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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Українська народна фігурна кераміка 

(глиняні вироби з пластичними рисами) як оригінальний вид декоративно-

ужиткового мистецтва функціонує відповідно до загальних законів 

розвитку народного мистецтва – її аналоги простежуємо на виробах із 

дерева, металу, каменю, гіпсу, навіть тіста та сиру. У системі композиційних 

закономірностей кожного з них діють закони традиції, цілісності і 

тектоніки.  

Еволюція формотворення відбувається від простих до складніших 

форм, від утилітарності до декоративності. Американський естетик і 

психолог мистецтва Р. Арнхейм писав, що простота і правильність форм 

неминуче є результатом однобокості змісту в орнаменті.  

Гармонійність та художня виразність кераміки досягається 

об’ємністю окремих елементів, вишуканістю силуетних ліній, м’якістю 

пропорцій, тривимірністю моделювання. Пластичність, яка є одним із 

засобів емоційно-художньої виразності, поділяється на рельєфну й об’ємно-

просторову. За спостереженням М. Станкевича, в окремих виробах 

пластичність є конструктивною основою, в інших – має факультативний 

характер.  

Фігурність виявляється у посуді відкритого і закритого типів, 

зооморфних і антропоморфних виробах, пов’язаних з інтер’єром –

свічниках, скарбонках, підвазонниках, попільничках, пластиці малих форм, 

люльках, музичних інструментах (окаринах) тощо. Деякі риси фігурних 

форм простежуємо в архітектурній кераміці, зокрема у формотворчих та 

оздоблювальних інспіраціях цегли (рельєфні та контррельєфні знаки і 

написи), дахівки, окремих елементів екстер’єру та інтер’єру сакральних 

споруд (рельєфів, розеток, голосників, бань-“маківок”, плиток на підлогу), 

водопровідних і дренажних труб, димарів тощо. Спеціального вивчення 

потребує й питання ролі керамічних виробів у просторі храму та Літургії, 

календарних (різдвяних, великодніх та інших) і родинних (родильних, 

весільних, похоронних) обрядах та звичаях українського народу. 

Фігурними вважаємо глиняні предмети, виготовлені переважно за 

допомогою двох способів − на основі точених на крузі форм (горщики, 

баньки, дзбанки, накривки, свічники тощо), до яких доліплювалися окремі 

деталі, або лише техніки ліплення. Дослідник українського гончарства 

Я. Риженко такі предмети називав “скульптурними витворами”, адже посуд 

виготовляти простіше, натомість пластичні вироби потребують певного 

художнього смаку і таланту майстра. Характеризуючи роль пластичних 

оздоб у прикрашанні кераміки, науковці переважно обмежувалися 

розглядом творчості окремих гончарів, осередків чи регіонів. Наголос 

здебільшого робився на розписній кераміці, а пластично-фактурне 

оздоблення, фігурний (зооморфний і антропоморфний) посуд та пластика 

малих форм докладно не досліджувалися. Мистецтвознавці рідко звертали 



 

 

увагу й на глиняні фігурні предмети як необхідні атрибути в ритуалах, 

пов’язаних з календарними та родинними обрядами й звичаями українців. 

Відтак, актуальність заявленої теми зумовлена: 

– відсутністю у мистецтвознавстві ґрунтовної узагальнюючої праці 

про особливості пластично-фактурного оздоблення і фігурної кераміки; 

– важливістю запровадження типології виробів із зооморфними та 

антропоморфними рисами; 

– необхідністю класифікації деяких видів архітектурної кераміки; 

– недостатньою обґрунтованістю наявної типології декору та функцій  

предметів у просторі храму і пов’язаних з народними обрядами; 

– потребою введення у науковий обіг численних пам’яток, які автор 

виявила під час опрацювань українських і зарубіжних музеїв, приватних 

колекцій, у процесі експедицій і відряджень у різні регіони України та інші 

держави. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Підготовка дисертації тривала у межах колективного дослідження відділу 

Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства 

Національної академії наук України “Культурна спадщина в українських 

музеях: збереження та сучасна інтерпретація” (2016–2020), державний 

реєстраційний номер теми 0115U005547 (Протокол № 6 засідання Бюро 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України від 

17.09.2015 р.). 

Важливими для дисертаційної праці стали результати експедиційних 

польових матеріалів, здобутих у ході міждисциплінарного вивчення 

пам’яток матеріальної та духовної культури упродовж 2013–2019 рр. за 

темою колективної монографії “Покуття: історико-етнографічне 

дослідження” (тема НДР відділу історичної етнології Інституту 

народознавства НАН України 0115U005545). 

Тему докторської дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

Інституту народознавства НАН України (протокол № 8 від 27 вересня 2016 

року). 

Запропоноване дослідження стало логічним продовженням 

кандидатської дисертації “Декор традиційної української кераміки ХVІІІ – 

першої половини ХХ століть (іконографія, домінантні мотиви, художні 

особливості)” (2004, Львів, ЛНАМ), у якій було вивчено еволюцію 

провідних мотивів і сюжетів української мальованої кераміки, 

підкреслювалися унікальні та універсальні особливості декору глиняних 

виробів у порівняльному аспекті, розкривалася символіка тощо.  

Мета роботи – дослідити особливості пластики декору та форми 

керамічних виробів, визначити концепцію образів в українській народній 

фігурній кераміці ХІХ–ХХ ст., типологізувати українську народну фігурну 

кераміку як унікальне етнокультурне та мистецьке явище. Для досягнення 

мети ставитимуться такі завдання:  



 

 

– виявити теоретико-методологічні засади дослідження, 

проаналізувати історіографію питання та джерельну базу, ввести у науковий 

обіг маловідому мистецтвознавчу літературу та архівний матеріал щодо 

пластично-фактурного декору глиняних виробів, фігурної обрядової 

кераміки, систематизувати власні польові матеріали, зібрані під час 

експедицій і відряджень;  

– на основі джерел, музейних збірок та приватних колекцій кераміки 

ХІХ–ХХ ст. простежити генезис пластично-фактурного оздоблення у 

народній кераміці з виокремленням його основних технічних різновидів;  

– провести типологію глиняних виробів за архітектонічними 

особливостями, функцією та художніми ознаками;  

– схарактеризувати напрямки розвитку пластики малих форм та 

акцентувати на основних темах і сюжетах; 

– визначити основні фігурні варіанти глиняних музичних 

інструментів (окарин) та люльок; 

– дослідити фігурність архітектурної кераміки, виокремивши її 

основні види; 

– підкреслити особливості форми та декору керамічних виробів у 

просторі храму, а також чині Таїнства Пресвятої Євхаристії;  

– проаналізувати мистецькі особливості фігурної кераміки 

промислового виробництва (для порівняльного зіставлення з народною 

керамікою); 

– виявити роль глиняних виробів в обрядах та звичаях календарного 

(Різдво, Великдень) та родинного (народження, весілля, похорон) циклів 

українців; 

– розглянути українську фігурну кераміку у слов’янському та 

загальноєвропейському контексті, акцентувавши на спільних та відмінних 

рисах у пластиці та оздобленні; 

– ввести у науковий обіг досі невідомі пам’ятки з українських музеїв 

і світлиць, зарубіжних музеїв, приватних колекцій, водночас здійснивши їх 

наукову атрибуцію з верифікацією імен майстрів, гончарних центрів, часу 

виконання. 

Об’єкт дослідження – вироби української народної та окремі види 

промислової фігурної кераміки ХІХ–ХХ ст. (не аналізуються рельєфні кахлі 

та іграшка).  

Предмет дослідження – пластика декору та форми, концепція образів 

української народної фігурної кераміки ХІХ–ХХ століть.  

Географічні рамки – етнічна територія України. Вибір ареалу 

дослідження зумовлено прагненням якнайповніше схарактеризувати 

основні види фігурної кераміки українських майстрів.  

Хронологічні межі – дослідження охоплює період ХІХ–ХХ століть. 

Для виявлення витоків рельєфного декору та пластики форм керамічних 

виробів залучено й матеріали інших історичних періодів. 



 

 

Теоретико-методологічною базою дисертації є праці з 

мистецтвознавства і суміжних наук; залучено також окремі дослідження про 

особливості функціонування та оздоблення предметів народного 

декоративного мистецтва інших країн. З огляду на характер об’єкта й 

предмета дослідження важливими є загальнонаукові методи, зокрема 

методи аналізу і синтезу, а також історично-порівняльний, порівняльно-

графічний, інтерв’ювання і фотофіксації пам’яток на емпіричному рівні.  

Системне розкриття поставленої проблеми передбачає застосування 

різних методологічних засад для виявлення особливостей розвитку і 

функціонування української народної фігурної кераміки, активне 

використання методів, засобів та інструментарію, якими послуговується 

мистецтвознавство та суміжні з ним науки.  

Характер об’єкта і предмета дослідження зумовили застосування 

принципів історизму та системного підходу. Особливу увагу акцентуємо на 

проведенні власних польових досліджень, опрацюванні архівних джерел, 

глиняних пам’яток у музеях та приватних колекціях. У роботі враховано 

судження вчених про народне декоративне мистецтво інших країн. 

Новизна роботи зумовлена як сукупністю поставлених завдань, так і 

методами їх вирішення. У дисертації: 

вперше 

– введено у науковий обіг українського мистецтвознавства велику 

групу керамічних виробів з виразними пластичними рисами декору та 

форми з більш, ніж ста музеїв України, Польщі (Державний етнографічний 

музей у Варшаві, Етнографічний музей у Кракові, Національний музей у 

Кракові тощо), Російської Федерації (Російський Етнографічний музей), 

Китаю (музей “Україна” у Цзіньхуа), Сполучених Штатів Америки 

(Український музей у Нью-Йорку, Український національний музей у 

Чикаго), більше п’ятнадцяти приватних збірок, матеріалів дев’яти 

експедицій та численних відряджень, які стали вагомою джерельною базою 

дослідження; 

– цілісно проаналізовано стан наукового дослідження форми, 

оздоблення та функцій української народної фігурної кераміки;  

– розглянуто фігурні форми кераміки археологічних культур та 

виробів Х – ХVIII століть як основи розвитку глиняної пластики ХІХ–ХХ 

століть, що унаочнило концепцію про тяглість мистецьких традицій 

українських майстрів; 

– досліджено фігурні концепти архітектурної кераміки з докладною 

характеристикою цегли, дахівки, керамічних елементів в екстер’єрі та 

інтер’єрі сакральних споруд (рельєфів, розеток, бань-“маківок”, голосників, 

плиток на підлогу), водопровідних і дренажних труб, димарів з різних 

регіонів України;  

– доведено, що українська глиняна пластика розвивалася в контексті 

світових тенденцій, водночас зберігаючи свою мистецьку унікальність, 



 

 

підкреслено спільні та відмінні риси формотворення та особливостей 

декору;  

уточнено 

– типологію та декор зооморфної та антропоморфної кераміки на 

широкому матеріалі; 

– класифікацію основних різновидів пластично-фактурного 

оздоблення − контррельєф, фактура “ниток”, ажур, плоский і високий 

рельєф та округлий ліпний декор, кожен з яких проаналізовано на прикладах 

кераміки з різних регіонів України; 

розширено 

– класифікацію основних типів і сюжетів пластики малих форм 

(О. Чарновський, І. Сакович); 

– функціональне призначення та різновиди глиняних предметів у 

просторі храму, ритуалі Літургії загалом і Таїнстві Пресвятої Євхаристії, 

зокрема їхню мистецьку характеристику (А. Колупаєва); 

– типологію декору та призначення керамічних атрибутів 

календарних свят, зокрема Різдва та Великодня;  

– поглиблено мистецтвознавчий аналіз глиняних виробів, які 

стосуються родинної (народження і хрещення, весілля, похорон) 

обрядовості з використанням численних нових прикладів, фольклорних та 

етнографічних матеріалів;  

– встановлено нові та верифіковано відомі імена народних майстрів, 

які виробляли фігурну кераміку; 

– набули подальшого розвитку  

– дослідження стилістичних особливостей української народної 

фігурної кераміки; 

– проблеми взаємозв’язку утилітарного та мистецького в українській 

народній фігурній кераміці ХІХ–ХХ ст.; 

– перспектива нових наукових студій фігурної народної кераміки.  

