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        К 712 Скаченко О. О. Косівська мальована кераміка як феномен 
української культури : наук. вид. / О. О. Скаченко, М. М. Гринюк ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; редкол.: 
Ю. І. Горбань (голова) та ін. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 83 с. : іл. –
(Серія «Скарби нації» ; вип. 2).

Метою видання є популяризація знань про Косівську кераміку як 
унікальний феномен українського гончарства, що посідає особливе місце в 
українській культурі. Вироби косівських майстрів відомі далеко за межами 
України завдяки вишуканій та оригінальній сюжетно-тематичній 
орнаментиці й особливостям колірної гами.

Наукове видання пропонується студентам, аспірантам, працівникам
інформаційних служб, всіх, хто цікавиться керамікою України.
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Передмова від авторів

Кераміка – один з найбільш розвинутих та популярних видів декоративно-

ужиткового мистецтва в Україні. Назва «кераміка» походить від грецького слова 

«керамос», тобто глина. У народі кажуть: гончарі – унікальні люди. Адже вони 

підкорили одразу три стихії – глину, воду та вогонь.

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в Україні налічувалося близько 

700 гончарних осередків із самобутніми традиціями організації виробництва, 

історично сформованими системами оздоблення виробів, асортиментним складом 

продукції та ареалами її поширення. Кожен історико-етнографічний регіон України 

мав провідні гончарні центри, які формували регіональні етнічні особливості 

(Опішня на Полтавщині, Косів на Івано-Франківщині, Ічня на Чернігівщині, 

с. Дибинці та Васильків на Київщині, Баранівка на Житомирщині, Сокаль на 

Львівщині) [22, С. 3]. 

Кераміка Гуцульщини давно привертає увагу поціновувачів народного 

мистецтва. Відомими центрами гончарства на Прикарпатті були: Косів, Пістинь, 

Коломия, Кути, Галич, Снятин. Розвитку цього виду народного мистецтва сприяла 

наявність багатих покладів пластичних гончарних глин, а також потреба у 

виготовленні посуду для щоденного вжитку. Вироби кожного району гончарного 

промислу набували особливостей, які залежали від природних якостей матеріалів, 

технічного рівня кераміка виробництва, місцевих традицій.

Найбільшим центром керамічного виробництва на Гуцульщині, де мистецтво 

гончарства переходило як спадщина, передавалося від покоління до покоління, 

розвивалося природно, зберігаючи традицію і стиль є місто Косів. Завдяки своїй 

образній мові, трактуванні форм виробів, декоруванні, притаманному лише даному 

регіону, косівська кераміка відбиває душу Гуцульщини та її етносу [12, С. 145]. 

Косівське гончарство відчутно збагатило не лише українську, а й світову 

скарбницю мистецтва кераміки.

Техніки оздоблення гуцульської кераміки – «ритування» або «гравірування» 

є унікальними. Характерна колористична ознака – жовті, зелені, коричневі 

подекуди сині кольори, візерунки – як рослинно-геометричні, так і сюжетні. 

У 2014 році косівську кераміку номінували до Репрезентативного списку 

нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.
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Незважаючи на популярність косівської кераміки за кордоном, в Україні її 

створюють кілька десятків майстрів. Історію виникнення, становлення та розвитку 

гуцульського гончарства вивчено недостатньо. 

Дане наукове видання інформує читачів про косівську мальовану кераміку, як 

самобутнє явище українського народного мистецтва.

У п’яти розділах міститься інформація про історію розвитку гончарства у 

Косові; особливості процесу творення та відмінності технології косівської кераміки 

від виробів інших гончарних осередків України; висвітлюється спадщина провідних 

народних майстрів, чия творчість отримала визнання і являє собою ілюстрацію 

формування косівської школи мальованої кераміки; розкриваються особливості 

сюжетних мотивів місцевої кераміки. Окремий розділ присвячено мистецтву 

виготовлення кахлів для гуцульської печі.

