапці. Це зображення було символом жіночого 
начала у природі і ототожнювався із засіяною землею 
[13,с. 162]. Інколи на таких фігурках можна побачити 
зображення сонця чи інших космічних символів, але 
найпоширенішим є зображення змій, які оточують 
жінку. Спіралевидні орнаменти дослідники пов'язу-
ють із двома найважливішими факторами сільсько-
господарського життя. Перший уособлював сонце та 
його рух, другий-хмари та дощ. Груди у теракотових 
статуетках символізували хмари, які подібно грудям 
напувають життєдайною вологою. Б. Рибаков зазна-
чає, що "уподібнення дощу молоку змусило вбачати 
у хмарах жіночі груди чи коров'яче вим'я"  [19, с.84]. 
Тож меандровий орнамент також часто асоціювався 
із хмарами та Богинею родючості.
В пізніших етапах знаходимо жіночі зображення но-
вого типу. Це були стрункі жіночі фігурки, які позна-
чені символами вагітності. Це могло бути зображення 
рослини на животі, яке виходило з лона жінка. Але 
найчастіше до глини, з якої ліпили фігурки домішували 
зерна, або робили відтиск цими ж зернами.[18, с. 376] 
Це було символічне співставлення того, що жінка, так 
само як і земля, стає родючою завдяки насінню. При-
вертає увагу образ Богині-Матері, який класифікують 

Презентація унікальної виставки артефактів Трипільської 
культури у галереї “АВЕК”, Харків.
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як Мадонна. Жіночу фігурку з дитиною на руках біля 
грудей, в більшості зліва [18, с.393].
Первісно орнамент мав культове, а не декоративне 
зображення. Це твердження доведене етнографа-
ми на основі вивчення життя багатьох народів. Цей 
процес вираження своїх емоцій за допомогою схема-
тичних зображень та символів притаманний багатьом 
народам світу. Очевидно вони вкладали первісний 
сенс у своє зображення, навіть якщо з часом цей 
сенс губився. Вчені зауважують, що навіть побутові 
предмети ставали символом чогось вищого. Напри-
клад класичний кам’яний стіл уособлював небосхил 
на якому споживали культову їжу. 
Малюнки у трипільців мали не лише естетичне значен-
ня. В першу чергу це було зображення картини світу 
через призму архетипів. Це була форма вираження 
досвіду людини. Семантика орнаментів співставля-
ється із тогочасними віруваннями на різних етапах 
їх розвитку. Цьому мистецтву притаманний глибокий 
символізм [14, с.9]. Навіть, якщо йшлося про звичайні 
зображення рослин чи тварин, у своїй суті вони нес-
ли глибший підтекст. Символіка таких зображень є 
зразком синкретичної культури , яка наділена світо-
глядним змістом, у якому замішані магія, міф і культ. 
Саме такими уявленнями про космос, потойбічний та 
навколишній світ цінні ці твори мистецтва[18, с.347]. 
Оскільки вони допомагають нам досягти головної цілі 
історії – зрозуміти спосіб мислення та уявлення людей, 
яких із нами розділяє більше, як чотири тисячі років.

РОЗДІЛ 2. Міфологічний світогляд трипільської 
культури.
Дослідники пов’язують мистецтво та духовну культу-
ру різних народів із їх господарсько культурним ти-
пом. Трипільські племена набули свого розвитку під 
час так званої Неолітичної революції. Це означало, що 
традиційні форми господарства, такі як полювання і 
збиральництво відходили на другий план. Їх заміняло 
тваринництво та землеробство. Для ефективного роз-
витку господарства люди мали розвивати знання про 
природу, небесні світила, обертання землі, календарні 
цикли тощо. Ця зміна типу господарювання вплинула на 
зміни у світогляді людини і як наслідок на її уявленнях 
про всесвіт. Людина стає залежною від сил природи. 
Саме від цього залежить врожай і майбутній достаток. 
Страх та невпевненість у майбутньому породжували ри-
туали спрямовані на покращення родючості, викликан-
ня дощу, зміну погоди тощо. Борис Рибаков вважав, що 
в центрі світогляду землеробських племен стояло небо, 
яке уособлювало невичерпний запас вологи, сонця. 
Саме воно було символом циклічності з його змінами 
дня і ночі та пір року. 
Часто трипільський орнамент поділений на три ча-
стини. На думку дослідників, він уособлює триєдину 
модель всесвіту в уявленні людей. Перша знизу уосо-
блює землю, з рослинами. Найвища частина небесна. 
Вона асоціювалася із зображеннями крапель води, які 
зображувалися як хвилясті або навскісні лінії. Найши-
ршою ж смугою була середня, вона символізувала по-
вітря, у якому зображувався дощ у вигляді тих же хви-
лястих стрічок та спіральні символи сонця [18, с.441]. 