Особистий науковий внесок здобувача. Дисертація є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Важливі результати здобуті особисто. 

Публікації оприлюднено у наукових фахових виданнях України та 

зарубіжних наукових періодичних виданнях, а їх авторство є одноосібним.  

Дві статті, які додатково відображають наукові результати дисертації, 

написано у співавторстві.  

Так, вступну статтю до науково-мистецького видання “Мальовані 

миски Поділля (Львів, 2018) написано у співавторстві з кандидатом 

мистецтвознавства Оленою Клименко.  

Стаття “Із китайського щоденника: нотатки про україністику, освіту 

та культуру” у фаховому виданні “Народознавчі зошити” (2017, № 5 (137). 

С. 1198–1224) написана разом із професором Львівського національного 

університету імені Івана Франка Василем Івашківим. Особистий внесок 

дисертантки полягає в одноосібному аналізі унікальних музейних колекцій 

Шанхая, Пекіна, Нанчіна та Цзіньхуа. 



 

 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

Багаторічні напрацювання авторки дисертації будуть потрібними 

студентам, аспірантам і викладачам мистецьких навчальних закладів, 

науковцям, музеологам і музейникам, етнологам, митцям, колекціонерам та 

всім шанувальникам української культури, зокрема при організації та 

проведенні тематичних курсів й окремих лекцій з питань гончарного 

промислу в Україні і зокрема розвитку фігурної кераміки. Матеріал роботи 

можна використати для підготовки посібників та підручників для шкіл та 

вищих навчальних закладів, загальних чи тематичних екскурсій про 

культуру та побут українського народу.  

Проаналізовані та проілюстровані глиняні пам’ятки будуть 

корисними і для сучасних майстрів, які намагаються відтворити давню 

гончарську історію України, проводять різноманітні фестивалі та майстер-

класи у Барі, Бубнівці, Києві, Косові, Львові, Опішному, Тернополі, 

Червонограді та інших містах. 

Апробація результатів дослідження. Текст дисертації обговорено і 

схвалено на спільному засіданні відділів Музею етнографії та художнього 

промислу та народного мистецтва Інституту народознавства НАН України 

(протокол №  4 від 25 серпня 2021 року).  

Основні положення дисертації апробовано у доповідях на численних 

міжнародних та всеукраїнських наукових симпозіумах, конференціях, 

конгресах і семінарах в Україні, Польщі, Словаччині, Сполучених Штатах 

Америки та Китаї. Серед них:  

– міжнародний симпозіум – перший Міжнародний симпозіум 

“Вивчення Росії, Східної Європи та Центральної Азії: міждисциплінарний 

підхід” (15–16 грудня 2017 р., Китай, Шанхайський університет іноземних 

мов); 

– міжнародні наукові та науково-практичні конференції за кордоном 

– Міжнародна наукова конференція “Лемки, бойки, гуцули, русини – 

історія, сучасність, матеріальна й духовна культура” (26 вересня 2009 р., 

Зелена Гура, Польща); Міжнародна наукова конференція “Лемки, бойки, 

гуцули, русини – історія, сучасність, матеріальна та духовна культура” (14–

16 червня 2013 р., Свидник, Словаччина); Міжнародна конференція 

“Українознавство сьогодні – завдання і перспективи” (15 жовтня 2015 р., 

Китай; Шанхайський університет іноземних мов); Міжнародна наукова 

конференція “Фестиваль коляд пограниччя” (16−17 січня 2018 р.; 

Перемишль, Польща); І Міжнародна наукова конференція “Українці та їхні 

сусіди протягом віків: політика, економіка, релігія, культура і щоденне 

життя” (10–11 травня 2019 р., Перемишль, Польща); International Conference 

Celebrating the 200th Anniversary of Panteleimon Kulish, 1819–2019 (the 

Shevchenko Scientific Society, the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in 

the US, Harvard Ukrainian Research Institute and the Ukrainian Institute of 

America) (17 листопада 2019 р.; НТШ-А, Нью-Йорк);  



 

 

міжнародні наукові та науково-практичні конференції в Україні – ХV 

Міжнародна конференція “Історія релігій в Україні” (16–18 травня 2005 р., 

Музей історії релігії, Львів); ІІІ Міжнародна конференція “Українська 

греко-католицька церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та 

проблеми сучасності” (07–08 грудня 2005 р., Львівська духовна семінарія, 

Львів-Рудно); ІV Міжнародна конференція “Українська греко-католицька 

церква і релігійне мистецтво (історичний досвід та проблеми сучасності” 

(30−31 травня 2006 р., Львів); ХVІІ Міжнародна конференція “Історія 

релігій в Україні” (15–17 травня 2007 р., Музей історії релігії, Львів); 

конференція, присвячена 80-річчю П. Костюка (20 листопада 2007 р., Львів); 

ХVІІІ Міжнародна конференція “Історія релігій в Україні” (12–14 травня 

2008 р., Міжнародна циганознавча науково-практична конференція “Роми 

України: із минулого в майбутнє (до Ромської Декади Європи 2005–2015)” 

(10–11 червня 2008 р., Київ); Музей історії релігії, Львів); Міжнародна 

науково-практична конференція “Музейні колекції: історія, дослідження, 

атрибуція” (14–15 листопада 2008 р., МУНДМ, Київ); ХІХ Міжнародна 

конференція “Історія релігій в Україні” (12–15 травня 2009 р., Музей історії 

релігії, Львів); І Міжнародна конференція “Християнська сакральна 

традиція: віра, духовність, мистецтво” (23–24 листопада 2009 р., Львівська 

духовна академія, Львів); ХХ Міжнародна конференція “Історія релігій в 

Україні” (12–15 травня 2010 р., Музей історії релігії, Львів); 

– всеукраїнська наукова конференція – Всеукраїнська наукова 

конференція “Четверті Колессівські читання” (25. 10. 2013 р., ЛНУ імені 

І. Франка, Львів); 

– на наукових сесіях – І наукова сесія СКІМу (21 квітня 2005 р., Львів); 

ХІХ наукова сесія Наукового Товариства ім. Т. Шевченка (21 березня 

2007 р., Львів); ІV наукова сесія СКІМу (24 квітня 2008 р., Львів); V наукова 

сесія СКІМу (29 квітня 2009 р., Львів); ХХІ наукова сесія Наукового 

Товариства ім. Т. Шевченка (25 березня 2010 р., Львів); VІ наукова сесія 

СКІМу (21 квітня 2010 р., Львів); ХХІІ наукова сесія Наукового Товариства 

ім. Т. Шевченка (29 березня 2011 р., Львів); VІІ наукова сесія СКІМу (25 

травня 2011 р., Львів); VІІІ наукова сесія СКІМу (8 травня 2012 р., Львів); 

ІХ наукова сесія СКІМу (15 травня 2013 р., Львів); Х наукова сесія СКІМу 

(20 травня 2014 р., Львів); ХХХ сесія НТШ та засідання Комісії 

образотворчого і прикладного мистецтва та Інституту колекціонерства 

мистецьких пам’яток при НТШ (22 березня 2019 р., Львів); 

– на дистанційних міжнародних та всеукраїнській наукових 

конференціях – міжнародних міждисциплінарних заочних конференціях 

“Народне мистецтво на початку ХХІ століття: актуальні напрямки 

досліджень” Львів, 17 жовтня 2017 р., 30 жовтня 2018 р., 31 жовтня 2019 р., 

30 жовтня 2020 р.; ІІ Міжнародній науковій конференції “Українці та їхні 

сусіди протягом віків: політика, економіка, релігія, культура і щоденне 

життя” (11–13 вересня 2020 р., Перемишль, Польща, онлайн).  



 

 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 45 

публікаціях: одній авторській монографії, чотирьох науково-мистецьких 

виданнях, окремих розділах у двох колективних монографіях та 38 статтях, 

26 з яких належать до фахових видань України, 12 опубліковано за 

кордоном, у тому числі одна стаття в журналі Італійського товариства 

культурної антропології “EtnoAntropologia”, який належить до категорії А 

наукометричної бази Італії, та одна стаття в журналі “Korean Journal of 

Ukrainian Studies” (Korean Citation Index). Наукові результати роботи 

додатково відображено у 33 публікаціях (статті у журналах, наукових 

збірниках та енциклопедіях). Загальний перелік публікацій за темою 

дисертації становить 78 позицій.  

Структура та обсяг дисертації. Рукопис роботи складає два томи. У 

першому томі вміщено анотації українською та англійською мовами, список 

опублікованих праць за темою дисертації, зміст, перелік скорочень та 

умовних позначень, вступ, шість розділів із висновками до кожного, 

загальні висновки та список використаних джерел і літератури. Другий том 

“Додатки” складається із списку ілюстрацій та ілюстрацій, списку 

опублікованих праць, результатів апробації дослідження і становить 184 

сторінки. Загальний обсяг роботи – 624 стор., з яких 440 стор. основного 

тексту. Список використаних джерел та літератури – 550 позицій.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, названо наукові програми, 

плани й теми відділу Музею етнографії та художнього промислу Інституту 

народознавства НАН України, з яким безпосередньо пов’язана дисертація, 

сформульовано мету і завдання роботи, визначено об’єкт, предмет та методи 

дослідження, окреслено наукову новизну, особистий внесок здобувача, 

теоретичне і практичне значення одержаних результатів.  

Розділ 1. Історіографія та джерельна база теми складають два 

підрозділи, в яких проаналізовано стан наукового вивчення фігурної 

кераміки у мистецтвознавстві та окреслено джерела роботи.  

У підрозділі 1. 1. “Фігурна кераміка у наукових студіях” оглянуто 

основні напрацювання українських та зарубіжних мистецтвознавців у плані 

осмислення функцій та мистецьких характеристик виробів української 

глиняної пластики.  

Висвітлення стану наукової розробки теми про пластику декору та 

форми керамічних виробів у дисертації розпочато із праць німецького 

теоретика мистецтва Г. Земпера, який розглядав ткацтво, ковальство, 

гончарство та каменеобробництво з технічної і стилістичної точок бачення, 

вказав на базове стильове значення матеріалів і техніки, виступав за 

активізацію ролі кольору у скульптурі та різьбленні по дереву. Такі ідеї 

сучасне українське мистецтвознавство (праці М. Станкевича та інших 

вчених) сприйняло як актуальні та активно їх розвивало.  



 

 

У підрозділі стисло проаналізовано наукові студії про глиняну 

пластику пам’яток археологічних культур з різних теренів України. Це 

розвідки С. Березанської, Є. Балагурі, С. Бібікова і Л. Суботіна, 

С. Братченка, В. Даниленка, Ю. Захарука і Д. Телєгіна, О. Кандиби, 

Л. Крушельницької, М. Пелещишина, М. Потушняка, Є. Симоновича, 

Т. Цвек, В. Цигилика та інших. Наголошено, що для вивчення пластичних 

наліпів на пам’ятках культури Трипілля-Кукутені важливими є наукові 

дослідження і таблиці Т. Мовші, Т. Пассек, О. Ситника і М. Ягодинської, 

М. Сохацького, О. Черниш, Н. Бурдо. Цінним джерелом для вивчення 

окремих пластичних елементів на кераміці цього періоду є унікальне 

двотомне видання “Енциклопедія трипільської цивілізації” (2004).  