При підготовці видання опрацьовувалися праці відомих українських 

дослідників гончарного мистецтва, зокрема праці Ю. Лащука, О. Соломченка, 

О. Слободяна, Р. Баран, М. Гринюк, О. Кушнір, М. Микицей та ін. Багатогранну 

інформацію про історію та сучасність косівської школи кераміки, асортимент 

виробів сучасних майстрів містять джерела, знайдені в мережі Інтернет: сайти 

«Лудинє» http://ludyne.if.ua/1457/; Громадської організації Благодійний фонд

«Автентика Гуцульщини»; Національного центру народної культури «Музей Івана 

Гончара»http://honchar.org.ua/p/malovana-keramika-kosova-i-pistynya/; Косівського 

Інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМhttp://kipdm.com/kafedry/

publikatsii.html; «Косівська кераміка сім'ї Троць «http://www.kosivceramics.com; 

«Кераміка Гуцульщини» http://hutsulschyna.com/hutsulshchyna.html;газети 

«Гуцульський край» http://gk.kosiv.org/culture/2014-keramika-serhiia-dutky.html; 

Портал Косівщини http://портал-косівщини.косів.укр/arts-menu.hиииtml; Сайт про 

рукотворне мистецтво http://made-in-ukraine.info,https://www.facebook.com/p= 

bookmarks та ін. 

Окрім цього, при підготовці книги авторами зібрано і опрацьовано значний 

фактологічний матеріал безпосередньо у робітнях майстрів, на творчих виставках, 

фестивалях, симпозіумах тощо.

Видання підготовлено у рамках інноваційно-освітнього проекту «Скарби 

нації», що реалізується у Науковій бібліотеці КНУКіМ і пропонується студентам, 

аспірантам, працівникам інформаційних служб, всім, хто цікавиться керамікою 

України.

http://ludyne.if.ua/1457/
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http://hutsulschyna.com/hutsulshchyna.html
http://gk.kosiv.org/culture/2014-keramika-serhiia-dutky.html
http://made-in-ukraine.info
https://www.facebook.com/p=
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Ю. М. Ключко,
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства 
Київського національного університету культури і мистецтв

Актуалізація нематеріальної культурної спадщини України                         

як складова інноваційно-освітнього проекту «Скарби нації»

Сучасні процеси трансформації пріоритетів в Україні супроводжуються 

пробудженням національної самосвідомості та духовного відродження. Наша 

країна прагне зберегти свою культурну спадщину, нацiональнi традицiї, iсторичну 

пам'ять, посісти належне мiсце в європейському культурному просторі. 

Усвiдомлення цього мiсця в контекстi європейської i свiтової цивiлiзацiї неможливе 

без збереження свого iсторичного корiння шляхом вивчення та популяризацiї 

пам'яток культурної спадщини, iсторiї України.

Знаковою тенденцією соціокультурного розвитку України на даному етапі є 

перехід від раніше задекларованого використання спадщини до її освоєння. 

Сучасним суспільством затребуваний не лише інформаційний потенціал, але й 

аксіологічні та семіотичні функції об’єктів спадщини. Включення всіх форм 

спадщини у життя і культуру соціуму, тобто актуалізація спадщини, розглядається 

як важливе завдання культурної політики України. 

Зокрема, на державному рівні розглядаються практичні питання 

імплементації Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини в 

Україні, триває робота над законопроектом «Про охорону нематеріальної 

культурної спадщини», Міністерством культури ініціюється прийняття комплексної 

Державної програми щодо збереження і популяризації нематеріальної культурної 

спадщини. Основою роботи держави у даній галузі мають стати три ключових 

напрямки: захист, збереження і розвиток нематеріальної культурної спадщини; 

збереження об’єктів історико-архітектурної культурної спадщини; освіта, зокрема в 

галузі нематеріальної культурної спадщини. На жаль, в сучасній Україні термін 

«нематеріальна культурна спадщина» не набув поширення ні в сфері культури, ні в 

правовому полі, що регулює цю діяльність.

З огляду на це, інноваційно-освітній проект «Скарби нації», що реалізується у 

Науковій бібліотеці КНУКіМ, вбачається надзвичайно актуальним. Даний проект 

має важливе значення як для підвищення рівня обізнаності про культурну 

спадщину України для широкого загалу, так і для підвищення рівня фахової 

підготовки студентів спеціальності «Музейна справа і охорона пам’яток історії та 
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культури», сприяє вихованню патріотизму, зацікавленості у вивченні та збереженні 

української культурної спадщини, підвищенні культурної самоосвіти молоді. 