Схеми розпису означали плин часу, як його уявляли 
землеробські племена.
Часто посуд у трипільців був антропоморфний. Це були 
грушоподібні горщики на підставках, двох’ярусний по-
суд, а також кубки та специфічні ковші. Надання посуду 
антропоморфних рис пов’язане із побутовою магією, 
яку використовували для того, щоб задобрити богиню і 
отримати життєві блага. Крім того, окремі риси, такі, як 
намальовані змії, мали на меті не допустити заведення 
гризунів чи інших шкідників. 
 Важливою частиною вивчення будь-якої релігії є ви-
вчення сприйняття часу. Трипільці сприймали час, як 
циклічну і безкінечну категорію. Це часто знаходило 
свій вияв у їх символіці. Цікаво, що для людей того часу 
місяць був рівноцінним предметом поклоніння, як і сон-
це. Точно так, як місяць змінює сонце, а природа від-
роджується і помирає щороку, перероджуються душі 
предків і все починається спочатку. Окрім цього, місяць 
так само перероджувався, змінюючи свої фази. Сучасні 
етнографи припускають, що місяць асоціювався у три-
пільців із жіночим культом, а сонце з чоловічим. Симво-
лом цього вічного перевтілення був S-подібний символ, 
меандр, який закручувався до середини спіраллю [18, 
с.400-401]. Це підтверджує і унікальний тип забудови 
поселень, який також мав форму спіралі. 
Люди завжди намагалися бути частиною сакрального 
простору і оточувати себе сакральними предметами. 
Саме тому, вони наносили культові зображення на по-
бутові речі. Трипільці не сприймали світ як Хаос, вони 
намагалися знайти у ньому гармонію і впорядкованість. 
Тому їх магія була спрямована не лише на дбання про 
врожай, а ще й на відродження людини та природи у 
сакральному світі. Відповідно усе їх мистецтво так, чи 
інакше зводилося до цього концепту. Кожен малюнок 
на глечику є завершений та безкінечний і утворює ком-
позицію замкненого кола. Саме це коло асоціювалося 
із вічністю життя та всесвіту. Такі ж властивості мали 
і інші символи – коловорот, вітрячок, меандри різного 
роду завитки тощо. Усе це можна пов’язати із психоло-
гією людей того часу, які уявляли час та всесвіт у формі 
круговороту. Центром цього кола є сакральне місце, 
яке у поселеннях репрезентувалося у формі капища, чи 
іншого культового простору [9, с.159]. 
Трипільські рисунки- це частинки нескінченної компо-
зиції, яка складається з елементів, що не мають кінця і 
краю. Вони відображають уявлення про космос неолі-
тичних племен. Дослідники зауважили цікаву особли-
вість мистецтва трипільців. Справа в тому, що кера-
мічні орнаменти можуть легко переходити із темного 
у світлий тон у залежності від положення та фокусу. 
Така гра з текстурами породжує складність у розумін-
ні, що є фоном, а що, власне, центральним зображен-
ням. Ця ідеє породжує наступний концепт який варто 
згадати у нашій роботі, концепт дуалізму. 
Двочленні зображення на посуді відтворювали світо-
глядний синкретизм людей того часу. Усе своє життя 
люди стикалися із речами, які мали протилежний сенс 
– чоловік і жінка, добро і зло, день і ніч, життя та смерть 
тощо. При цьому ці речі були тісно взаємопов’язані, бо 
без одного не могло існувати іншого. 
Як бачимо, різноманіття концепцій та поглядів, які 
знайшли своє відображення у неолітичному мистецтві 
не суперечить одне одному, а лише доповнює їх. Із ідеї 
про вічне оновлення та циклічний рух життя виходить 
ідея дуалізму, як символ двох начал. Звідси вимальо-
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вується теза про потрійність світу, світове дерево, або 
як його ще називають, космологічна вертикаль, до якої 
входило три сфери – земля, повітря та вода [28, с.53]. 
І все це повертається до культу сонця та води, які були 
символом змінності природи і який зображувався у 
формі чотирипроменевої свастики. 
Розуміння сутності цих творів лежить далеко за межа-
ми самого лише мистецтвознавства. Адже у них прояв-