Певну наукову інформацію почерпнуто з виданих у кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. у Львові та Полтаві альбомів з ілюстраціями оригінальних 

глиняних пам’яток, статей М. Русова, В. Шухевича, М. Габерляндта, 

О. Прусевича. Важливими є напрацювання дослідників 1920-х рр. 

Л. Шульгиної, М. Фріде, Є. Спаської, Ю. Александровича, Н. Геппенер; 

вчених 1930-х рр. Я. Риженка, В. Січинського, польського дослідника 

Т. Северина, який вивчав покутську та гуцульську кераміку.  

У роботі враховано й наукові праці дослідників повоєнного часу. Це 

розвідки та монографії П. Мусієнка, Є. Дмитрієвої, К. Матейко, І. Гургули, 

С. Чехович. Відзначено внесок у розробку теми Ю. Лащука, праці якого про 

українську кераміку публікувалися упродовж другої половини ХХ століття. 

Вартісними є й роботи Л. Данченко, яка писала про появу в Україні, 

передусім на Наддніпрянщині, фігурного посуду у вигляді левів, баранів, 

півнів, качок, а також людини. Взято до уваги й дослідження І. Сакович, 

О. Чарновського, О. Тищенка, В. Щербака, В. Гудака та інших учених 1970 

– початку 1990-х років.  

Із наукових публікацій 1990–2000-х рр. цінними є студії 

Л. Мельничук, Л. Орел, О. Клименко, Л. Сержант, Р. Шмагала, О. Ноги, 

О.  та І. Пошивайлів, Ф. Петрякової та інших. Вагомим внеском в українське 

мистецтвознавство, зокрема і дослідження української фігурної кераміки 

стала монографія Ореста Голубця “Львівська кераміка” (1991), яку можна 

вважати зразком фахової мистецтвознавчої студії. 

Настільною книгою для дослідників народного мистецтва, у тому 

числі й кераміки, є ґрунтовна праця М. Селівачова “Лексикон української 

орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія)” (2005).  

Надзвичайно вагомими у справі наукового осмислення художніх 

особливостей фігурної кераміки є напрацювання М. Станкевича, зокрема 

його монографія “Українське художнє дерево ХVІ−ХХ ст.” (2002) та 

збірник статей “Автентичність мистецтва. Питання теорії пластичних 

мистецтв” (2004).  

У дисертації підкреслено наукову значущість праць Ростислава 

Шмагала, зокрема монографії “Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – 



 

 

середини ХХ ст. Структурування, методологія, художні позиції” (2005), в 

якій автор звернув увагу і на фігурну та обрядову кераміку.  

Важливими є й статті та монографії Г. Стельмащук, Т. Кари-

Васильєвої, О. Никорак, С. Боньковської, М. Моздира, Я. Тараса, 

Р. Одрехівського, А. Клімашевського, О. Болюка, О. Кошового, 

А. Колупаєвої, Р. Мотиль, Т. Романець, О. Школьної, Р. Баран, 

О. Слободяна, Л. Меткої, В. Міщанина, Л. Овчаренко, О. Щербань, 

С. Вольської, І. Бекетової, О. Руденко та інших вчених.  

Своєрідним підсумком у справі вивчення фігурного посуду ХІХ–

ХХ ст. є розділи про гончарство у третьому та четвертому томах 

колективної праці “Історія декоративного мистецтва України” (2009, 2011) 

авторства О. Клименко, Л. Сержант та Г. Істоміної. 

Осмислення та актуалізація напрацювань цих та інших українських і 

зарубіжних вчених стало необхідним ґрунтом для глибокого та всебічного 

аналізу нашої глиняної пластики.  

У підрозділі 1. 2. Джерела наукової праці зазначено, що для 

належного аргументування думок, спостережень і висновків сформовано 

відповідну джерельну базу, яку склали збірки українських та зарубіжних 

музеїв, а також глиняні предмети із приватних колекцій – загалом їх більше 

ста. Іншою складовою джерел роботи стали матеріали власних багаторічних 

(із середини 1990-х років) експедиційних досліджень практично всією 

Україною, які давали можливість не лише побачити особливості 

використання і зберігання керамічних виробів у побутових умовах, а й 

спілкуватися з гончарями та їхніми рідними, спостерігати за творчим 

процесом народних майстрів. Багато цінної інформації авторка дисертації 

почерпнула в архівах, українських та зарубіжних музейних фондах.  

У розділі 2. Методи і методологічні засади дослідження 

схарактеризовано основні наукові принципи, на яких побудовано 

дисертацію. Це передусім засади герменевтики в обґрунтуванні німецького 

вченого Г.-Ґ. Ґадамера, який вивів науку тлумачення текстів за межі 

філології. У роботі додержано таких основних постулатів ученого: 

1) інтерпретація є принципово відкритою і ніколи не може бути 

завершеною; 2) розуміння твору є невіддільним від саморозуміння 

інтепретатора. Це й визначає стратегію системного аналізу фігурних чи 

пластичних концептів у кераміці, застосовану у роботі. 

У дослідженні фігурної кераміки важливими  є методи, що базуються 

на емпіричному і теоретичному рівнях. Так, на емпіричному рівні 

виокремлюємо кілька методів: описово-аналітичний, фотофіксації, 

каталогізації та інтерв’ювання. Основними методами теоретичного рівня 

вважаємо мистецтвознавчий аналіз та синтез, типологізацію української 

народної фігурної кераміки за формою, призначенням та художньо-

стилістичними засобами. 

Застосування описово-аналітичного методу дало змогу більш 

предметно простежити особливості роботи гончаря над формуванням та 



 

 

оздобленням своїх виробів, акцентувати на їхній функції, увиразнити 

постать майстра, настрій, міміку у “рекламі” своїх виробів, а також образи 

покупців, середовища тощо.  

Осмислення окремих сюжетів потребувало використання принципу 

наукової достовірності. Інформацію про особливості форми та пластику 

декору кераміки дало використання методу інтерв’ювання та 

фотофіксації. 

Розділ 3. Генеза фігурної пластики складається з трьох підрозділів – 

другий підрозділ містить три параграфи.  

У підрозділі 3. 1. Пластичні наліпи на археологічній кераміці 

йдеться про основні групи таких наліпів, які були ознакою глиняних виробів 

епохи міді, рідше траплялися на кераміці епохи бронзи й заліза. Це зокрема 

валикоподібні, округлі, соскоподібні, конусоподібні, вушкоподібні, у 

вигляді фігурок тварин тощо. Так, простий горизонтальний валик набув 

значного поширення на пам’ятках ранньонеолітичної буго-дністровської 

культури, кухонному посуді мешканців мідного віку (культура 

Гумельниця), пам’ятках кількох культур епохи бронзи тощо. Поширеною 

була група пам’яток з конічними виступами – їх подавали на поверхнях 

горщиків із Незвиська і Торська (культура лінійно-стрічкової кераміки), на 

посуді з Рівного (ранньонеолітична культура Кріш, урочище Кіш-Мезе). 

Деякі конусоподібні наліпи поєднувалися з ямками, укладеними по всій 

поверхні горщика, що надавало йому загадкового змісту. Особливістю 

археологічної кераміки є й наліпи у формі вух, вушок чи “псевдовушок”, 

розміщені на вінцях, плічках чи корпусі. Рельєфний декор рідко можна 

побачити на площинах виробів ХІV−ХVІІІ століть. 

У підрозділі 3. 2. Пластично-фактурне оздоблення української 

народної кераміки ХІХ–ХХ століть зазначено, що воно має такі різновиди: 

контррельєф, фактура “ниток”, ажур, плоский і високий рельєф та округлий 

ліпний декор. 

У параграфі 3. 2. 1. Фактура “ниток” як різновид декору глиняних 

виробів ідеться про те, що цей вид оздоблення, принцип якого полягає у 

пропущенні сирої глини крізь сито у вигляді умовних волокон вовни, 

українські гончарі застосовували здебільшого в оздобленні зооморфного 

посуду та скульптури переважно у вигляді баранів і левів (Гавареччина, 

Потелич, Косів, Крищинці, Опішне, Миргород, Павлівка, Онуфріївка, 

Чигирин, Валки, Ічня, Ізюм тощо). 

У дисертації акцентовано на тому, що у декорі пам’яток виявлялася 

творча індивідуальність автора, його бажання показати фігуру тварини 

оригінально і без повторів у створенні форми та прикрашенні. Прикладами 

є вироби Ф. Чирвенка (Опішне), П. Цвілик (Косів) та В. Архимовича 

(Гавареччина), які густими глиняними “нитками” повністю вкривали 

поверхні полив’яних та димлених посудин-баранів, рідше овечок. Натомість 

майстри з Кіровоградщини (Онуфріївка), Полтавщини (Миргород), 

Чернігівщини (Ічня) та Харківщини (Ізюм) сирими волокнами глини 



 

 

декорували лише гриви або передні тулуби левів. Цим оздобленням 

підкреслювали об’ємні варіації окремих елементів, які посилювали 

контраст гладкої (полив’яної) та шерхлої, вкритої “вовною”, поверхні 

зооморфної посудини. 

У параграфі 3. 2. 2. Плоский та високий рельєф і контррельєф у 

кераміці зазначено, що особливість такого оздоблення полягає у:  

1) нанесенні на виріб глиняного тіста, з якого за допомогою 

відповідних інструментів, зокрема штампа, формується основний 

пластичний візерунок;  

2) накладанні приготовлених елементів рельєфної композиції;  

3) видаленні частини фону виробу для отримання декоративної схеми. 

Такі прийоми зафіксовано на різних типологічних групах кераміки, а 

саме: дзбанках, глечиках, тарілках, підвазонниках, плесканках (куманцях), 

пластах тощо. Серед найпоширеніших композицій виробів народних 

майстрів ХІХ–ХХ ст. орнаментальні (абстраговані форми) та зображальні 

структури, а також сюжетно-тематичні схеми.  

Із абстрагованих форм виокремлюємо пластичні горизонтальні смуги 

на шийках, плічках, рідше − корпусі посуду закритого типу. Невеликі 

кільцеподібні потовщення виразними є на свічниках (на одну свічку − Косів, 

Чернігівщина), рідше – вазах (Волинь). Ретельністю формотворення й 

ошатністю декору вирізняються свічники О. Бахматюка (Косів), де вдало 

поєднано розпис кольоровими ангобами з рельєфними наліпами у вигляді 

округлих кульок-“ґудзиків”, поданих на основі, потовщеннях і тарілковому 

виступі. Проаналізовано й подібні вироби П. Кошака з Пістиня, гончарів із 

Бережан, Крищинців, Адамівки та інших осередків.  

У декорі кераміки рельєфні зображальні структури трапляються рідше 

− вони переважно займають площини баньок, дзбанків, підвазонників та 

плесканок (мотиви “розетки”, “гілки” і “вазона”). Низка виробів (вазон, 

чаша, кухоль, горнятко, калач) Я. Бацуци (Адамівка) щільно вкрита 

рельєфними звивистими гілочками з розетками та листками. Наліпний 

рельєфний декор рослинного характеру в оздобленні димленої кераміки 

практикував Т. Земський (Буданів). 

