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Компанія «Галицьке скло»: останній 
форпост українського гутництва і 

втрачені надії

Анотація: стаття становить частину наукового дослідження, яке впер-
ше в українському мистецтвознавстві розглядає проблеми впливу між-
народного студійного руху на розвиток дизайну українського гутного 
скла, зокрема в контексті роботи одного з останніх скловиробничих 
підприємств. Подано короткий огляд діяльності склозаводу «Компанія 
«Галицьке скло», який функціонував у Львівській обл. упродовж 2009-
2011 рр. Детально проаналізовано лінію продукції склопідприємства, 
виконаної упродовж 2011 р. із залученням іноземних фахівців і експо-
нованої на міжнародних торгах. Подано характеристику основних 
композиційних груп, висвітлено їхні формотворчі особливості, коло-
ристичні характеристики та технологічні аспекти декорування, зокре-
ма із застосуванням кольорових склопорошків. Стаття порушує також 
питання впливу Міжнародних симпозіумів гутного скла у Львові на ро-
боту підприємства. Проаналізовано діяльність литовських дизайнерів 
художнього скла при виконанні виробничих зразків Компанії «Галиць-
ке скло».

Ключові слова: гутне скло, дизайн художнього скла, підприєм-
ства-скловиробники.

Аннотация. Михаил Бокотей. Компания «Галицкое стекло»: послед-
ний форпост украинской гуты и утраченные надежды. Статья состав-
ляет часть научного исследования, которое впервые в украинском ис-
кусствоведении рассматривает проблемы влияния международного 
студийного движения на развитие дизайна украинского художествен-
ного стекла, в том числе в контексте работы одного из последних 
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действующих стеклопроизводственных предприятий. Дан краткий 
обзор деятельности стеклозавода «Компания «Галицкое стекло», ко-
торый функционировал во Львовской области в течение 2009-2011 
гг. Детально проанализирована линия продукции стеклопредпри-
ятия, выполненная в течение 2011 г. с привлечением иностранных 
специалистов, а также экспонированная на международных торгах. 
Дана характеристика основных композиционных групп, освещены их 
формообразующие особенности, колористические характеристики 
и технологические аспекты декорирования, в частности с приме-
нением цветных стеклопорошков. Статья касается также вопросов 
влияния Международных симпозиумов гутного стекла во Львове на 
работу предприятия. Проанализирована деятельность литовских ди-
зайнеров художественного стекла при выполнении производствен-
ных образцов «Компании «Галицкое стекло».

Ключевые слова: гутное стекло, дизайн художественного стекла, сте-
клопроизводственные предприятия.

Annotation: Mykhaylo Bokotej. The company «Galitske Glass»: the last 
outpost of Ukrainian folk music and lost hope. This article forms a part of 
a scientific study concerning the issues of the influence of the International 
Studio Glass Movement on the development of Ukrainian glass art, 
particularly in the context of activity of the last operating glass-making 
enterprise. A brief overview of the «Galician Glass" Company» functioning, 
operating in the Lviv region during 2009-2011, is exposed herewith. The 
glass designs, produced by the factory during 2011 with the involvement 
of two Lithuanian glass designers and technologist has been analyzed here 
in details. Created during that period collection consisted of more than 50 
unique designs and had been exhibited at «Ambiente-2017» international 
fares in Frankfurt, Germany. The characteristics of the main compositions 
are described in the article: their formative features, color specifications 
and technological aspects of decoration. Mostly all compositions were 
decorated with the use of colored glass powders, thus the technological 
aspects of this specified method are highlighted in this article. It deals also 
with the issue of the influence of the International Blown Glass Symposiums 
in Lviv on the work of the enterprise. The activity of Lithuanian glass 
designers on the «Galician Glass» Company is analyzed as well. Rather 
pessimistic conclusion is made in the article based on the actual situation 
in Ukrainian glass art industry where only few enterprises are still working 
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and none of those deals with traditional Ukrainian blown glass.

Keywords: blown glass, glass art design, glass producing enterprises.

Постановка проблеми. Друга половина ХХ ст. – період суттєвих 
і виразних змін в українському скловиробництві. Це епоха 

становлення окремого напрямку декоративно-прикладного мис-
тецтва – художнього скла. У його контексті яскраво вирізняється 
специфічна ланка – гутне скло, наділене особливо характерними 
рисами національної самобутності. Принципово важливими у 
формуванні визначальних ознак українського художнього скла 
цього періоду стали саме відроджені й розвинуті майстрами-гут-
никами традиційні засоби формотворення. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідник українського худож-
нього скла С. Мартинюк пише: «У художньому склі 1970-х – поч. 
1980-х рр. гутні техніки стають визначальними, відкриваючи 
величезні можливості для пошуків, фантазій, імпровізацій. Тра-
диції «старої гути» розвивались у двох напрямках і тісно поєд-
нувались між собою – «фольклорно-пластичному» та «декора-
тивно-бароковому». Генеза барокових рис, і саме національна 
специфіка українського бароко, простежується у надмірності 
скульптурно-зображальних форм, у багато прикрашених наліп-
леннями виробах» [1].