Зокрема, науково-популярні видання, підготовлені у рамках проекту, будуть 

активно затребувані студентами в процесі підготовки до занять з навчальних 

дисциплін «Охорона і використання пам’яток історії та культури», 

«Пам’яткознавство», «Законодавство у сфері музейної та пам’яткоохоронної 

діяльності». 

Безперечно, проект «Скарби нації» потрібно розвивати, продовжувати 

втілювати у нових формах. Адже сформований інформаційний ресурс про елементи 

нематеріальної культурної спадщини України стане вагомою джерельною базою 

дослідження української культурної спадщини, платформою для обговорення та 

вивчення даної тематики серед наукової спільноти і студентства. Розповсюдження 

знань про історію і культуру нашого народу допоможе побудувати сучасну державу 

відповідно до високих європейських стандартів.

Кераміка родини Троць [1].
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З історії косівської школи гончарства

Одним із найстаріших серед багатьох гуцульських ремесел вважається

гончарство. Ще у давні часи цей вид творчості отримав поетичну характеристику 

«божественної професії», оскільки, згідно з віруваннями, саме із глини, що в руках 

гончарів перетворюється на мистецький виріб, Бог зробив людину1. Кажуть, що 

глиняний посуд здатен перетворювати негативну енергію власника на позитивні 

потоки і направляти їх у потрібне русло. До людського енергетичного вкладу при 

виготовленні глечиків, горщечків та інших форм руками майстра, додається 

енергетика природного матеріалу, тобто глини. То ж не дивно, що їжа, 

приготовлена у глиняному посуді, окрім чудового смаку має цілющі властивості, а 

вироби з кераміки, прикрашаючи полиці оселі, привносять у помешкання затишок і 

душевне тепло.

Гуцульська кераміка, за словами Ю. Лащука, першого дослідника цього 

мистецтва – це переважно вироби, виконані технікою гравірування по сирому 

побіленому черепку і розписані червоним ангобом та глазурами – зеленою, жовтою. 

Саме ця декоративна техніка – техніка ритування є специфічною рисою гуцульської 

кераміки, яка виділила її з сусідніх гончарських центрів та обумовила розвиток 

своєрідної системи оздоблення кераміки [15, С. 8.].

Становлення ужиткової гуцульської кераміки відбувалося ще з XV ст. і 

продовжує свій розвиток дотепер. Спочатку це була «димлена й чорнолощена 

майоліка зі штампованими, тисненими орнаментами, смугами, крапками, 

кривульками, зубцями (XV–XVII ст.)» [24, C. 5]. У багатьох селах Прикарпаття 

гончарство було основним ремеслом, що дозволило місцевим майстрам швидко 

розвинутись та набути свого особливого унікального стилю. У своєму зародку 

гончарне ремесло Гуцульщини не вирізнялось з-поміж інших ані формами, ані 

особливим декором. Та, власне, асортимент виробів виготовлявся, насамперед, для 

вжитку, хатніх потреб, а саме: миски, макітри, горшки, дзбанки, горнята, зрідка 

виробляли різноманітні іграшки (свищики, коники, курочки, зозульки), адже 

завжди майстрам дошкуляли діти сотнями запитань, то, щоб не заважали в роботі 

«підкидали» їм якісь глиняні забавки, що згодом формували цікавий жанр у 

місцевій кераміці – сувенірну продукцію.

1 Як твердять самі гончарі слово «гончар» походить від «горна» і «чарування» – той, що 
горно чарує.
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Виробництво косівської кераміки розвинулося в трьох центрах: Пістині,

Косові (з селами Старий Косів, Смодна, Вербовець, Москалівка, Монастирське)і 

Кутах (з селом Старі Кути) [16, С. 4.].

Околиці Косова багаті начервону глину, тож гончарство тут розвивалось з 

давніх часів.

У розвитку косівської кераміки з початку XIX ст. спостерігається помітне 

прагнення майстрів до техніки «ріжкування», а далі до ритованих геометризованих 

орнаментів, сюжетних, фігурних мотивів та сакральних композицій, властивих 

розписам Пістиня. Згодом, у середині XIX ст., у Косові виробилась власна система 

фляндрованих та ріжкованих малюнків, витриманих у червоно-біло-зеленій гамі, 

якими прикрашались миски, тарілки, свічники, частково й кахлі. Ці техніки 

декорування співзвучно існували з основною – ритуванням. 