Серед кераміки ХІХ−ХХ ст. із плоским рельєфом трапляються 

зображення змії (Полтавщина), “руки” (Кути, Шпиколоси) та невеликих 

антропоморфних фігурок (Пархоменко, Войнилів). У підрозділі 

виокремлюємо пластичні образи Ісуса Христа, Богородиці, ангелів на 

пластах, тарілках, та вазах П. Урбанського (Потелич), П. Кошака (Пістинь), 

Г. Цвілика та М. Совіздранюк (Косів), учнів Коломийської гончарної 

школи, фабрики І. Левинського у Львові. Контррельєф є не дуже 

популярним способом – зафіксовано лише поодинокі приклади його 

застосування в кераміці. 

У параграфі 3. 2. 3. Основні концептуальні схеми округлого ліпного 

декору у кераміці зазначено, що вироби з вигадливими формами округлого 

ліпного декору найкраще вдавалися гончареві О. Ночовнику (Міські Млини 



 

 

Полтавської обл.) − він славився оригінальними зооморфними посудинами 

у вигляді півнів, баранів, левів, свічниками, курильницями. Унікальним 

зразком кераміки з округлим ліпним декором є свічник І. Гончара з 

Крищинець, глечики кінця ХІХ – початку ХХ ст. з Потелича, куманці-

баклаги з Полтавщини, Дніпропетровщини та Черкащини, вироби майстрів 

другої половини ХХ ст. − димленої кераміки з Гавареччини Львівської обл. 

(В. Архимович), куманці з носиком у вигляді оленя або барана з Кривої 

Київської обл. (М. Лівандовська), Крищинець (О. Луцишин) тощо. 

Округлий ліпний декор часто застосовували майстри Опішного − 

антропоморфну пластику вони іноді подавали всередині куманця; невеликі 

рельєфні смужки бачимо біля шийки, носика та підставки 

зеленополив’яного предмета, декоративний ефект загальної схеми якого 

посилюють тиснений геометричний орнамент та “кручене” вухо. Є й вироби 

з поєднанням пластики півня (корок до куманця), двоголового орла (в 

центрі) та рельєфних смужок у місцях стиків основних частин предмета. 

Округлий декор розглядається на поверхнях накривок, попільничок та 

скарбонок з різних гончарних осередків України. Привертають увагу вуха – 

дугоподібні ручки на глиняному посуді, які з ХVІ ст. мали вже не стільки 

декоративний характер, скільки господарське призначення.  

У підрозділі 3. 3. Ажур та його особливості проаналізовано глиняні 

вироби, в прикрашенні яких використано ажурність (оздоблення, що 

полягає у створенні наскрізного орнаментального візерунка). У кераміці та 

склі ажур – це прорізування окремих деталей, що створює різні комбінації 

геометричних фігур різного розміру, рідше – рослинних композицій. У 

дисертації йдеться про три випадки ажурності, зокрема як тло для візерунка, 

мотив декору і “сліпу ажурність”.  

Використання ажуру в оздобленні глиняних виробів в Україні відоме 

ще з часів бронзової доби (при виготовленні куришок), однак пам’яток з 

інших епох збереглося небагато. Поодинокими прикладами є 

горщикоподібні кахлі (Острог, Кременець, Урич), а також теракотовий 

каганець ХV ст., основу якого складають більші та менші потрійні округлі 

отвори, укладені вертикально, що вкривають основу предмета (Львів). Ажур 

застосовували також в оздобленні десертних тарілок (т. зв. “порцелянове 

мереживо”), тарілок з портретами видатних діячів літератури (Шевченка, 

Костомарова, Куліша), виготовлених на Києво-Межигірській фаянсовій 

фабриці у 1860-х роках.  

У народній кераміці такий спосіб прикрашення дуже рідкісний. Серед 

прикладів три свічники першої третини ХХ ст. зі Старої Солі Львівської 

області. Один із них роботи М. Сусловича має трубчасту форму, ледь 

розширену донизу, і три невеликі ніжки. Нижнє кільцеподібне потовщення 

прикрашено горизонтальним рядом наскрізних отворів, а по всій основі 

“ажурне мереживо” з отворів більшого та меншого діаметрів. Два інші 

свічники парні й досить масивні, в їхньому оздобленні кілька 

горизонтальних зон із поєднанням мотивів овалів, потовщених смужок, 



 

 

наскрізних отворів, укладених у вісім рядів. Традиційні риси місцевої 

кераміки підкреслює тріада кольорів (зеленого, цеглястого, жовтуватого).  

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. на Чернігівщині, Полтавщині, 

Сумщині та Київщині були поширені курильниці (“куришки”) – ритуальні 

посудини, в яких спалювали ароматичні речовини, зокрема ладан, для 

обкурювання помешкань на календарні свята, або коли у хаті був покійник, 

а також інших господарських приміщень. Це посудини з вушком і багатьма 

наскрізними фігурними отворами; за формою інколи подібні до моделей 

одно-, три- і п’ятибанної церков із пластичним хрестом на завершенні, 

рідше до глиняної чаші на високій округлій ніжці та з довгою ручкою. 

Елементами декору тут є круг, трикутник, овал, хрест тощо. 

Ажур застосовували і в декорі посудин, які умовно називали 

“несподіванка” або “напийся і не облийся” – це горнятка, кухлі або глечики 

з отворами у верхній частині. На початку ХХ ст. округлі наскрізні отвори 

бачимо на площинах підкурювачів, в середині ХХ ст. отвори різної 

конфігурації трапляються на завершеннях димарів. Наприкінці ХХ ст. ажур 

застосовували і в декорі пасківників (С. Семенченко, Межиріч Сумської 

обл.). 

Розділ 4. Принципи моделювання фігурних виробів та пластика 

малих форм складається з трьох підрозділів, в яких висвітлено мистецькі 

особливості зооморфної та антропоморфної кераміки, а також невеликої 

пластики. 

Підрозділ 4. 1. Типологія і декор глиняних зооморфних виробів 

містить два параграфи, в яких аналізуються різновиди та функціональне 

призначення виробів з фігурними ознаками, зокрема зооморфний (півні, 

качки, сови, барани, леви, ведмеді, свині, корови, їжаки) та антропоморфний 

декоративний посуд, який здебільшого використовували на родинних 

урочистостях, а також керамічна пластика із зооморфними рисами в 

інтер’єрі приміщень. 

У параграфі 4. 1. 1. Посуд: його різновиди та функціональне 

призначення проведено типологію глиняних виробів за формою та 

способами оздоблення. Яскравими прикладами такого посуду є вироби 

Ф. Чирвенка (Опішне), О. Ночовника (Міські Млини), а Д. Головка, 

А. Холопцева (Київ), І. Угринюка (Кути), В. Аронця, Г. й П. Цвіликів 

(Косів), Ю. Бучінчака (Ужгород) та інших.  

Призначення і тектоніка таких виробів дають підстави для об’єднання 

у дві групи: 1) глиняний посуд, у якому скульптурній обробці піддано 

верхню частину; 2) глиняний посуд, де переважають пластичні 

характеристики з виразними анатомічними ознаками птахів або тварин. 

Оригінальністю формотворення вирізнялися вироби майстрів Середнього 

Придніпров’я, Лівобережжя, Слобожанщини, Поділля, рідше − Волині. 

Керамічна пластика із зооморфними рисами (параграф 4. 1. 2) 

пов’язана з оздобленням інтер’єрів помешкань – це свічники, підвазонники, 

тютюнниці, скарбонки та окарини, яким переважно притаманне стилізоване 



 

 

трактування форм. Серед керамічної пластики виокремлюємо унікальні 

підвазонники для квітів у вигляді барана, звідси й назва “вазон-баран”, 

“вазони-баранці” або “баранчики з підвазонником”, авторами яких були 

учні Коломийської гончарної школи та народні майстри з Гуцульщини і 

Покуття. 

У підрозділі 4. 2. Особливості пластики та декору 

антропоморфних глиняних виробів проаналізовано глиняні вироби з 

антропоморфними формами. У параграф 4. 2. 1. Антропоморфність 

посуду: типологія та оздоблення ідеться про посуд закритого – баньки, 

дзбанки, глечики, кухлі, горнятка, горщики, двійнята, трійнята, куманці, 

сільнички, цукорнички, і відкритого (накривки) типів. У параграф 4. 2. 2. 

Предмети інтер’єру з антропоморфними формами розглянуто мистецькі 

особливості освітлювальних приладів, зокрема свічників, вазонів-кашпо, 

скарбонок, попільниць, ємностей для олівців тощо.  

Посуд з антропоморфними рисами (у тому числі й зображення різних 

міфологічних істот) відзначається багатством форм та декоративного 

наповнення. Антропоморфність позначена різним ступенем виразності або 

узагальнення. У виготовленні та оздобленні такого посуду використовували 

кілька технік, зокрема ліплення, формування на гончарному крузі, 

ритування, штампування, розпис ангобами та поливами, суцільне 

поливання тощо. 

Баньки, глечики та дзбанки з антропоморфними формами можна 

класифікувати за такими параметрами композиційної структури: 

1) зображення лише голови на шийці посуду; 2) у повен зріст – образ 

доповнено рядами “ґудзиків” на тулубі; 3) у повен зріст, а від плечей до 

середини корпусу у вигляді дуг укладено руки, що водночас служать вухами 

посудини. 

За технологією виготовлення антропоморфні глиняні вироби 

поділяємо на теракотові, димлені та мальовані. Особливостями форми таких 

предметів є застосування баньки, глечика або дзбана за основу, наявність 

вуха-ручки, кулястий або лише трохи опуклий корпус, риси обличчя 

передано рельєфом із різними ознаками виразності (Поділля, Середнє 

Придніпров’я, Слобожанщина, рідше – Гуцульщина та Покуття). 

Предметами інтер’єру є свічники з антропоморфними формами на 

одну, дві або три свічки. Свої вироби майстри формували переважно за 

зразком дерев’яних аналогів із рисами чоловіка або жінки (Поділля, Середнє 

Придніпров’я). За ознаками форми, такі глиняні предмети можна поділити 

на дві підгрупи: у творенні одних домінувала “пластична мова”, в інших 

формування на гончарному крузі поєднувалося з розписом.  

В окрему типологічну групу інтер’єрних глиняних виробів виділяємо 

кашпо з антропоморфними формами. Так, серед гончарів із Косова 

поширеним був образ старого кремезного чоловіка, пластична пів постать 

якого переходила у контейнер для квітів. Варіативність полягала у тлі 

виробів (білий або брунатний), рисах обличчя зображеного, одязі, формі 



 

 

капелюха, розписі (В. Аронець, Косів). У декорі поєднано геометрично-

рослинний орнамент з типовою для кераміки Прикарпаття тріадою 

кольорів.  

В основі схеми гуцульської попільниці сидячі фігури двох хлопчиків, 

які, взявшись за руки, створили прямокутну площину для окурків та попелу. 

У композиційній схемі попільниці інколи можна побачити погрудний образ 

дівчини (О. Луцишин, Крищинці). Антропоморфність рідко 

використовувалася й при виготовленні скарбонок – основу однієї з них 

“Лихвар” складає форма баньки (І. Винявський, Миколаїв). У декорі виробу, 

вкритого брунатною поливою, поєднано типові для гончарного осередку 

мотиви – “гірлянда”, звивисті гілочки й крапчасті розетки білого кольору, 

що підкреслюють його упізнáваність серед інших предметів.  

Значна кількість невеликих глиняних предметів (підрозділ 4. 3. 