Загалом можна  відзначити, що в українському гутному склі 
другої половини ХХ ст. превалювала тенденція до інтерпретації 
традиційних методів формотворення. На основі цього тверджен-
ня виділяються три основні напрямки: традиційне трактування, 
поєднання традиційного і нового, нове трактування традиційної 
форми та декору. Водночас не варто упускати низки експеримен-
тальних пошуків не лише у формотворенні, а й у технології та 
ідейному наповненні. Вплив на цей процес безперечно мав ак-
тивний розвиток авторського студійного скла.

Виклад основного матеріалу. Асортимент продукції малоти-
ражного декоративно-ужиткового скла впродовж 1960-1990 рр. 
значно розширився і змінився. Можна говорити про формування 
саме в ці роки мистецького обличчя гутного скла в Україні, утвер-
дження важливого напрямку в розвитку українського дизайну.

Упродовж першого десятиліття ХХ ст. в Україні припинили 
існування всі великі виробники художнього скла. На території 
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нашої країни не працює жодне підприємство, яке займається 
виробництвом малотиражної продукції гутним способом. Функ-
ціонують лише дві фабрики, які силами майстрів з колишньої 
ЛЕКСФ періодично виконують декоративно-ужиткові об’єкти за 
власними зразками або на замовлення (Фірма «Старт» у м. Щи-
рець, Пісочнянський склозавод). 

Останнім підприємством в Україні, на якому весь асорти-
мент продукції виконувався традиційним гутним способом, було 
ТОВ «Компанія «Галицьке скло» у с. Новий Яр Яворівського р-ну 
Львівської обл. Упродовж 2009-2011 рр. на підприємстві виготов-
лялася продукція за деякими старими зразками ЛЕКСФ, а також 
авторськими проектами майстрів-гутників і місцевого головно-
го художника Василя Швеця. У склад чотирьох бригад у різний 
період входили майстри з ЛЕКСФ: Володимир Крот, Володимир 
Хохлов, Володимир Крислач, Роман Венгриняк, Євген Пилип-
ський, Андрій Коваль, Микола Сипа, Станіслав Адамович, Тарас 
Кіх. Технологічними аспектами виробництва опікувались також 
колишній начальник склоцеху ЛЕКСФ Юрій Угрин і завідувач ла-
бораторії Любов Миронович. 

Визначальну роль на діяльність «Компанії «Галицьке скло» 
мав 8 Міжнародний симпозіум гутного скла у Львові, який від-
бувся у жовтні 2010 р. За задумом власника підприємства Віталія 
Дем’янюка скляна продукція Компанії мала мати ексклюзивний 
характер, а її вартість на ринку – якщо не дорівнювати, то набли-
жатися до ціни венеційського скла. Проте аматорська діяльність 
керівництва, відсутність професійного дизайнера на виробництві, 
низький мистецький рівень зразків продукції та недолугість ко-
ординаторів виробничого процесу не могла не звернути на себе 
увагу учасників симпозіуму, серед яких були і художники-під-
приємці Реміґіюс Крюкас (Литва), Жан-П’єр Шевальє (Франція) 
та Марк Екстранд (США), котрі у свою чергу запропонували допо-
могти у переобладнанні та розвитку Компанії. 

Результатом цієї ініціативи став приїзд на початку 2011 р. 
литовських художників Віґантаса Пауляускаса, Річардаса Пеля-
цкаса та директора Вільнюського склозаводу Вітаса Уляцкаса, які 
впродовж двох місяців працювали над створенням нової колекції 
«Компанії «Галицьке скло». Поряд з виконанням зразків гутної 
продукції проводилась робота над удосконаленням технологічно-
го процесу та якості готових виробів. Художники створили понад 
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50 композицій, які переважно складалися з 3-5-ти досить простих 
утилітарно-декоративних форм з доволі складним внутрішнім 
декором. Нова колекція була виставлена на ярмарку  «Амб’єнте» 
у м. Франкфурт (Німеччина), високо оцінена фахівцями, а підпри-
ємство отримало значну кількість замовлень. Причиною цього 
було також те, що впродовж 2001-2008 рр. Вільнюський склоза-
вод успішно реалізував на ринку подібну продукцію, а після при-
пинення роботи 2008 р. його постійні клієнти залишилися без 
джерела постачання. «Вакантне місце» мала можливість зайняти 
«Компанія «Галицьке скло». 

Незважаючи на те, що колекцію зпроектували переважно ли-
товські дизайнери, зразки продукції із серії 2011 р. зараховуємо 
до українського гутного скла, оскільки вироби були брендовані 
українським скловиробником і представляли на міжнародному 
ринку українську компанію. 