Першими датованими пам’ятками косівського ритованого розпису 

вважаються свічники 1835 р. та кахлі 1840-х років. На свічниках прості рослинні 

мотиви, завитки («кучері»), рядки зубців, а також незнані в Пістині бароккові

раковини, квітки, гірлянди. У кольорах домінують зелена, коричнева, рідше – жовта 

та синя барви. 

Важливою і визначальною творчою галуззю косівських гончарів стало 

виробництво мальованих кахлів, яке особливо розквітло в 1840–1870-х роках у 

виробах Баранюків та Бахматюків. 

У 1850-х роках відбувається подальший розвиток і збагачення розпису, 

виникають нові сюжети. Ритовані малюнки поступово переходять з кахлів на 

миски, дзбанки, створювані сім’ями майстрів Баранюків, Кошуків, Волощуків, 

Петром Гаврищівим. Розвиваються і збагачуються існуючі, з’являються нові 

сюжети – вершник з пістолетом або шаблею в руці, геральдичні орли та леви, леви 

міфічні, що грають на цитрі, олень серед рясної флори, розкішні квіти. Тут і 

побутові сцени: в корчмі, групи музик – здебільшого скрипаль та дудар, поштар, що 

сурмить у ріжок, карета, запряжена двома парами коней та ін.

Поряд з розширенням сюжетів невпинно розвиваються, збагачуються 

композиційно-декоративні особливості. Малюнки стають докладнішими, 

виразнішими, глибше відображають нюанси подій, сцен, ситуацій. їх мова наївно-

радісна, святкова, навіть казкова. Це справжній народний лубок. Кахлі стали 

літописом подій із життя маленького містечка, яким тоді був Косів, а також побуту 

містечкових ремісників, купців, селян та верховинських пастухів. І хоч малюнки 

розповідають про справи побутові, мова їх піднесена, стримана і виразна водночас. 

Цьому сприяли і нечисленність фігур, і обмеженість атрибутів, і стислість сюжетної 

характеристики, і чіткість малюнків на білому тлі. Уже в середині XIX ст. 
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викристалізувалась оригінальна система образів та декоративних рішень, 

притаманна косівським гончарам.

Завдяки майстрам О. Бахматюку, родині Баранюків – Петру, Михайлові, 

Йосипу, а також Гнатові Кощуку, Михайлу Білецькому та ін., у середині XIX ст. 

виникла й розвинулася школа косівської кераміки. 

У кінці ХІХ– на початку ХХ ст. керамічне виробництво внаслідок 

економічних і соціально-політичних умов зазнало помітного спаду (особливо в 

роки Другої світової війни), а в деяких центрах зовсім перестало існувати. Війна 

зруйнувала гончарне виробництво, його розвиток у повоєнний час був складним.

До 1950 рр. народне гончарство в Косові утримувалося старим поколінням 

висококваліфікованих майстрів, тобто,воно трималося за рахунок незначного 

домашнього приватного виробництва. У важкі роки цей промисел зумів зберегти й

примножити прадідівські ремесла, забезпечити попит населення гончарними 

виробами [25, С. 95].

У середині ХХ ст., завдяки турботі про розвиток народних художніх 

промислів, було вжито заходів для їхнього відродження. Так було відновлено 

виробництво художньої кераміки в Кутах, а пізніше –у м. Косів. Велика заслуга в 

цьому належить майстрам-ентузіастам Михайлу Яковичу Волощуку і Михайлу 

Івановичу Рощиб'юку, які проявили ініціативу організації керамічних цехів і 

підготували ряд здібних майстрів-кераміків з молоді. З відновленням у 1946 році 

Косівського художнього училища почалося системне навчання професійних

майстрів і художників різних видів народних промислів, в тому числі й кераміки

[3, С. 140].

У середині й другій половині ХХ ст. завдяки відомим родинним династіям 

Совіздранюків, Цвіликів, Тим’яків, Рощиб’юків у Косові відбуваються процеси 

відродження й становлення гончарного промислу.