лялася психологія людини. Малювання для трипільців 
було інструментом утримання всесвіту у стабільному 
стані. Це був цілий магічний ритуал, спрямований на 
встановлення світової гармонії та досягнення стану 
переродження. Отримання безсмертя досягається за 
допомогою акту творіння. Адже той, хто здійснює ри-
туал виходить за межі звичного стану і стає безсмерт-
ним. 

S-подібний меандровий мотив, зміїні сюжети, 
антропоморфні форми та фігури.
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РОЗДІЛ 3. Концепція та проектно-композиційне 
вирішення поставленої проблеми.
Образ у трипільців був первинною категорію та 
основою сприйняття світу. Ця ідея не нова і пере-
гукується у багатьох релігіях та філософіях світу. 
Німецький мислитель Фрідріх Ніцше описав ідею 
Вічного Повернення всіх речей ще в кінці XIX ст. Ру-
мунський релігієзнавець Мірча Еліаде працював над 
ідею циклічності часу на початку XX ст. Час тотож-
ний з космічним, міфічним, священним часом, який 
нівелює глобальну схему лінійності часу. Провівши 
дане дослідження стало зрозуміло, що така модель 
світобачення прослідковується у трипільській куль-
турі. Усе нове це давно забуте старе. Як уже було 
сказано вище, хоча трипільці не є нашими прямими 
предками, але їхні здобутки територіально близькі 
нам і їх окремі аспекти можна побачити у сучасній 
українській культурі. 
Вивчаючи знайдені матеріали при проведені архе-
ологічних розкопок, дослідження та аналіз знайде-
ного, а також сучасна інтерпретація уявлення про 
світ давнього суспільства, чітко сформувалось ба-
чення даного твору. Ця інформація наштовхнула на 
роздуми про світобудову та сенс життя загалом, а 
також наше призначення у цьому світі. Отже ство-
рення даної роботи також має циклічний характер 
— відображення даного світобачення було знайде-
но у трипільській культурі, а знайдена інформація 
дала поштовх для творчого підходу у вирішенні по-
ставленої проблеми.
Стало очевидно, що зображення циклічності життя, а 
саме суть реінкарнації, композиційно буде вирішено 
через коло. Коло, символізує безкінечне повторення 
у всьому, сенс переродження, повернення у початко-
ву точку, уособлює вічність життя та всесвіту.
Вода завжди сприймалася як основа життя. Рух 
води, її потоки, вихр ототожнюється з плином часу. 
Поки тече вода — доти існує життя, а її застій означає 
смерть. Основа роботи — потоки води. Вони крутять-
ся-закручуються та затягують, поглинаючи людину. 