Безперечно, основні формотворчі та технологічні засоби, 
застосовані в колекції, мали характер прибалтійської школи: 
стриманість декору, пастельна колористична гама, відсутність 
зовнішніх наліпів, перевага елементарних форм. Принцип ство-
рення колекції полягав у проектуванні композицій, які склада-
лися з різної форми об’єктів з однаковим декором. Формами, які 
найчастіше використовувались у кожній композиції, були: висо-
ка ваза, миска (т.зв. «макітра»), куля, тарілка. Це – мінімальний 
комплект, проте окремі елементи могли повторюватися в інших 
формах і розмірах. Треба підкреслити, що саме такий метод фор-
мування колекції заслуговує особливої уваги, оскільки виробник 
пропонує замовнику надзвичайно широку палітру еталонів. Оби-
раючи окреслений декор, клієнт може замовити його у визначе-
ній формі з іншої композиції. Саме цей принцип активно вико-
ристовували замовники, оскільки кожен дбав про ексклюзивність 
власного асортименту.  

У способі нанесення внутрішнього декору (декілька накладів 
на 2-3 банку) дизайнери керувалися технологічною простотою, 
що давало можливість скоротити час на виконання одного еле-
мента. Таким чином, при дотриманні відповідного розміру вази 
вдавалося досягти рівноваги у співвідношенні «ціна – собівар-
тість».

Необхідно також сказати, що більшість клієнтів, з якими впро-
довж 2011 р. працювала Компанія, – колишні партнери Віль-
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нюського склозаводу. Відповідно, покупці надавали перевагу вже 
знайомим і апробованим зразкам, уникаючи експериментальних 
декорів, а також яскравих колористичних гам. Говорячи про коло-
ристику, слід у першу чергу зазначити, що остання була обмеже-
на палітрою доступних склопорошків, які також були поставлені 
зі складу Вільнюського склозаводу. В палітрі не було відкритих, 
яскравих кольорів. Стриманість і розмитість – основна характе-
ристика кольорової гами, яку використовували литовські диза-
йнери в цій колекції. Це, у свою чергу, спричинене також самою 
технологією забарвлення кольоровими порошками. Навіть вико-
ристання білої сульфідно-цинкової пудри не дає такого щільного 
та насиченого покриття поверхні, як при накладі аналогічним 
склом із цапфи.

Нижче розглянемо деякі з найпопулярніших зразків колекції 
Компанії «Галицьке скло», виконаних здебільшого з використан-
ням склопорошків.

Композиційна група з арт. АВD (іл. 1, дизайн Р. Пеляцкас) є 
зразковим прикладом використання реакції порошків. Група 
складається з трьох елементів: таріль, висока ваза діжковидної 
форми та низька ваза з широким горлом і завуженим денцем. 
Внутрішня поверхня ваз забарвлена в білий колір. Назовні пе-
реважає темно-зелене тепле забарвлення, яке в певних місцях 
світлішає і переходить до салатового з переливами. У тих міс-
цях, де салатового порошку була більша кількість, колір набли-
жається до світлішого. Зміна салатового кольору на темно-зеле-
ний відбулася завдяки реакції світло-зеленого порошку (5770) із 
сульфід-цинковим (V034). Окрім того, відбулася зміна салатового 
на темний в реакції з помаранчевою шпіновкою (V007), яка теж 
потемніла в тих місцях, де зіткнулася із салатовим. Монолітна 
темна поверхня декорована білою смугою з тонкою помаранче-
вою шпіновкою. Додатково в декорі використаний спосіб місце-
вого посипання: біла смуга злегка притьмарена реакцією і не має 
рівного краю. Кольоровим акцентом є червона пляма, яка зали-
шилася після накладання шпіновки – майстер навмисне дотикав 
трубку-наборку зі сформованою кольоровою шпіновкою на виріб, 
щоби залишити виразну пляму. 

Саме реакція склопорошків у складній комбінації стала най-
важчим елементом при подальшому тиражуванні. У цій групі 
технологічно важливим була навіть кількість разів накладання 
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склопорошку та його метод. Водночас, не завжди достатньо про-
являвся червоно-помаранчевий колір у декоративній шпіновці. 
Проте на підприємстві було виконано понад кілька десятків цих 
зразків, оскільки більшість замовників обирали саме цю компо-
зиційну групу.

Надзвичайною виразністю у поєднанні з ненав’язливим де-
кором вирізняється композиційна група з арт. ААВ (іл. 2, дизайн 
Р. Пеляцкас), сформована з чотирьох елементів: таріль, висока 
ваза круглої форми, висока ваза плоска та низька ваза (так зва-
на «макітра»). Додатковою характерною рисою формування ваз є 
нерівний край вінця, що навмисне залишався для надання оз-
нак ручного виконання. Насичена темно-червона барва основи 
виробу хаотично переплетена акварельними смугами темно-фі-
олетового кольору, який місцями переливається у чорний. Вну-
трішня поверхня білого кольору. У групі застосовано техніку 
декорування шпіновкою з порошком, накладеним на заготовку 
з одної сторони. Тричі вмочена заготовка у фіолетовий порошок 
(2040) одним боком хаотично накладена безпосередньо на бан-
ку, посипану червоним (V002). Додатково, на червоному кольорі 
досконало помітно техніку накладання прозорого скла на поро-
шок, у результаті чого утворилася розмитість. На фото варто та-
кож звернути увагу на насиченість білого підкладу: на вищій вазі 
початкова банка була посипана менш інтенсивно, а тому білий 
не такий активний, як на меншій. Причиною цього може бути 
й те, що сульфід-цинкове скло посипалось на початкову банку. 
У випадку великих ваз відбувається більший набір скломаси й 
банка сильніше роздувається перед формуванням, а відповідно 