Творчість представників династії Совіздранюків має велике значення для 

культурної спадщини Косова, оскільки протягом ХХ ст. вони творили «обличчя» 

косівської кераміки (детальніше про творчість майстрів – у розділі «Косівські 

гончарі»).

У 1957 р. в Косові подружжя Рощиб’юків організували керамічний цех при 

артілі ім. Т. Шевченка. Для збереження традицій виготовлення косівських 

мальованих виробів вони повинні були навчити учнів. Протягом трьох років їх було 

14: Михайло Кікоть, Микола Скорецький, Юрій Джуранюк, Іван Аронець, Василь 

Аронець, Ганна Аронець, Марія Терьохіна, Орися Сорохан, Дмитро Захарчук, Юлія 

Кабин, Микола Репета, Ігор Луканюк, Карл Янковський, Іванка Луканюк [13].

Оскільки основоположниками цеху та вчителями були народні майстри, то 
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протягом періоду його існування, працівники наслідували форми та оздоблення 

давніших, усталених народних гончарних виробів.

У 1967 р. артіль було реорганізовано у виробничо-художнє об’єднання 

«Гуцульщина».

Пошуками нових форм, новими засобами орнаментики позначене мистецтво 

майстрів кінця 70-х – початку 80-х рр. ХХ ст. У ряди косівських народних гончарів 

стали вливатися випускники Косівського технікуму народних художній промислів 

ім. В. Касіяна (тепер інститут): Олександра та Василь Швець, Євгенія та Ярослав 

Зарицькі, Людмила та Ярослав Прокопики, Василь Стрипко, Микола та Лідія Ткач, 

Валентина Джуранюк, Оксана Бейсюк [2, С. 22].

Анімалістичний посуд.

Продукція Виробничо-художнього об’єднання «Гуцульщина».
Кін. 1960-х – поч. 1970-х рр., м. Косів [2].

Упродовж останніх десятиліть традиції орнаментики давніх майстрів 

успішно розвиваються у своєму самобутньому автентичному образі. У розвитку 

сучасної косівської мальованої кераміки спостерігаються два шляхи: перший – це 

цехове виробництво, що збереглося ще з минулого століття і випускає малосерійну 

продукцію (кахлі, ужитковий посуд на замовлення та дрібну сувенірну пластику), 

другий – індивідуальний, який набуває розмаху і спрямований на творчий характер 

та розвиток приватного підприємництва [8, С. 23]. 

Анастасія Риптик, Сергій Колос, Марія Поляниця, Ганна Білянська роблять 

спроби поєднати місцеву художню спадщину з сучасними вимогами. Михайло 

Кікоть – творець керамічної скульптури з сірого черепка. Серед його виробів –

сувенірний мініатюрний посуд, іграшки та статуетки.
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Багато нового внесла в розвиток гуцульської кераміки група косівських 

художників, які працюють в області дрібної пластики : Василь Аронець, Михайло 

Озерний, Василь Швець та ін. У невеликих покритих розписом скульптурних 

композиціях, нерідко багатофігурних, зображується традиційний народний типаж, 

музиканти, танцюристи, побутові сценки, епізоди з історії краю. Твори цього вже 

сформованого вигляду сучасної гуцульської кераміки відрізняються своєрідними 

пластичними прийомами, багато в чому йдуть від народної глиняної іграшки [5].

У наші дні традиції косівського гончарства продовжує багато самобутніх

майстрів, серед яких Валентина Джуранюк, Оксана Бейсюк, Уляна Шкром’юк, 

Галина і Михайло Трушики, Роман і Людмила Якібчуки, Богдан Бурмич, Михайло 

Сусак та інші. Якібчуки, Троці, Трушики виготовляють традиційну косівську 

кераміку, Юрій Стрипко, Василь та Радислав Швеці, Роман Міцкан 

експериментують із формами, декором, фарбами. Їхні вироби знаходяться в 

багатьох музеях України та зарубіжжя, експонуються на різних виставках.

Підсумовуючи, можна зазначити, що кераміка Гуцульщини має глибоке 

коріння, водночас - це живе мистецтво наших днів. Воно продовжує розвиватися в 

пошуках нових ідей, форм і більш широкої сфери застосування. 