Пластика малих форм) – це пластичні фігури птахів і тварин,  міфологічні, 

фантастичні і християнські образи, зображення гончаря та видатних 

особистостей, жанрово-побутові композиції – особливості їх пластики 

проаналізовано у семи окремих параграфах.  

За тематикою народну скульптуру ділять на міфологічну, побутову, 

портретну й анімалістичну (О. Чарновський). На думку автора цієї 

дисертації, більш виразною є така класифікація: а) пластичні зображення 

тварин і птахів; б) міфологічні й фантастичні образи; в) образи 

християнських святих та сюжети на релігійну тематику; г) зображення 

гончаря; ґ) пластичні образи видатних особистостей; д) жанрово-побутові 

композиції й ілюстрації літературних творів. 

Пластика малих форм, дрібна пластика чи мала округла скульптура – 

це невеликі глиняні вироби у вигляді статуеток, бюстів, сувенірів у вигляді 

людей, птахів і тварин, рельєфні композиції, зокрема пласти, плакети, 

тарелі, виконані вручну або на гончарному колі. Такі твори прикрашають 

інтер’єр (їх поміщають на підставках, столах, полицях, підвіконнях чи 

підвішують на стіни) та експонуються на виставках, для яких виготовлялися 

спеціально.  

У параграфі 4. 3. 1. підкреслено інваріантність видів та особливостей 

декору зображень птахів (півня, курки, зозулі, солов’я, папуги, пави, індика 

тощо) і тварин (баранів, левів, ведмедів), авторами яких були Ф. Олексієнко, 

М. Тарасенко, М. Галушка, Ю. Іллюк, М. Кікоть, М. Волощук та інші.  

Оригінальні міфологічні та фантастичні образи у кераміці (русалки, 

звіра у мальвах, драконів та чортів) створювали Я. Падалка (Київ), 

М. Тарасенко (Дибинці), М. Галушка, М. Богач (Косів) – це проаналізовано 

у параграфі 4. 3. 2. 

У параграфі 4. 3. 3. Образи християнських святих та сюжети на 

релігійну тематику акцентовано на художніх особливостях фігурок із 

такими образами роботи невідомих майстрів, І. Сколоздри та польських 

гончарів. 



 

 

Важливими у дослідженні пластики малих форм є твори з 

зображеннями гончаря (параграф 4. 3. 4). Цей образ розкрито за 

функціональним призначенням (як основний чи елемент посудини), 

технологією і способами виготовлення, сюжетними сценками. 

У роботі висвітлено особливості пластичного зображення 

Т. Шевченка (параграф 4. 3. 5), наголошено на творчих підходах 

українських митців до створення образу національного генія, що засвідчено 

в каталогах виставок, збірках музеїв та приватних колекціях. Яскравими та 

унікальними є зображення П. Куліша − всі вони вповні передають риси 

характеру видатного українського письменника. Із скульптурних портретів 

Куліша відомими є гіпсове погруддя авторства І. Гончара (Київ), різьблений 

портрет Куліша О. Саєнка (Київ). Серед авторів оригінальних керамічних 

теракотових та полив’яних скульптурних портретів С. Литвиненко, 

М. Павелко, Я. Чайка, Л. Гром та інші.  

У підрозділі 4. 3. 6. проаналізовано художні особливості жанрово-

побутових композицій у кераміці, акцентовано на деяких ілюстраціях до 

літературних творів. За особливостями форми та оздобленням 

найближчими до скульптурок народних майстрів є вироби початку ХХ ст. з 

фабрики І. Левинського, створені за проектом Теофіла й Олександри 

Джулинських. Кожна з них є типажем певного громадського стану, 

місцевості чи села з різних етнографічних районів України та Польщі, що 

передано поставою, елементами одягу чи за допомогою певних аксесуарів 

(наприклад, молитовника або палиці).  

У 1930–1940-х рр. такі скульптурки виробляла майстерня “Око” 

С. Литвиненка. 

Фігурки ліпив І. Гончар (Крищинці Вінницької обл.), серед яких були 

кількаярусні сценки полювання та побутові сюжети, що заповнювали стінки 

ваз і глечиків. Таким чином, простий посуд ставав витвором мистецтва, 

місце для якого було вже на миснику, столі чи підвіконні, а не на столі.  

Фігурний посуд, керамічну скульптуру та іграшку виготовляли лише 

ті гончарі, які мали відчуття пластики чи талант скульптора. Здебільшого це 

були чоловіки, хоча у різні часи цим досить вправно займалися й жінки. У 

дисертації названо ряд імен майстрів з різних гончарних центрів України, 

які виробляли пластику малих форм.  

У розділі 5. Основні риси фігурності архітектурної кераміки 

ретроспективно проаналізовано художні особливості архітектурної 

кераміки, виявлено її домінантні типи та окреслено їхні пластичні 

особливості згідно функції та специфіки застосування в архітектурних 

конструкціях та декорі споруд.  

У підрозділі 5. 1. Пластичні особливості цегли зазначено, що цеглу 

спочатку використовували у будівництві сакральних споруд та замків, 

згодом у міській забудові. Особливий інтерес становить цегла з клеймами, 

яку можна вважати мистецьким твором, оскільки у це вкладена творча праця 



 

 

різьбяра та формувальника (зацікавлення цеглою у ХХ ст. виявилося у її 

колекціонуванні – філобрікії).  

Підрозділ 5. 2. Типологія і декор дахівки. Дахівку проаналізовано 

відповідно до технології виготовлення, форми, сировини (окрім глиняної, 

відома цементно-піщана дахівка та металочерепиця) і функції. У роботі 

зазначено, що дахівка була не тільки будівельним, а й декоративним 

елементом. 

Масовий випуск дахівки у Львові розпочав Іван Левинський, який 

1891 р. заснував фабрику з виготовлення цегли, дахівки та плитки зі 

штучного каменю: така дахівка вирізнялася видовженою та заокругленою з 

одного боку формою, кольоровою гамою (біла, сіра, чорна, червона, темно-

червона, зелена, жовта, чорна) і структурою (теракотова, кольорова матова 

або вкрита прозорою поливою). Прикладом поєднання яскравої 

облицювальної цегли на стінах та узорчастої поліхромної дахівки на куполі 

(йдеться про первинне покриття) є споруда Єврейського шпиталю у Львові 

(вул. Я. Раппапорта, 8; стиль історизму або нео-мавританський; 

побудований упродовж 1898–1901 р.). “Мальовані і випалювані дахівки” з 

фабрики І. Левинського було представлено на будівельній (Львів, 1892) та 

великій Крайовій (Львів, 1894) виставках.  

У підрозділі 5. 3. Керамічні рельєфи, розетки, бані-“маківки”, 

голосники, плитки на підлогу зокрема розглядаються полив’яні керамічні 

рельєфи “Розп’яття” з другої половини ХVІ ст. зі Стариці й Дмитрова, панно 

“Юрій-Змієборець” з Успенського собору в Дмитрові, сюжетні рельєфи з 

зображенням Богоматері-Знамення і Спаса Нерукотворного (Чернігів, 

1702), полив’яні керамічні розетки округлої форми Михайлівського собору 

в Переяславі, керамічні вставки на Успенському соборі Києво-Печерської 

лаври (відновлено 2000 р.), будинку Колегіуму в Чернігові, палацу І. Мазепи 

в Батурині та інших спорудах.  

Проаналізовано особливості форми та декору керамічних бань, 

зокрема на дерев’яній церкві Святого Духа (1502) у Потеличі, яку називали 

“гончарською”, та голосників. Такі предмети ХVІІ–ХVІІІ ст. з 

Миколаївської церкви Батурина є двох типів: 1) у вигляді конусоподібного 

горщика без дна, з товстими стінками та вінцем, який відділено від корпусу 

ритованою горизонтальною смугою; 2) у вигляді циліндра – стінки у ньому 

не так стрімко звужені до низу. Елементом інтер’єру сакральних споруд 

були керамічні плитки, зокрема на підлогу, які бувають різних форм: 

прямокутні, квадратні, трикутні, шестикутні, восьмикутні, матові, вкриті 

одноколірною поливою або мальовані. 

Окремою типологічною групою архітектурної кераміки є 

водопровідні і дренажні труби, конфігурації форми яких розглянуто у 

підрозділі 5. 4. У роботі виділено керамічні труби для проведення води до 

ставків, а також подачі води для зрошення ґрунтів. За технологією 

виготовлення вирізняємо теракотові та вкриті однією поливою. Серед 

знахідок археологів у центрі Львова виявлено теракотові труби ХV ст., які 



 

 

вирізнялися конфігурацією форми: 1) у вигляді циліндра з рівними 

стінками; 2) у вигляді циліндра з трьома кулястими потовщеннями на 

корпусі. Натомість керамічний водопровід кінця ХІХ ст., знайдений на 

території подвір’я Інституту народознавства НАНУ потужніший – 

полив’яні керамічні труби більшого діаметра і довжини, на одному кінці 

кулясте потовщення. Зіставлення з водопроводом із заповідника фортеці 

Гоніо-Апсар (Грузія) підкреслюють їхні спільні та відмінні риси. 

У підрозділі 5. 5. Пластика та оздоблення глиняних димарів 

проводиться типологія та визначаються особливості їхньої форми й декору.  

У роботі встановлено основні гончарні центри та імена майстрів, які 

виготовляли керамічні димарі, визначено головні ознаки схожості та 

відмінності коминів різного періоду, головно 1960–1980-х рр., акцентовано 

на художніх особливостях цих виробів. Від початку ХХ ст. до 1990-х років 

керамічні димарі були поширені в Лівобережній Україні (Полтавщина), 

Середньому Придніпров’ї (Київщина, Черкащина, Кіровоградщина), 

Слобожанщині (Сумщина), Поліссі (Житомирщина), Східному Поділлі 

(Вінниччина, Хмельниччина), Буковині (Чернівеччина), рідше – Опіллі 

(Львівщина), Гуцульщині та Покутті (Івано-Франківщина) тощо.  

Розділ 6. Кераміка як елемент традиційної української культури 

висвітлює мистецькі особливості фігурних керамічних виробів, які 

використовуються у християнських храмах та обрядовості.  

У підрозділі 6. 1. Керамічні вироби у просторі храму та в ритуалі 

Літургії, який складається з п’яти параграфів, проаналізовано пластичні 

елементи основних груп таких глиняних виробів: предмети, пов’язані з 

простором сакральної споруди – іконостаси, ікони, оклади для ікон, хрести, 

кивоти, напрестольні і наземні свічники, канделябри, лампадки, літургійний 

посуд (дарохранительниці, чаші (потирі), дискоси) тощо. Такі предмети 

церковного вжитку в Україні виготовляли як народні майстри, так і 

промислово. 

Унікальними українськими пам’ятками сакрального мистецтва 

світового рівня є порцелянові та фаянсові іконостаси ХVІІІ–ХІХ століть. 

Свідченням вдумливого використання нових конструктивних матеріалів і 

технічних можливостей вважаємо іконостас у Волокитиному для 

Покровської мурованої церкви, збудованої в перехідній стилістиці від 

пізнього класицизму до романтизму з неоготичними деталями фасадного 

декору. Скрупульозна творча робота над цим монументальним твором 

тривала з 1852 до 1857 року.  

Тонкі частини іконостасу, який стояв у центральному нефі церкви, 

спершу створювали у гіпсових формах. Згодом пустотілі порцелянові деталі 

через окремі отвори кріпили до дерев’яного каркасу. Іконостас вражав 

своїми розмірами і майстерністю виготовлення. На жаль, у радянські часи 

знищили не лише іконостас − його фрагменти було розпорошено по 

українських музеях (Глухів, Суми, Шостка, Київ, Чернігів) та приватних 



 

 

колекціях, а більшість деталей не збереглася, а й церкву. Уведено в 

науковий обіг досі не публіковані фрагменти іконостасу. 