– розтягується колір. Тому при великих виробах бажано наноси-
ти кольорові порошки на максимально великі банки, враховую-
чи при тому питання реагування кольорів. Згодом із цієї групи 
тиражованими були лише висока плоска ваза та низька. Таріль 
і висока кругла ваза не набули популярності серед покупців. У 
випадку тарілки це може бути спричинене тим, що ниткоподіб-
ний декор не відповідав за естетичними якостями тому, що оздо-
блював вази. При розкритті тарілки декор значно розтягується, 
оскільки накладається не на останню банку, як у випадку вази, а 
у зворотному порядку декорування – на початкові. 

Делікатна фактура й чистота композиції вирізняє групу з арт. 
ІСС (дизайн Р. Пеляцкас), яка складається з двох високих ваз. На-
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півпрозора верхня частина вази плавно переходить у насичений 
білий в основі. Ваза декорована мушлеподібними плямами, ха-
отично розміщеними по всій поверхні та рівно хаотичним шпі-
нуванням такої ж структури. У проекті застосовано декоративну 
шпіновку, попередньо підготовлену в керику. Основна банка за-
барвлена червоним (V001). Наступний шар забарвлено сульфід-
но-цинковим порошком (V034). По ньому накладено попередньо 
підготовлену шпіновку, сформовану в керику на забарвлену тим 
самим білим (V034). Шпіновка покладена і поздовжними смуга-
ми, і круглими наліпами на кшталт традиційних «малинок». На 
цьому зразку також дуже чітко виражений ефект взаємодії прозо-
рого скла з порошком на зовнішній поверхні набору. 

У композиції з арт. ВАА (іл. 3, дизайн В. Пауляускас) надзви-
чайно вдало використано контрастне поєднання яскравого чер-
воного з яскравим зеленим кольором, доповненого білим деко-
ром. Додатково делікатності та прозорості надають акварельні 
розмивки, які виникли у процесі накладання декоративних еле-
ментів з прозорого скла безпосередньо на поверхню банки, по-
сипану склопорошком. Три форми, які утворюють композицію, 
здавалось би, не до кінця пасують одна до одної. Висока ваза про-
порційно не відповідає двом низьким – кулеподібній з вузьким 
горлом і регулярній формі та іншій, з деформованими формою і 
горлом водночас. Основа виробу традиційно покрита білим суль-
фід-цинковим склом (V034), на другій банці почергово нанесені: 
ближче до набеля – зелений (V014), від набеля – червоний (V003). 
Окремо, на металевій плиті з вифрезуваними паралельними за-
глибленнями насипано білий порошок (V034). На плиту налито 
гарячу скломасу, заготовки накладені на гарячу банку, безпосе-
редньо на порошок, при тому білий залишився назовні. На фото 
чітко видно відмінність між тим, як реагує зелений порошок на 
наклад з прозорого – змінює колір на світліший – і червоний, де 
різниця непомітна. Незважаючи на цікавий технологічний при-
йом, застосований у проекті, ця композиційна група не набула 
популярності серед покупців і не була тиражована на підприєм-
стві у великій кількості. 

Чітко виражена розтяжка від червоного згори та внизу до біло-
го посередині виробу вирізняє композицію з арт. ВВВ (дизайн В. 
Пауляускас). Дві форми, які складають групу, – це діжкоподібна 
ваза середнього розміру та відкрита миса. Основа забарвлена в бі-
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лий (V034), після чого зроблений набір, який посипано червоним 
порошком (V003) вибірково – ближче до набеля і на кінці банки, 
таким чином, щоб середина залишилась непокритою і прогляда-
лась біла основа. Згодом, уже по зовнішньому набору виріб деко-
ровано наліпами з чорного скла.

Холодна за стилістикою і колористикою, приваблює легкістю, 
чистотою і прозорістю декору композиційна група з арт. АІВ (ди-
зайн Р. Пеляцкас). Група сформована з трьох елементів: таріль 
нерегулярної форми; висока плоска ваза завужена в основі та 
широко відкрита згори; плоска низька ваза, за формою схожа до 
високої, але пропорційно змінена, відповідно до висоти. Аква-
рельні розводи взаємодоповнюють локальні нерегулярні плями 
синього кольору. Все це абсолютно органічно розміщене на сніж-
но-білій основі виробу. Білий (V034) накладено кількома шара-
ми на початкові банки. На наступній банці зроблено широкий 
повздовжний наклад від набеля до набеля коричневого кольору 
(V031), по якому черговим прийомом накладено шпіновку з без-
барвного скла. Там, де прозоре скло потрапило безпосередньо на 
порошок, утворились акварельні смуги світлішого кольору, ніж 
основа накладу. На білому, натомість, різниця не помітна. Зго-
дом денце банки декоровано темно-синьою грубою крихтою.