Гуцульська кераміка з її надзвичайними естетичними цінностями є великим 

скарбом, внесеним гуцульськими майстрами в художню культуру як українського, 

так і інших народів.

Роман і Людмила Якібчуки. Кахлі [3].
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Косівські гончарі

Як зазначає О. Янощак-Пшибила, косівська школа гончарства та місцеві 

майстри народної кераміки у ХІХ ст. заклали підвалини мистецького явища, 

традиції якого успадковуються та зберігаються сучасниками [26, С. 64]. 

Імена косівських гончарів ХУІІІ ст. залишаються невідомими. У першій 

половині ХІХ ст. знаними майстрами гончарної справи були: Іван Баранюк, Петро 

Гаврищів, Олекса Бахметюк. Їхня творчість є унікальним явищем у народному 

мистецтві Гуцульщини.

Одним з визначних майстрів Косова початку 

та середини ХІХ ст. був Петро Гаврищів. Рисунок 

його виробів – ніжний, стриманий. Основа свічників 

прикрашена барочною гірляндою з характерними 

китицями, властивими орнаментам української 

архітектури ХУІІ – ХУІІІ ст. П. Гаврищів 

розписував також і кахлі. У композиціях виробів 

жанрово-побутові та релігійні сцени відтворені 

статично і стримано. Стилістично вони близькі до 

виробів майстрів Косова середини ХІХ ст. Гаврищів 

– перший косівський майстер, що повністю 

перейшов на техніку ритування [16, С. 27].

Гаврищів Петро. 

Великий дзбанок, 1840–1843 рр. [4].

Значний внесок у розвиток косівської кераміки зробила родина Баранюків. 

Майстри знались на кахлевих коминах, мисках і підсвічниках-ліхтарях, виробляючи 

вироби за допомогою техніки фляндрування та ритування. Виготовлені ними 

високохудожні пічні кахлі, миски заслуговують глибокого наукового вивчення та 

популяризації. 

Іван Баранюк (1816–1880). Автор понад сотні кахлевих коминів, а також 

безлічі мисок і підсвічників (ліхтарів). Використовував техніки ріжкування та 

ритування. Його кахлі, миски – своєрідні сюжетні оповідки, на яких бачимо і пишні 

квіти, тварини, і якісь фантастичні істоти, різні побутові сценки, багато сакральних 

зображень: хрести, лики святих, церкви, зустрічаємо в розписах і геральдичні знаки.

Основну частину його великої спадщини складають кахлі й миски, які легко 

розпізнаються серед інших подібних предметів завдяки яскраво вираженій 

авторській манері розпису. Композиції І. Баранюка спокійні, вони позбавлені того 

_____________

_____________
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динамізму, який властивий роботам його послідовників, але, водночас, не 

позбавлені монументалізму. Основні зображення людей, тварин, повністю

заповнюють поверхню виробу, практично не залишаючи місця доповнюючим 

елементам. Як зазначає Д. Гоберман, розписи І. Баранюка вирізняє «підвищена 

колірна напруженість, створювана контрастом взаємно підсилюючих один одного 

червоно-коричневих і зелених кольорів. Колорит при цьому досягає виняткової

гармонії» [5].

Баранюк Іван. Кахлі «Дзвінар», «Вершник», 1840 рр. [5].

Мистецькі традиції Івана Баранюка продовжив його син – Михайло 

Баранюк (1834–1902). Вважається одним із класиків гуцульської 

кераміки.Асортимент творів: тарілки, миски, кахлі, поставники.

Михайло відомий як майстер 

полив’яних мисок з яскраво вираженим 

малюнком. Основу рисунка майстер 

заповнював червоним ангобом –

«червінькою» та рудим – «рудкою». Така 

манера виконання притаманна лише Івану 

та Михайлу Баранюкам [17, С. 100].

Особливістю у декоруванні мисок 

М. Баранюка є застосування яскравого, 

майже червоного кольору замість 

характерного для інших майстрів 

коричневого.