В роботі проводиться мистецтвознавчий аналіз окремих керамічних 

предметів із церковної обстави, які створювали на львівській керамічній 

фабриці І. Левинського. Якщо іконостаси фабрики Миклашевського та 

Миргородської художньо-промислової школи ім. М. Гоголя були виконані 

в традиціях російської іконописної школи, то на фабриці Левинського 

панівним був український національний стиль, а в оформленні екстер’єрів 

та інтер’єрів храмів широко застосовувалася декоративна кераміка. У роботі 

йдеться також про глиняні ікони та рельєфи, поширені не лише в Україні, а 

й інших країнах.  

Значний мистецтвознавчий інтерес становлять унікальні напрестольні 

керамічні хрести косівських (Г. Цвілик) та пістинських (П. Кошак) майстрів 

– вироби зберігаються в українських і польських музеях; введено у науковий 

обіг шість таких раритетів меншого та більшого розмірів. В основі 

стилістики формотворення великого хреста першого майстра прямокутник 

(підставка і рамена хреста), інших – круг, бо округлими є підставки (стояни), 

а також кінці хрестів. Відмінність полягає і в оздобленні – геометричний 

орнамент на виробі Г. Цвілика та рослинний у декорі трьох великих хрестів 

П. Кошака. Встановлено, що Г. Цвілик був автором ще двох менших 

напрестольних хрестів з округлими кінцями та рельєфним Розп’яттям на 

середохресті, які зберігаються в музеях Польщі (Краків, Лодзь).  

Яскравим явищем глиняної пластики є наземні керамічні свічники, які 

виробляли народні майстри (Пістинь, Галич) та промислово (Львів, 

Волокитино). Два раритетні наземні свічники, які походять з церкви святого 

Миколая в Галичі, прикрашено рослинним орнаментом у високому рельєфі. 

За величиною і скрупульозністю декору їм нема аналогів серед українських 

та зарубіжних глиняних пам’яток. 

У роботі здійснено розлогий мистецтвознавчий аналіз ваз і 

підвазонників, які є необхідними декоративними елементами церковного 

облаштування. Доведено, що наявність такої кераміки у храмах 

пояснюється тим, що гончарі намагалися “наповнити” церковний інтер’єр 

своїми найкращими виробами.  

Підкреслено, що вази церковного вжитку мають особливі художні 

характеристики, у верхній частині інколи декоровані хрестоподібними 

мотивами. Виразні тектонічні особливості більшості ваз – довга шийка, 

кулястий корпус та розширена нижня частина-підставка. У деяких вазах 

розширення корпусу відбувається поступово, інколи це виражено й 

округлими потовщеннями на ньому (Потелич; Дибинці). На окремих 

предметах видно дисонанс між вузькою шийкою і корпусом, діаметр якого 

інколи рівняється величині вінець. У дисертації доведено, що варіативність 

ваз виявляється насамперед у формі: а) вінця прямі, вивернуті всередину або 

назовні, крайковані; вони найбільше впливають на ступінь декоративності 

предметів; б) вуха заокруглені (Опішне; Косів), дугоподібні, у вигляді 



 

 

латинської літери “S” (Потелич) або трикутника (Потелич); в) корпус 

овальний (Дибинці; Ужгород), кулястий (Селиська), рідше циліндричний; 

г) підставки невисокі у формі круга (Селиська; Дибинці), конусоподібні 

(Потелич), двоступінчасті (Перемишль), інколи вони відсутні (Бубнівка). За 

декором вази можна визначити її приналежність до певного гончарного 

центру – впізнáваність досягається типовими композиційними схемами, 

мотивними прийомами і кольоровим наповненням. За технологічними 

ознаками вази поділяємо на теракотові, димлені, мальовані та вкриті однією 

поливою. У їх декоруванні застосовано різні техніки – гладження, розпис 

поливою та кольоровими ангобами, ритування, плоский рельєф тощо.  

Стверджено, що основні типи євхаристійних чаш, їхня архітектоніка, 

іконографічний та орнаментальний декор загалом витримані у стилістиці 

українського церковного мистецтва. Зазначено, що за формою основного 

корпусу чаші можна поділити на келихоподібні, циліндричні та округлі. 

Ніжки-підставки здебільшого видовжені та розширені внизу, рідше 

трапляються низькі.  

Наголошено, що найдавнішою зі збережених є теракотова чаша 

(потир) 1573 р., яку виявлено у церкві с. Липівка Львівської області. Верхня 

частина чаші келихоподібна (з ледь розширеними вінцями), нижня має 

форму мисочки з невисокими бортиками. Конусоподібної форми інший 

потир ХVІ ст., який В. Хвойка знайшов під час розкопок на Подолі в Києві 

– зовні теракотовий, а всередині вкритий жовтою поливою. 

Зеленополив’яна чаша ХVІІІ ст. у формі келиха з відносно високою ніжкою 

та плоскою округлою підставкою знаходилася в церкві с. Малнів Львівської 

області.  

Керамічні чаші, призначені для церковного вжитку, наприкінці ХІХ – 

початку ХХ ст. виготовляли гончарі Чернігівщини та Полтавщини. Чаша з 

Чернігівщини декорована трьома пластичними зображеннями херувимів, 

поміж яких хрести, чаша і Євангеліє. Вся посудина вкрита зеленою 

поливою. Чаша початку ХХ ст. з Поставмук (Полтавщина) має високу ніжку 

(стоян) з круглою основою та циліндричний корпус.  

У дисертації схарактеризовано основні мистецькі риси дискосів, яких 

у музеях України та Польщі виявлено кілька. Можемо припустити, що вони: 

1) не мали великого поширення серед майстрів та їх замовників; 2) така 

форма священного церковного посуду не збереглася у великій кількості до 

нашого часу передусім через нетривкість матеріалу. Виявлені глиняні 

дискоси мають прикметні характеристики, а одним із їхніх авторів був 

знаменитий майстер із Косова О. Бахматюк. 

Складовими дискоса ХVІ ст. з Потелича є дві плоскі тарілки (більша 

та менша), з’єднані трубчастою формою з невеликим кільцеподібним 

потовщенням. Декор предмета складає також мотив хреста з дещо 

видовженим нижнім кінцем, творений за допомогою техніки штампування 

з заповненням його рамен неглибокою сіткою. Добру збереженість дискоса 

можна пояснити тим, що він перебував у церкві.  



 

 

Основну частину дисертації завершують підрозділи 6. 2. Глиняні 

предмети у календарній обрядовості українців та 6. 3. Кераміка у 

родинних звичаях та обрядах: типологія і декор: роль глиняних предметів 

у цих обрядодійствах розглянуто у контексті самої обрядовості. 

Респонденти у багатьох регіонах України наголошували, що для свят часто 

купували новий посуд, особливо горщики перед Різдвом та великі макітри 

перед весіллям. 

У роботі у підрозділі 6. 2. проаналізовано роль керамічних виробів у 

календарних обрядах, зокрема різдвяного та великоднього циклів. 

Передусім ідеться про горщики, у яких готували лише пісні страви у певні 

дні року (6. 2. 1). Такі посудини (теракотові або димлені) зазвичай 

використовували лише два-три рази на рік. Оскільки у них готували головну 

страву Святого вечора – кутю − в печі, то вони переважно були без 

оздоблення. 

Із різдвяно-йорданським циклом, зокрема святом Водохреща, на 

Гуцульщині пов’язано застосування свічників-трійць, автором яких з кінця 

ХІХ ст. був гончар із Пістиня П. Кошак. Його вироби вирізняються 

варіативністю форм та пластичного оздоблення. З другої половини ХХ ст. 

такі предмети виготовляли П. Цвілик, а згодом її онука Н. Вербівська 

(Косів) та інші майстри. Коли трійці П. Кошака насичені різноманітними 

пластичними елементами (образи Бога-отця, св. Миколая, ангелів, 

Розп’яття), прорізуванням, ритуванням та розписом кольоровими ангобами, 

то вироби косівських майстринь оздоблено переважно дрібним мальованим 

рослинним орнаментом. 

У дисертації проаналізовано посуд для свяченої (святої) води: баньки, 

дзбанки, калачі (Гуцульщина та Покуття), тикви, “молочні” глечики, 

“кувшини” (Лівобережна Україна), баньки (Східне і Західне Поділля). В 

основі декору традиційної для Західної України баньки для свяченої води 

(форма – з короткою вузькою шийкою, кулястим корпусом та вухом 

зазвичай від шийки до плічок) гончаря з Жерденівки Ф. Полив’яного 

стрічковий тип композиції з поєднанням мотивів хрестів, груп 

горизонтальних ліній та скісних смуг на білому тлі. 

У роботі підкреслено особливості форми та декору дзбанків з 

Гуцульщини й Покуття, зокрема Косова (вироби О. Бахматюка з 

зображеннями “вазонів”, “зірок”, хрестів, трибанних церков), Пістиня (з 

мотивами хрестів, ромбів, дуг, гілок), Кут (І. Брошкевич), а також Поділля 

(Бубнівка), Бжостка (Польща) тощо. Для свяченої води могли призначатися 

і малі дзбанки (“водопійча”) роботи Бахматюка та пістинських майстрів – 

зберігаються у музеях Львова, Коломиї, Кракова. В їхньому розписі 

переважають християнські мотиви, зокрема хрести найрізноманітніших 

модифікацій. На Гуцульщині (Кути) та Східному Поділлі (Бубнівка) гончарі 

виготовляли дуже рідкісні вироби у формі Євангелій, “обкладинки” яких в 

центрі прикрашали мотивом хреста, вгорі, на “торці”– округлий отвір для 



 

 

наливання свяченої води. “Простий” посуд для свяченої води прикрашали 

сухими квітами та “розмаєм”. 

Важливу роль у підготовці до різдвяних свят відігравала макітра 

(глиняна посудина з дуже розхиленими бічними стінками (боками), 

потовщеними й ледь вигнутими назовні вінцями), відома під різними 

назвами. Великі макітри (теракотові, вкриті однією поливою або мальовані) 

з одним або двома вушками виготовляли гончарі Черкащини, Сумщини, 

Полтавщини, Кіровоградщини та Донеччини. У найменших макітрах 

розтирали конопляне сім’я або часник, у середніх – мак або складали 

вареники, пироги чи гречаники. 

У роботі проаналізовано необхідні атрибути великодніх свят (6. 2. 2), 

якими є глиняні кошики-пасківники, форми для пасок, “поросятниці”, 

“гусятниці”, “курятниці”, “рибниці”, а також миски, тарілки, дзбанки, рідше 

глиняні писанки. Тарілки та миски для великоднього столу гончарі інколи 

прикрашали християнськими символами, зокрема хрестами (основні 

мотиви хрестів: свастикоподібний, скісний, прямий, “грецького” і 

латинського типу), зображеннями риби та написами “Ісус Христос”. 

Рідкісним за композиційним вирішенням є дзбан І. Брошкевича, де двічі (на 

вінцях та плічках) повторено ритований напис “Христос Воскрес”. 