Як і в попередніх формах, тут свідомо використано нерівність 
краю горловини на вазах, а також нерегулярність кола в тарілі. 
Щоправда, останнє виникає також зі специфіки декору – де на-
клад зроблено від набеля до набеля, що зумисно деформує таріль 
при розкритті.

Наступна композиція з арт. ABD (іл. A 3.2.173, дизайн В. Па-
уляускас) демонструє декорування склопорошком зовнішнього 
набору та шпінування його безбарвним склом. Група складається 
з двох високих ваз: одна з відкритою горловиною, друга діжко-
видна із закритою. Обидві форми завужені в основі. У композиції 
дещо контроверсійно поєднані два кольори – охристо-червоний з 
коричневими вкрапленнями та колір морської хвилі. Додатково 
контрастує прозорість першого та насиченість другого. Застосо-
вано також контрастність фактур – матову поверхню основи зо-
внішнього накладу декоровано блискучою хаотичною шпіновкою. 
Основна банка покрита червоним (V001), натомість зовнішній на-
клад посипаний коричнево-фіолетовим (V031) і місцево – «мор-
ською хвилею» (V016). Згодом по зовнішньому накладу нанесено 
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хаотичну шпіновку з прозорого скла. 
Композиція з арт. АDC (іл. 5, дизайн В. Пауляускас) складаєть-

ся з трьох елементів: дві високі бочковидні вази з завуженими 
горлами та миса-макітра. Тональний контраст кольору доповнює 
графіка чорної лінії, яка виникла в результаті хімічної реакції 
порошків і в певній мірі нав’язує до гірських мотивів. Декор ви-
конаний в техніці нанесення готового рисунка з робочого столу. 
При цьому, викладений рисунок не вирізнявся складністю, як у 
випадку згаданих вище творчих робіт. На графітній плиті почер-
гово були насипані смугами порошки: коричневий (V031), мор-
ська хвиля (V016), зелений (V014), салатовий (5770), лимонний 
(V011а) та знову коричневий (V031). Послідовність могла зміню-
ватись, а тонка чорна смугка появлялась завдяки реакції салато-
вого з лимонним. Низька ваза у формі миски стала бест-селлером 
на ярмарці «Амб’єнте» у Франкфурті. Представниця американ-
ської мережі супермаркетів замовила пробну партію ваз у кілько-
сті 2000 шт. Проте, через неспроможність керівництва «Компанії 
«Галицьке скло» повторити зразок, а також певний непрофесіо-
налізм дизайнера при оформленні технічної карти, замовлення 
було втрачене. Цей прикрий факт підкреслює важливість пра-
вильного документування зразків і, доречі, став каменем споти-
кання та причиною поступової відмови власника від дотування 
підприємства, а згодом і його безповоротного закриття.

На виробах з арт. АІС (дизайн Р. Пеляцкас) вирізняється гра-
фічне багатство декору: монохромне зображення складається з 
численних хаотично переплетених розводів, ліній і плям. Вод-
ночас, незважаючи на насиченість і контраст, в композиції про-
читується легкість і ненав’язливість. Група сформована з трьох 
елементів: таріль, висока плоска ваза з легко завуженим горлом 
та низька плоска ваза. У способі декорування виробів з компо-
зиційної групи застосовано поєднаня одразу чотирьох описаних 
вище технік. На білу основу виробу накладено хаотичну шпінов-
ку, підготовлену у керику та односторонньо замочену на цей раз 
не у порошку, а у дрібно змеленій кришталевій крихті. У тому 
місці, де кришталь торкнувся сульфід-цинкового скла відбулась 
реакція і появився чорний колір. Декор водночас нанесений па-
ралельними смугами, що надається пазами керика. У місцях, де 
на шпіновці не було кришталю, прозорий колір залишив лише ак-
варельні розводи, як у техніці накладання безбарвного скла без-
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посередньо на склопорошок. Подібно, як і в групі ААВ, декор на 
тарілі дещо відрізняється від декору на вазах, проте це ані не ди-
сонує в загальній композиції, ані не нівелює естетичних якостей. 

Композиційна група з арт. CBA (іл. 6, дизайн М. Бокотей) 
складається з трьох елементів: таріль; низька ваза з відкритим 
горлом і паралельними стінами, звуженими в основі; кулевид-
на декоративна ваза із сильно завуженим горлом. Елементи в 
композиції значно менші ніж у інших: таріль до 35 см у діаметрі, 
вази – до 15 см. Це зумовлене потребою виконання контрастного 
декору, що для великих розмірів буде неможливе. Колористично 
у виробах використано нюансне поєднання розбіленого блакит-
ного в основі з насиченими темно-фіолетовими вертикальними 
пасмами. Додатково поверхня вкрита регулярними бульбашками 
повітря. У композиції застосовано ще одну техніку декорування: 
декор нанесено безпосередньо на банку, яка була здеформована 
на фактурній плиті зі шпичастими виступами-голками. Основна 
банка забарвлена блакитним (5510), після чого заготовку прока-
тано по фактурній плиті й вибірково нанесено фіолетовий поро-
шок (2040) трьома смугами. Додатково, при наступному наборі 
на місці заглиблень сформувались повітряні пухірці. 