 Баранюк Михайло. Миска «Півень», ХІХ ст. [6].
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Його миски рясно оздоблені рослинними і геометричними орнаментами, а 

розписи відзначаються точним малюнком, певною статичністю зображуваних 

постатей і продуманістю композиції. Однак майстер не намагався створювати нові 

сцени та фігурні побудови, а віддавав перевагу орнаментуванню країв мисок та 

полумисків, а в центрі композиції старанно вимальовував технікою ритування то 

півня, то квітку – розетку, то вазон та ін.. виконаних фляндруванням і ріжкуванням 

малюнків. Способом ритування майстер виконував невеликі, уважно виведені 

традиційні мотиви [11].

Йосип Михайлович Баранюк (1863–1942). Майстер продовжив родинний 

стиль у виготовленні мальованих мисок, але надавав перевагу геометричним 

мотивам, додаючи рослинні елементи. У своїй творчості він відійшов від зображень 

людських постатей і вигадливих композицій, які 

створювали його дід і батько. Орнамент на 

мисках вирізнявся кількома ярусами композицій 

по колу.

Посуд майстра вкритий якісною поливою, 

зелена фарба насичена і дає невеликі затіки. 

Рисунок спокійний, ретельний, впевнений. У 

центрі мисок зображував рослину або 

геометризовану композицію у вигляді рослини, 

хреста, кола, зірочки [16, с. 57 ].

Баранюк Йосип. Миска «Восьмипелюсткова зірка», кін. ХІХ ст. [7].

Неабияку славу косівській кераміці принесла 

творчість Олекси Петровича Бахматюка (1820–1882), 

класика гуцульської народної кераміки. Науковці 

вважають найвидатнішим митцем-гончарем Гуцульщини. 

Гончарську справу освоював від батька Петра Бахматюка. 

Значний вплив на формування його творчого стилю 

здійснив Іван Баранюк. 

Визначальною для майстра була техніка ритування. 

Ріжком користувався мало – лише для нанесення окремих 

рисок та облямовуючої фляндрівки. Одним із характерних 
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способів декорування О. Бахматюка є активне використання графічного прийому 

«ільчастого письма»2, яке він збагачував розмальовуванням, надаючи виробам 

мальовничого характеру [12, С. 148]. 

Творчість О. Бахматюка склала цілу епоху в історії розвитку кераміки в 

Карпатах. Його талант був самобутній та унікальний, про таких кажуть – має дар 

від Бога. Такого живого бачення та відчуття світу, такої динаміки та жаги до життя, 

такого гротеску та іронії, такого широкого польоту уяви та фантазії, помножених на 

неймовірну різноманітність композицій, сюжетів, ви не зустрінете більше ні в кого.

Асортимент творів: кахлі для печей, вази, колачі, миски, дзбанки,

поставники, декоровані багатим рослинним орнаментом у поєднанні з 

геометричними малюнками або зображенням тварин. Він не тільки виклав існуючі 

до нього сюжети, збагативши їх цікавими подробицями, а й створив багато сцен із 

гуцульського життя. 

Авторству О. Бахматюка належать понад сто коминів і пічних ансамблів, 

серед яких було від 40 до 100 й більше кахлів [18, С. 67].

На кахлях майстра відображено заняття землеробів, гончарів, ткачів, 

пастухів, вівчарів. Його гуцул з люлькою в роті везе на тачці свиню, його 

мисливець стріляє у птаха, котрий дзьобає 

дах двоповерхового панського будинку. 

Його панок (бо в чоботях) чи гуцул (бо з 

вусами) оре двома кіньми, а над їхніми 

головами цвітуть великі соняшники(відома 

Бахметюківська квітка – зелено-коричневі 

пелюстки в жовто-сонячному 

обрамленні).Часто зображав фігурки 

борців з ведмедем, опришка з топірцем, 

сцени полювання тощо. І все це неодмінно 

серед буйної флори – листя, квітів, кущів

[20]. 

Бахматюк Олекса. 
Кахля «У корчмі», розпис, полива, ХІХ ст. [8].

Особливістю манери О. Бахматюка є вироблення певного канону в 

зображенні людей. Вони виразно типізовані. Постаті, як правило, стоять у профіль, 

2 Ільчасте писмо – штрихування навхрест.
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штани з одного боку хвилясті. Жінки – чи міські, чи гуцулки – одягнені в блузи та 

довгі спідниці. Чоловіки – в короткому кабаті. І лише зображення голови 

змінюється: то вона оголена, то на ній циліндр, то гуцульська клепаня, то шолом, то 

широкий капелюх [11]. 