Зазначено, що євреї, святкуючи Пейсах, замовляли в українських 

гончарів спеціальні вироби. На Поділлі та Волині вони купували все нове: 

горщики, макітри, трійнята (Великий Кунинець, Яцулі Рівненської обл.), 

особливі миски (“ґуґельники”) в Острозі. В Бубнівці гончарі масово 

виготовляли невеликі тарілки – “пейсахові” чи блюдечка з “гофрованими 

(карбованими) краями”, які євреї використовували для маци. Для 

приготування маци слугували трійнята (“трійнючки”): на початку ХХ ст. у 

Браїлові побутували димлені, з’єднані верхніми частинами корпусів, три 

горщики з довгою ручкою. Відомі й трійнята конусоподібної форми, 

всередині вкриті цеглястою поливою. Для миття рук перед різними 

ритуальними подіями використовували керамічні саганки (посудини у формі 

кухлика з двома вухами, укладеними близько одне від другого), серед яких 

димлені й полив’яні, а також розписані зеленим ангобом на білому тлі.  

У дисертації проаналізовано великодні обрядові пасківники двох 

груп: одні мають форму кошиків з одним вухом-ручкою згори або двома по 

боках – у них святили паску та інші великодні харчі, в інших випікали паски. 

Глиняні пасківники-кошики в Україні є досить рідкісними виробами: два 

початку ХХ ст. походять із Малих Будищ, що на Полтавщині. Автором 

чотирьох кошиків-пасківників був О. Бахматюк − два з них зберігаються у 

музеї в Польщі (Ланцут). Йдеться і про сирні пасківники (Межиріч) і 

“поставчики” для великодньої сирної паски (Бубнівка). Для запікання 

поросят у печі використовували великі ринки з накривкою та вухом ззаду, 

які в багатьох регіонах називали “поросятниками” чи “поросятницями”, 

рідше “чієшками“. Відомі й “гусятниці” та “курятниці” − великі миски чи 

ринки з вухом, сплюснутими боками, щоб зберегти тепло. Розглядаються 



 

 

також глиняні великодні писанки фабричного виробництва Волокитинської 

фарфорової фабрики та Інструкторської гончарської школи у Глинську, а 

також роботи народних майстрів (Косів, Бубнівка).  

Оригінальними за формою та оздобленням є глиняні вироби, які 

використовували при відзначенні свят, пов’язаних з народженням дитини, 

весіллям та похороном (підрозділ 6. 3. Кераміка в родинних звичаях та 

обрядах: типологія і декор). Так, для хрестин важливими були горщики 

для “бабиної каші” приблизно на три-чотири літра, тарілки “на квітку”, 

глечики для “варенухи”. Найбільше кераміки використовували у весільних 

обрядах: глечики-перепійці, носатки, куманці, барильця, пляшки, чарки, 

великі горщики (“на оказію), зооморфний та антропоморфний посуд, 

призначений для вина або горілки, Посуд відкритого типу (миски, 

полумиски, тарілки) для таких дійств здебільшого знаходився у миснику і 

був щедро декорований геометрично-рослинним орнаментом, а також 

зображеннями птахів, риб і тварин. У родильному та весільному дійствах 

були й глечики, дзбани або тиквачі (посудини, подібні до баньок чи тикв, 

але з ширшим отвором і лійкою малого розміру), у яких подавали квас та 

узвар. Всі ці вироби позначені варіативністю форм і оздоблення. Менше 

кераміки пов’язано з похоронним ритуалом – горнятко, “миска на коливо”, 

“глечик з ліхтариками” тощо. Великі теракотові або димлені горщики 

(рідше – полив’яні), в яких готували їжу для поминального обіду, на 

Хмельниччині називали “парастацькими”, Шпиколосах − “комашінниками” 

(від “комашня” – поминки). Варіативність полягала у їхніх формах 

(циліндричні або кулясті), об’ємі та декорі.  

 

ВИСНОВКИ 

1. У дисертації на основі широкої джерельної бази виявлено, що 

народна фігурна кераміка є унікальним явищем декоративно-ужиткового 

мистецтва. Дієвим було застосування відповідних теоретико-

методологічних засад дослідження, зокрема принципів герменевтики. 

Всебічно схарактеризовано історіографію питання, використано надійну і 

значну джерельну базу, що включає архівні записи самої авторки під час 

дев’яти експедицій та відряджень у різні регіони України, спостереження 

інших науковців, працю в архівах. Найвагомішою базою роботи є українські 

глиняні пам’ятки, які зберігаються в музеях і приватних колекціях нашої 

країни та інших держав – опрацьовано матеріали із понад 100 музеїв та 

близько п’ятнадцяти приватних збірок кераміки.  

2. Доведено, що фігурні концепти розвивалися поступово – у процесі 

не надто швидкого, але все ж незворотного ходу цивілізації. Пластичні 

наліпи були прикметною ознакою глиняних виробів епохи міді, яскравими 

прикладами якої є пам’ятки культури Трипілля-Кукутені, наліпи рідше 

траплялися на аналогічних виробах епохи бронзи і заліза.  

Майстри велику увагу приділяли формотворенню вух, а тому у 

складній системі розпису деяких виробів вушка стали частиною вохрового 



 

 

візерунка. Носії трипільської культури лише інколи симетрично укладали їх 

на поверхнях горщиків, ринок, опуклих (шоломоподібних) накривок і 

“моноклів”.  

Наголошено, що на менших та більших горщиках вушка, ймовірно, 

ліпили для того, щоб за допомогою шнурка або вузьких шкіряних смужок, 

які протягували крізь вушка і дно кілька разів, його підвішувати і тим самим 

уберегти вміст (наприклад, зерно від шкідників), або для того, аби посудина 

не розбилася під час перевезення “зерновиків” на певні відстані.  

3. У дослідженні доведено, що чимало пластичних наліпів 

археологічних культур перейшло і на пам’ятки пізнішого часу у різних 

регіонах України, особливо ХІХ–ХХ століть. На прикладах кераміки 

показано, що майстри частіше зверталися до плоского рельєфу й округлого 

ліпного декору, ніж до фактури “ниток”, контррельєфу та ажуру. З-поміж 

абстрагованих форм виокремлено валик, “ґудзики” й конусоподібні 

утворення, які були в основі складніших композиційних схем. Доведено, що 

у декорі одних виробів рельєф служив доповнювальним елементом, в інших 

– визначальним. Плоский і високий рельєф надавав глиняним виробам ХІХ–

ХХ ст. – дзбанкам, глечикам, тарілкам, вазонам, плесканкам чи калачам, 

об’ємності й привабливості. Найпоширенішими були орнаментальні 

(абстраговані форми) та зображальні структури, рідше траплялися сюжетно-

тематичні схеми.  

Із абстрагованих форм відзначено пластичні композиції з мотивами 

валика і кульок (“ґудзиків”). Зображальні структури вкривали поверхні 

здебільшого майолікових або полив’яних виробів закритого типу. 

Оригінальними є рельєфні прикраси на свічниках, які були предметами 

церковної обстави (Крищинці, Бережани, Галич), і димлених виробах 

(Будзанів, Войнилів). Важливу роль у пластично-фактурному оздобленні 

кераміки відводилося ручкам посудин.  

4. У роботі встановлено, що у ХVІІ ст. в Україні з’являється глиняний 

посуд у вигляді тварин, птахів та людей, проте його активне продукування 

припадає на кінець ХІХ – початок ХХ століття. Вироблення чіткої типології 

дало можливість встановити, що рисами зооморфності, врешті, як і 

антропоморфності, гончарі “наділяли” і предмети інтер’єру – освітлювальні 

прилади (свічники), скарбонки, вазони попільниці, шкатулки тощо. Серед 

зооморфних виробів переважали зображення барана та лева, трактовані як 

реалістично, так і стилізовано. Антроморфність була важливою темою 

творчості гончарів Поділля (Адамівка, Бережани, Бар, Крищинці, Бубнівка), 

Лівобережжя (Опішне), Середнього Придніпров’я (Дибинці), 

Слобожанщини (Ізюм) тощо. 

5. У характеристиці основних принципів моделювання фігурних 

виробів і пластики малих форм вказано на їхнє функціональне призначення. 

Позбувшись утилітарних функцій, фігурна кераміка на початку ХХ ст. 

цілком стає декоративною та займає особливе місце в інтер’єрі приміщень. 

Саме такими є сценки з пластичним зображенням гончаря в українській 



 

 

народній кераміці ХХ століття. У роботі вперше на численних прикладах 

звернено увагу на те, чи скульптурка гончаря є основним образом, чи 

доповненням до посудини, розглянуто кількість фігур, розгортання 

сюжетних сценок тощо.  

6. У дисертації наголошено, що оригінальною пластичною мовою 

наповнено вироби з зображенням відомих постатей України (Т. Шевченко, 

П. Куліш, М. Костомаров, І. Франко, І. Котляревський, Ю. Федькович, 

М. Понеділок, О. Сластіон, П. Холодний та інші). Звісно, найпопулярнішим 

серед гончарів був образ Т. Шевченка, але й інші українські діячі 

неодноразово були в полі зору народних і професійних митців. Так, хоча 

зображень П. Куліша на предметах, виготовлених з білої глини – каоліну, 

загалом небагато, але всі вони яскраві та по-своєму унікальні, адже цікаво 

передають риси характеру видатного українського письменника. Йдеться 

про серійне виробництво декоративної продукції, зокрема тарілок (Києво-

Межигірська фаянсова фабрика), міні-тарілочок (Довбиський фарфоровий 

завод), горнятка сучасного виготовлення в техніці декалькоманії. Серед 

скульптурних портретів знаменитого українця гіпсове погруддя авторства 

І. Гончара, відомий різьблений портрет Куліша О. Саєнка.  

Встановлено, що композиції побутового характеру значно 

урізноманітнили діапазон скульптурних образів та сюжетів, а народні 

майстри часто зображували своїх героїв з гумором та в різних життєвих 

ситуаціях. 

7. У дисертації вперше розглянуто різні типологічні групи 

архітектурної кераміки, яку використовували у будівельній сфері (цегла, 

дахівка), а також кераміку в інтер’єрі та екстер’єрі сакральних споруд 

(рельєфи, розетки, бані-“маківки”, голосники, плитки на підлогу), 

водопровідні і дренажні труби, димарі. Фігурні риси такої кераміки 

простежено крізь призму формотворчих особливостей, а також 

декоративного наповнення.  

Всебічно схарактеризовано особливості форми та декору керамічних 

димарів, які часто були в асортименті виробів майстрів ХІХ–ХХ ст. з різних 

гончарних центрів України. Дотепер про димарі як вид архітектурної 

кераміки дослідники згадували лише побіжно – про них переважно йшлося 

у контексті характеристики певного гончарного осередку або стосовно 

діяльності окремого майстра.  

Зазначено, що димарі вирізнялися місцевими назвами, формами, 

технологією виготовлення (теракотові, димлені, полив’яні повністю і 

комбіновані) та способами оздоблення (ритування, рельєф, ажур). Поряд із 

коминами зі суцільним корпусом поширеними були й ті, які складалися з 

двох-трьох частин. Так, нижня частина майже всіх димарів була 

теракотовою, навершя майстри здебільшого вкривали зеленою, брунатною 

або цеглястою поливами. Доведено, що димарі з Крищинець, Смотрича, 

Верби та деяких гончарних осередків з Полтавщини і Кіровоградщини 

завершувалися пластичними фігурками птахів (півнів). 



 

 

8. У роботі акцентовано на особливостях художньої стилістики, 

спільних та відмінних рисах формотворення й оздоблення, основних 

типологічних характеристиках і композиційних прийомах у виготовленні 

предметів сакрального характеру. Йдеться про вироблені з каоліну та 

гончарної глини іконостаси, кіоти, ікони, рами, хрести, свічники, лампадки, 

а також предмети, які використовувалися у просторі храму під час 

здійснення таїнства Пресвятої Євхаристії (чаша, дискос). Наголошено, що 

гончарі як творчі особистості переосмислювали металеві та дерев’яні 

зразки, надаючи своїм творінням виразних та вишуканих форм. У дисертації 

важливою складовою аналізу фігурної кераміки є розгляд її мистецьких 

особливостей у контексті відповідних виробів з інших країн.  