Хоча теплий і позитивний настрій декору не сприяв популяр-
ності композиційної групи серед замовників, з огляду на цікаве 
технологічне вирішення  композицію з арт. АВВ (дизайн В. Пау-
ляускас), яка складається з двох елементів – таріль і миса-макіт-
ра, – включено до нашого дослідження. Внутрішня основа виробу 
забарвлена в базовий білий (V034), натомість на зовнішній бан-
ці поєднано два кольори: лимонний (V011а) та гарячо-червоний 
(V001). На поверхню останньої банки нанесено декор попередньо 
приготовленою заготовкою з прозорою основою і темно-корич-
невим порошком у пазах, що залишилися після формування у 
керику. При цьому наклади формовані у вигляді плям-ґудзиків, 
які при роздуванні почали нагадувати квіти. 

Зовсім інша за характером композиційна група з арт. АВЕ 
(дизайн Р. Пеляцкас) з вираженою аскетичністю і холодною ко-
лористикою,  складається із чотирьох форм, дещо відмінних від 
більшості. Висока ваза має широко відкрите горло; таріль – чітко 
виражену основу, завдяки якій форма швидше схожа на мису; се-
редньої висоти миса вирізняється широкою основою та відкри-
тим горлом. Та найцікавішою і найвідміннішою є низька плоска 
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ваза зі зміщеним горлом і нерегулярною округлістю, яка своїй 
формі швидше завдячує випадкові, ніж задуму. Ця форма згодом 
створила неабиякі проблеми при тиражуванні, у результаті чого 
її подальше виконання довелося доручити майстрові-гутнику, 
який разом з дизайнером працював над прототипом – Роману 
Венгриняку. У бригадах під керуванням інших майстрів повтори-
ти цю форму не вдалося.

Колористично ця група відрізняється від решти насампе-
ред барвою внутрішньої поверхні. Якщо в переважній більшості 
зразків це білий, то тут – контрастний синій (V021). Зовнішній 
наклад, натомість, покритий білим (V034), по якому накладено 
вертикальну шпіновку з кришталевої крихти. У результаті реак-
ції кришталю із сульфідно-цинковим склом утворилися широкі 
чорні смуги.

Цікаво, що основними замовниками цієї групи були представ-
ники північноєвропейських країн – Норвегії, Нідерландів, Лит-
ви та Німеччини. Цей факт, до речі, дуже виразно прочитувався 
щодо інших композицій. Холодну й стриману колористичну гаму 
зазвичай замовляли з північних країн, натомість гарячу та кон-
трастну – з південних. Для прикладу, замовниками наступних 
двох композицій були фірми з Перу та США (Маямі). 

Композиційна група з арт. BED (дизайн М. Бокотей) склада-
ється з високої вази, низької кулевидної із завуженим горлом 
і низької з широко відкритим горлом і паралельними стінами. 
Гарячий виразний декор сформовано з використанням цапф і 
кольорової крихти, без застосування склопорошків. Внутрішню 
основу становить червоний колір, який перегукується з черво-
ним назовні, хоча технологічно їх розділяє білий прошарок, який 
надано для підкреслення контрастності. Зовнішній декор надано 
трьома послідовно накладеними паралельними смугами, вико-
наними з допомогою шпіновки з грубої крихти білого і червоно-
го кольору та чорного і червоного кольору. При цьому важливою 
є груба фракція крихти, яка залишає помітні смуги, що за харак-
тером нагадують мазки пензля. 

Схожою і за характером, і за технологією виконання є ком-
позиційна група з арт. KAD (дизайн М. Бокотей), проте тут га-
рячо-червоний колір внутрішньої основи замінено монолітним 
чорним, що створило враження внутрішньої безкінечності. У 
зовнішньому декорі автор обмежився двома кольорами – черво-
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ним і білим, накладеним подібно, як і в групі BED. Щоправда, 
тут шпіновка з грубофракційною крихтою винятково червоного 
кольору накладена безпосередньо на поверхню, покриту білим 
сульфідно-цинковим склом. Відрізняються дещо і форми виро-
бів: середньої величини відкрита миса з паралельними стінами, 
кулеподібна низька ваза із завуженою основою та вузьким гор-
лом, висока ваза циліндричної форми з легким завуженням у 
верхній частині та середньої величини ваза діжковидної форми 
із завуженим горлом.

Два описані зразки суттєво відрізняються від решти виробів 
ТОВ «Компанія «Галицьке скло» з лінії 2011 р., так званої «ли-
товської», оскільки технологічно тут застосовано традиційні для 
української гути способи декорування з допомогою цапф і кольо-
рової крихти. Щоправда, за характером ці зразки відрізняються 
також і від зразків підприємства, виконаних до приїзду литов-
ських дизайнерів, простотою форми та аскетичністю декору.   

Декорування цапфами та крихтою застосовано також у компо-
зиційних групах з арт. ABF і CGI (іл. 7, дизайн М. Бокотей). Перша 
складається з двох елементів – високої вази та кулевидної серед-
ньої величини. Внутрішній глибокий червоний колір контрастує 
з білим зовнішнім не менше, ніж виразний декор. На широких 
чорних смугах, що перетинають форму, в кількох місцях по гори-
зонталі та вертикалі накладено «мазки пензлем» з білої крихти, 
а також вужчі червоні смуги, співзвучні з внутрішньою основою. 