Жіноче обличчя (як ми пам’ятаємо: Велика Боги-
ня-Матір – символ жіночого начала), виринають з гли-
бин. Це означає народження. Людину “виштовхує” у 
цей світ. Ми приходимо сюди з криком. Нам холодно, 
самотньо. Згодом ми звикаємо, не все так погано. Та 
час біжить. Він не зворотній та безпощадний. Колообіг 
часу і всього навколо затягує людину, яка є лише не-
великою частиною і вона стає частиною значно біль-
шого процесу – колообігу природи.
А що далі? Який у цьому сенс? У давніх людей було 
всьому пояснення. І все цілком логічно. Бо далі слі-
дує життя. Нове життя, початок якому дало старе. Це 
ідея вічного перевтілення, відродження душ покійних 
родичів через тіла новонароджених дітей Роду [26].
У роботі зображено, як плин часу поглинає людину. 
Те, як приходять незворотні зміни, зображено зану-
ренням обличь у воду. Це відбувається поступово, 
крок за кроком, ледь помітно, аж поки на останньому 
сегменті роботи не залишаться лише хвилі — той слід, 
який людина залишить після себе. І він теж з часом 
зникає. У когось пізніше, а у когось одразу, як тільки 
його життєвий цикл закінчився. І це б означало кінець, 
якби на місці старого не утворилось нове. Процес во-

скресіння, переродження, який “описаний” у трипіль-
ців, відкриває нові перспективи для душі. І знову все 
починається з початку. 
Така філософія імпонує та надихає. Бо розуміння 
того, що кінець —  це новий початок, а отже кінець 
не такий незвіданий та страшний, обнадіює. Це саме 
той момент, коли можна почати все з чистого листка. 
Життя не закінчилось, лише почався новий розділ.
В середину твору вписаний орнамент. Він запо-
зичений в трипільців. Побудований за існуючою 
схемою трипільських зображень. Кістяк орнамен-
ту- це зірково-свастична схема із трьома гілками 
—  трьохпроменевий вітряк. Вони закручуються, що 
теж передає постійний рух. Три промені зобража-
ють космогонічну модель триєдності, а саме цикл 
життя, смерті, воскресіння. Також це “космологіч-
на вертикаль”- земля, повітря та вода. Лінзоподіб-
ні кола символізують зерно як проміжний етап між 
старим і новим. “З неба падає дощ, проростають 
злаки і плоди, а їхнє насіння, схоронене в землі, 
знову проросте навесні новими сходами. Обожнен-
ня природного циклу: життя, смерть, воскресіння 
— основа релігії трипільців.” [26]  

ВИСНОВКИ
Отже, провівши дане наукове дослідження, можна 
зробити висновки про те, яким бачили світ давні люди 
і наскільки їхній світогляд може бути актуальним на 
сьогоднішній час. Розуміння того, наскільки їхнє уяв-
лення про світ було різнобічним, розмаїття концепцій 
та поглядів, передане через семантику орнаментів, 
наводить на думку, що ці люди жили у гармонії з со-
бою та світом. У трипільців було пояснення всьому і ці 
архетипи не тільки не суперечать та доповнюють одне 
одного, але і мають відображення у їхньому побуті та 
веденні господарства. Інформативне обмеження тих 
часів не стало на заваді комплексного розуміння світу. 
Більше того, вони намагалися зберегти цю інформа-
цію і передавати її іншим. Робилося це за допомогою 
мистецтва – універсального коду, за допомогою якого 
можна доторкнутися до епохи та зрозуміти її. 
Наша робота є проекцією і певним переосмисленням 
синкретичної культури трипільців і їх мистецтва. Вона 
покликана привернути увагу до такої важливої теми, 
як минуле та світогляд людей того часу. Саме в ми-
нулому ховається багато відповідей на наші питання. 
Адже людина, незважаючи на історичний контекст 
є незмінною і мислить дуже схожими категоріями, 
турбується про ті саме речі та намагається виразити 
свої емоції за допомогою мистецтва. Звичайно скло 
як матеріал не є характерним для тих часів. Однак 
ця робота має на меті показати незмінність духовних 
цінностей та їх важливість крізь віки. Це спроба син-
тезу мистецького твору, в основі якого лежать давні 
культурні надбання і сучасні технології у склі. І навіть 
якщо сучасні технології рушили далеко вперед, ми все 
одно, подібно трипільцям, залишаємося маленькими 
людьми у великому коловороті життя і намагаємося 
зрозуміти цей світ і своє місце в ньому.
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