9. У дослідженні доведено, що значну частину кераміки, яку майстри 

виробляли спеціально до релігійних свят або різних родинних подій, 

складає посуд. Розглянуто основні форми виробів з глини, якими 

користувалися під час підготовки та відзначення Різдва й Великодня. Так, у 

різдвяних урочистостях важливими були посудини для свяченої води 

(банька, глек, “глечик для свяченої”, “кушин”, “збанок”, кухоль, калач, 

плесканка); іноді, щоб надати виробам особливої “святості”, їх прикрашали 

свіжими квітами або сухим зіллям, рідше  християнськими мотивами та 

написами. Певна роль у різдвяних обрядах відводилася горщикам (на кутю, 

узвар), “пампушницям”, а також мискам та макітрам, “поставцям на кутю”. 

Уперше проаналізовано форми “пампушниць” з різних місцевостей 

України. Акцентовано на тому, що у святкуванні Великодня вишуканими 

були кошики-пасківники, форми для тіста (“пасківники”, “хорми”, “тазки”, 

“пасошниці”) та сиру (“поставчики”), а також оригінальні “поросятниці”, 

“гусятниці”, “курятниці” для запікання м’яса тощо. Підкреслено специфіку 

формотворення українських та зарубіжних предметів з таким 

функціональним призначенням. 

10. Наголошено, що посуд, який використовували у родинній 

обрядовості, мав традиційні та особливі форми: так, серед горщиків були 

вироби “на щодень” (“борщівники”, “кашники”) і “на оказію”. У роботі 

проаналізовано горщики на “бабину” кашу і тарілки “на квітку”, кераміку 

для відвідин породіллі. Зазначено, що миски з мотивом весільного деревця 

– ”гільця” (Коломия) чи зображенням нареченої (Пістинь) могли “брати 

участь” в обрядових діях під час різних етапів весілля. Щедро 

орнаментовані тарілки, полумиски “під коровай”, а також горщики “на 

оказію”, макітри (зокрема, “учінальниці”, “опарники” для замішування тіста 

на коровай та хліб), чарки, чарки-трійчатка, а також специфічний посуд для 

горілки та вина (барило, куманець, калач і т. д.) незмінно використовували 

у весільних церемоніях. Звернено увагу на те, що кераміці відведено значно 

менше місце в похоронних обрядах, але й вони позначені специфікою 

форми та декору (“ліхтарі на свічку”, миски на коливо”).  

11. Важливо, що у мистецтвознавчому аналізі фігурної кераміки 

українських майстрів постійно проводилися паралелі з подібними 



 

 

предметами з Грузії, Польщі, Словаччини, Сербії, Італії, Польщі, Румунії, 

Молдови, Угорщини, Чехії, Китаю, Японії та інших країн, що дало змогу 

виокремити спільні та відмінні риси пластики та декору, підкреслити 

унікальність деяких пам’яток. Введено в науковий обіг значну кількість 

глиняних виробів народних майстрів та промислових підприємств України, 

акцентовано на їхній мистецькій вартості. 
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АНОТАЦІЯ 

Івашків Г. М. Українська народна фігурна кераміка ХІХ−ХХ ст.: 

пластика декору та форми, концепція образів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства 

за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво. – Львівська 

національна академія мистецтв, Львів, 2021.  

У роботі вперше в українського мистецтвознавстві проаналізовано 

народну фігурну кераміку як оригінальний вид декоративно-ужиткового 

мистецтва у її основних виявах. Введено в науковий обіг значну кількість 

глиняних пластичних виробів, що зберігаються у понад ста музеях та 

п’ятнадцяти приватних збірках, а також зібраних під час дев’яти експедицій 

у різні регіони України. Залучення до аналізу фігурної кераміки з інших 

країн дало змогу аргументовано ствердити, що українська пластика 

розвивалася в руслі тенденцій світового мистецтва, а також більш виразно 

підкреслити її оригінальність та національну специфіку.  

Ключові слова: фігурна кераміка, пластика, форма, типологія, 

функціональне призначення, художні особливості 

 

 

STRESZCZENIE 

Iwaszkiw H. M. Ukraińska ceramika ludowa figuralna ХІХ−ХХ w.: 

plastyczność dekoracji i form, koncepcja obrazów. − Kwalifikacja pracy 

naukowej na prawach rękopisu. 

Rozprawa na temat konkursu na stopień naukowy doktora historii sztuki na 

specjalności 17.00.06 – sztuki dekoracyjne i użytkowe. – Lwowska Narodowa 

Akademia Sztuki. Lwów, 2021. 

Po raz pierwszy w obieg naukowy wprowadzono około tysiąca wyrobów z 

gliny, przechowywanych w ponad stu ukraińskich i zagranicznych (Austria, 

Polska, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, Chiny) muzeach oraz w ponad 

piętnastu kolekcjach prywatnych, a także zebrane w latach 1994-2019 podczas 

dziewięciu interdyscyplinarnych wypraw i podróży służbowych autora do 

różnych regionów Ukrainy. Zaangażowanie w analizę ceramiki figuralnej z 

innych krajów pozwoliło na stwierdzenie, że sztuka ukraińska rozwijała się 

zgodnie ze światowymi trendami w sztuce, a także wyraźniej podkreśliła 

oryginalność i narodową specyfikę tego typu ukraińskiej sztuki dekoracyjnej i 

użytkowej. 

Po raz pierwszy dokonano szczegółowej analizy ceramiki z dekoracją 

plastyczną fakturowaną, opracowano typologię i ceramikę o plastycznych 

cechach zoomorficznych i antropomorficznych, plastykę małych form, w tym 

wizerunki świętych, wizerunki garncarzy i znanych osób, kompozycje 



 

 

wielofigurowe itp. zostały wszechstronnie uwzględnione. Po raz pierwszy w 

historii sztuki ceramika architektoniczna została wszechstronnie przeanalizowana 

– jej cechy figuratywne podkreślają zdobnicze cechy cegieł, dachów, rozet, 

wanien–„maków”, płytek podłogowych, w budownictwie mieszkaniowym – 

kominów. Opracowanie wyczerpująco rozważa artystyczne cechy ceramiki na 

użytek kościelny, wystrój i użytkowe przeznaczenie ceramiki figuralnej w 

kalendarzu (Boże Narodzenie, Wielkanoc) i rodzinnych (chrztu, ślubu, pogrzebu) 

obrzędów Ukraińców. 

Materiały dysertacyjne będą przydatne dla studentów, doktorantów i 

nauczycieli szkół artystycznych, naukowców, muzealników i muzealników, 

etnologów, artystów, kolekcjonerów i wszystkich miłośników kultury 

ukraińskiej. 

Słowa kluczowe: ceramika figurowa, plastyka, forma, typologia, 

przeznaczenie użytkowe, cechy artystyczne. 

 

ABSTRACT 

 

Ivashkiv H. M. Ukrainian Folk Figure-Shaped Ceramics ХІХ−ХХ cc.: the 

Plasticity of Décor, Shapes and the Conception of Images. – Qualification 

research paper as a manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Doctor of Art Criticism, speciality 

17.00.06. – Decorative and Applied Arts. – Lviv National Academy of Arts. – 

Lviv, 2021. 

The given thesis explores Ukrainian folk figure-shaped ceramics as a 

unique ethno-cultural and artistic phenomenon. More than a thousand of 

earthenware relief works have been introduced here for the first time. They are 

kept in more than a hundred Ukrainian and foreign museums (Austria, Poland, the 

Russian Federation, the USA and China) and more than fifteen private collections 

as well as the items that were collected by the author throughout 1994–2019 

during nine interdisciplinary expeditions and business trips into different regions 

of Ukraine. Including the earthenware from other countries into the given research 

has allowed the author to claim that Ukrainian relief earthenware was developing 

within world art tendencies and emphasize originality and national specificity of 

this type of applied and decorative art. 

For the first time in Ukrainian art criticism the dissertation provides a 

thorough study into the earthenware with relief and textured décor. The thesis 

provides a typology and thorough analysis with relief zoomorphic and 

anthropomorphic features, in particular decoration of crockery, items for interior 

décor, namely zoomorphic and anthropomorphic candlesticks, ram-shaped 

flowerpots, coin jars, tobacco boxes and ashtrays. Small relief earthenware has 

become an object of deep art critical analysis for the first time, in particular images 

of saints, images of a potter and famous people, compositions with a single or 

multiple figures etc. 



 

 

Architectural earthenware has become the object of an art critical research 

for the first time. Its textured features have been underlined with decorative 

peculiarities of the bricks, roof-tiles, rosettes, round vessel-shaped earthenware 

under the cross on top of the church, floor tiles and chimneys in house-building. 

маThe research provides a complex analysis of décor and functions of cult 

earthenware, among which there are monumental works (icon-stands), as well as 

icon cases, icons, icon frames, altar and hand crosses, altar and floor candlesticks, 

icon lamps, vases, flowerpots, items connected with religious rituals, in particular 

the Sacrament of Holy Communion (for instance, cups and communion plates). 

The thesis systematically explores functions and characterizes artistic 

specificity of figure-shaped earthenware in Ukrainian rituals. Specificity of the 

earthenware associated with such holidays as Christmas and Easter has been 

analyzed. It has been proved that the earthenware used for holy water (namely 

jars, jugs, round pots, cups, O-shaped flat jars and flat jars) was decorated with 

crosses of various modifications, “spirals”, “bunches” of grapes, ‘wreaths”, 

“garlands” and images of birds and fish, whereas “simple” jars (both terracotta 

and smoked ones) were ornamented with fresh twigs, periwinkle, fresh and dry 

flower compositions and “pearls”. For the first time this research has mentioned 

here and determined special features of the shape of unique Christmas crockery, 

namely doughnut bowls. Among the earthenware associated with celebrating 

Easter the author has singled out unique baskets for blessing Easter bread as well 

as Easter bread moulds, pig-, geese-, chicken- and fish-roasting casserole dishes. 

The author proves that delivery rituals involved a pot “for midwife’s porridge”, a 

plate for ritual flowers etc. Wedding rituals included a jar called “perepiets”, 

bowls, small earthenware casks, O-shaped jars with a handle, bottles, zoomorphic 

and anthropomorphic crockery, big pots (“for a special occasion”) etc. Some 

earthenware items were associated with the burial ritual, namely cups, bowls for 

“kolyvo”, “a jar with lanterns” etc. 

The research carried out by the author throughout many years will prove 

essential for students, post-graduate students and teachers at art colleges, 

researchers, museologists, museum staff, ethnologists, artists, collectors and all 

fans of Ukrainian culture, especially while organizing or conducting thematic 

courses or lectures on pottery in Ukraine and development of figure-shaped 

earthenware in particular. The material of the thesis can be used for preparing 

textbooks and tutorials for schools and universities, general or thematic 

excursions on culture and everyday life of the Ukrainians. Apart from that, 

analyzed and illustrated earthenware will turn out to be useful for modern-day 

craftsmen, i.e. potters who try to reproduce ancient pottery history, conduct 

various pottery festivals and workshops nowadays taking place in Bar, Bubnivka, 

Kyiv, Kosiv, Lviv, Opishne, Ternopil, Chervonohrad and other cities. 

Key words: figure-shaped ceramics, plasticity, shape, typology, functions, 

artistic specificity. 