На відміну від площинного кольорового декору в попередній 
групі, у композиції CGI акцентовано увагу на лінійному оздо-
бленні. Група складається з трьох елементів: висока ваза цилін-
дричної форми, низька мисоподібна ваза із заокругленим силу-
етом і широко відкритим горлом, кулеподібна ваза зі звуженим 
горлом. Графічність декору досягнуто з допомогою нанесення 
на банку спіралевидної білої шпіновки із цапфи та повздовж-
ної паралельної шпіновки з кришталевою крихтою. У місцях, де 
кришталь потрапляє на сульфід-цинкову шпіновку, з’являється 
чорний колір, а де потрапляє на червону основу – реакція не від-
бувається і різниця непомітна. Використаний прийом додатково 
надає декору просторовості.

Щоправда, час виконання декору подовжує виготовлення ви-
робу через поетапне накладання кольорової шпіновки одна на 
одну. Це вимагає також одночасного підігрівання почергових 
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кольорових цапф і виконання заготовки з крихтою. Ще одним 
негативним аспектом цього зразка є його товстостінність, а від-
так, вага, що ускладнює післявиробничий процес у логістичних 
аспектах. 

Серед найпопулярніших зразків продукції Компанії «Галиць-
ке скло» лінії 2011 р. дві групи авторства Р. Пеляцкаса: арт. DAC 
та арт. DAE. Першу групу формують висока плоска ваза з напів-
звуженим горлом і вузькою основою, таріль і низька плоска ваза 
зі звуженим і легко припіднятим горлом. Холодний аскетичний 
декор з двох локальних плям одна на одній розміщений на білій 
основі, яка догори переходить у прозорий. Найменша темно-синя 
пляма (V022) покладена центрально на більшу коричнево-охри-
сту. Останній колір з переливами від морської хвилі до холодної 
охри є результатом реакції блакитного порошку (V020) на суль-
фід-цинковому (V034). Легкості та прозорості формам надає до-
датково застосований прийом часткового присипання основної 
банки, де ближче до набеля залишилося прозоре скло без деко-
ру. Свідомо використано також спосіб декорування накладом на 
кінець банки, не дотягуючи до набеля. Це допомагає надати у 
подальшому виробу регулярнішої форми. Це, у першу чергу, сто-
сується рівного кола тарілі. 

Наступний бестселер – група з арт. DAE (іл. 8) – складається з 
двох форм: великої тарелі нерегулярної форми та високої плоскої 
вази. На білій основі виробу накладено підготовлену в керику 
шпіновку з блакитним порошком (V020) у формі цифри «8» з обох 
боків банки. У центрі більшого кола розміщено велику пляму 
чарвоного кольору (V001). На тарелі додатково розміщено пляму 
червоного кольору в центрі. Автор укотре застосував обмежену 
кольорову гаму, при цьому вміло використовуючи червоний ак-
цент. Щоправда, розмір виробів створював певний дискомфорт 
при виконанні та в операціях післявиробничого циклу (діаметр 
тарелі сягає 60 см), проте ця композиційна група була замовлена 
більшістю покупців 2011-2012 рр.  

Вишукана композиційна група в холодній гамі з арт. АВС 
(дизайнер Р. Пеляцкас) складається з трьох елементів – високої 
плоскої вази з відкритим горлом, тарелі (на ілюстрації відсутня) 
та низької плоскої вази з відкритим горлом. У високій вазі важли-
вим елементом було дотримання нерегулярного краю, натомість 
у низькій – випуклості боків. У малій вазі майстер досягав ре-
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зультату, застосовуючи великий кілок, заокруглений наприкінці, 
дослівно випихаючи боки, при цьому не відкриваючи горла до 
кінця. Колористично композиція побудована на нюансі блакит-
ного (V021) і темно-фіолетового (2040) з вкрапленнями синьої 
крихти. Прозорості виробам надає відсутність білого підкладу, 
а щільність досягається завдяки опаловій структурі блакитно-
го порошку (V021). Ця група виробів, як і попередня, належала 
до найпопулярніших серед замовлених у асортименті продукції 
Компанії «Галицьке скло». Водночас її тиражне виробництво не 
створювало значних проблем. Щоправда, слід зазначити, що пев-
на початкова партія була зарахована керівництвом підприємства 
до так званого другого сорту через невідповідність форми низь-
кої вази прототипу. На відміну від зразка, у забракованих вазах 
була надто завужена основа, що надавало їй іншого характеру. 
Причиною цього було також те, що виріб тиражувався у брига-
ді під керівництвом Тараса Кіха. Помилку було виправлено, а 
подальший процес тиражування було переведено до бригади Р. 
Венгриняка, яка і виконувала зразок разом з дизайнером.

Композиційна група з арт. CAB (дизайн В. Пауляускас) скла-
далася з найбільшої кількості елементів: середньої висоти ваза 
з відкритим і розведеним горлом, миса у формі складеної таріл-
ки з хвилястим краєм, таріль та  середня миса-макітра з легко 
звуженою основою. На ілюстрації відсутня ще одна висока ваза 
циліндричної форми з відкритим і розведеним у формі квітки  
горлом. Яскраво-гарячий жовтий (V011) в основі доповнений 
вкрапленнями помаранчевого кольору (V007). Внутрішня по-
верхня покрита білим (V034). Декоровані форми нерегулярною 
шпіновкою темно-коричневого кольору по колу та крихтою та-
кого самого кольору. Кожен з виробів увінчаний тонкою чорною 
смужкою, яка певною мірою врівноважує температуру гарячого 
жовто-помаранчевого.

У цій композиції насамперед слід звернути увагу на елемент, 
який за формою відмінний від більшості зразків цієї лінії, його 
утилітарне призначення – «тримач для преси». Пласт, сформова-
ний за принципом тареля, у гарячому пластичному стані був по-
кладений на круглий дерев’яний брусок діаметром 10-12 см. При 
цьому декор наносився за принципом вази, а не тареля, тобто в 
послідовному, а не зворотному порядку.

Технологічно складною та водночас естетично вартісною є 
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композиційна група з арт. AED (дизайн Р. Пеляцкас). Елементи 
композиції: висока ваза діжковидної форми із завуженою осно-
вою, таріль і низька миса-макітра з дещо завуженим відкритим 
горлом. Багатство та контрастність декору досягнуто доволі 
значною як для тиражного зразка кількістю прийомів і накладів: 
часткове посипання і реакція салатового та лимонного порошків 
(V013, V011a), шпінування кришталевою крихтою, локальні на-
клади та переплітання шпіновки.

Як і інші зразки авторства Р. Пеляцкаса, композиція з арт. АСС 
вирізняється своєрідним симбіозом колористичного мінімалізму 
та тональної виразності. Поєднання білої основи з переливами 
темно-зеленого й салатового кольору створюють певне відчуття 
спокою і стабільності, незважаючи на агресивність структури де-
кору. Ще однією характерною рисою групи є її візуальна важкість, 
яка певною мірою контрастує з ажурною конструкцією. Компози-
ційна група складається з трьох елементів: висока плоска ваза з 
нерівним краєм, таріль нерегулярної форми та низька миса-ма-
кітра з нерівним краєм. Помітна хвилястість краю на всіх виро-
бах виникає з технологічного аспекту декорування: доволі товста 
шпіновка була натягнена на набель, відтак при розведенні спри-
чинила нерівність. На білу основу банки в перехресному поряд-
ку була накладена шпіновка із салатового кольорового порошку 
(V013), яка внаслідок реакції із сульфідно-цинковим склом набу-
ла темно-зеленої барви. При цьому в певних місцях, де концен-
трація порошку була більша, видніє оригінальний салатовий. 

У зразках, які виконали два литовські дизайнери, виразно про-
читується авторська індивідуальність. Р. Пеляцкас надає перева-
гу регулярності форм та врівноваженості й простоті внутрішньо-
го декору. Дизайнер обмежується переважно двома кольорами, 
досягаючи багатства декору технологічними засобами: реагу-
вання порошків, взаємодія з прозорими накладами, шпінування 
напівзабарвленою заготовкою. Локальні плями автор збагачує 
лише зрідка дрібним акцентом з допомогою кольорової крихти 
або незначних наліпів.  

У композиціях В. Пауляускаса переважають контрастні кольо-
ри, нетрадиційні форми та виразність декору. Автор під час ви-
конання зразків часто експериментував, застосовуючи техніки не 
завжди зручні для подальшого тиражування. Використання де-
кору з викладеним зображенням на плиті з арт. АDC, наприклад, 
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унеможливило його своєчасне виконання для замовника. Декор 
з арт. АВВ вимагає повторного виконання заготовки на шпіну-
вання, а спосіб накладання декоративних плям у арт. ВАА суттє-
во видовжує час виконання. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Незважаю-
чи на позитивні зрушення у виробничому процесі та перспек-
тиву розвитку останнього підприємства-виробника гутного скла 
в Україні, після технологічної зупинки наприкінці літа 2011 р. 
склоцех «Компанії «Галицьке скло» так і не поновив роботу. Ком-
панія «Галицьке скло» була останньою базою традицій львівсько-
го гутництва та мала на меті виховання наступного покоління 
фахівців – і дизайнерів, і майстрів-гутників. На жаль, станом на 
сьогодні сучасно обладнаний склоцех перебуває в законсервова-
ному стані. Через відсутність промислового виробництва сьогод-
ні немає виробничої бази для підготовки ані майстрів-гутників, 
ані фахівців – дизайнерів гутної продукції. З відходом досвідче-
них склодувів, які у свій час були креаторами сучасного промис-
лового дизайну склопродукції, завершується ера розквіту україн-
ського виробництва вільноформованого скла.

1. Мартинюк С. Давнє скло в Україні. Скло України. К. 2004. С. 176-196. 
2. Архівні матеріали: каталог продукції ТОВ «Компанія «Галицьке скло».