Серед анімалістичних зображень бачимо 

розкішні півні та пави, олені, бички та леви, що 

гордо спинаються на задні лапи. Бики та олені 

стоять інколи парами, повернувшись головами один 

до одного, а між ними проростає дерево чи вазон. 

Для його розписів характерною (як 

згадувалося) є велика квітка соняшника, оточена 

жовтим ореолом, що окреслений зигзагами. Подібні 

мотиви майстер застосовував також спареними, а на 

вазонах - будова суцвіттям, що отримав серед 

сучасних йому майстрів назву «бахметчини» [4].

Бахматюк Олекса. Калачі3, 1870 рр. [9].

На розвиток гончарного мистецтва 

Косова мали вплив також такі майстри як 

Гнат Кощук (1860–1899) та Михайло 

Білецький (1870–1942). Михайло 

майстерно малював миски ріжком, згодом 

віддав перевагу ритуванню, але не покинув 

розпису кольоровими глинами. На мисках 

зображав птахів, коней, квадрати, ромби. 

Орнаментика виробів стримана,

крупна. Переважає жовта фарба та яскрава 

червона глина [16, С. 58 ].

    Білецький Михайло. Миска [10].

Окрему групу майстрів складають діти Михайла Білецького – Іван, Марія, 

Юлія. Іван Білецький, крім ритованого посуду, робив також вишняки. Марія 

3Калачі (колачі, куманці) – тип «перснеподібного» посуду, призначеного для зберігання й 
носіння міцних напоїв (горілка, вино). Калач має округлу форму (з отвором посередині, що 
давало змогу переносити їх, засунувши руку в цей отвір), короткою шийкою, двома-
чотирма вухами (для протягування шнурка) або без вух.
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Білецька славилася великими мисками, прикрашеними спокійним письмом. Дно її 

виробів заповнює вазонник, квітка. На виробах 30-х років ХХ ст. зображала церкву; 

береги мисок вкриті великими дугами. Вироби родини Білецьких помітно 

виділяються серед виробів інших косівських майстрів як колоритом, так і 

орнаментикою. Переважають червоно-коричневий ангоб і жовта фарба. На жаль, у 

колекціях музеїв творчість цієї талановитої сім’ї гончарів майже не представлена

[16, C. 95].

Визначним майстром художньої кераміки періоду 

кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. вважається Петро 

Кошак (1864-1941). Асортимент виробів: вази з двома і з 

чотирма вушками, трійці, поставники, барани з 

горщечком для квітів, вази, колачі, миски і тарілки, 

глечики, кахлі. Йому належать створення калача і 

плесканця. У 20-30-х рр. ХХ ст. Кошак здобув славу 

найкращого місцевого гончаря. Він не лише розвинув, але 

й поєднав у своїй творчості найкращі традиції Пістиня і 

Косова [16, C. 70].

У творчості Кошака чітко прослідковуються три напрямки: спочатку він 

наслідував Бахматюка, потім захопився геометризованими мотивами і лише 

наприкінці свого творчого шляху виявив себе як віртуозний орнаменталіст. 

Значний вплив на формування Петра Кошака як майстра мала Коломийська 

гончарна школа, в якій він навчався. Це проявилося у різноманітності інноваційних 

форм, вишуканості малюнку. Але водночас, майстер подекуди впроваджував у 

декоруванні натуралістичні сюжетні мотиви (вершника на коні, рельєфні портрети 

та архітектурні елементи), які аж ніяк не вписувалися у рослинно-геометричну 

орнаментику і не прижилися у традицію мальованої кераміки.

Петро Кошак був неперевершеним майстром в розписах рослинно-

геометричного характеру. Різноманітні квіти, пуп’янки, що не повторюються, 

галузки, листочки, відзначаються багатством пластично-вишуканих композицій.

В орнаментиці кахель спостерігається певний вишкіл майстра та величезне 

багатство і тонка фантазія в інтерпретації кожного мотиву. Петро Кошак досить 

часто і вміло вводив в колористику орнаментики кобальтову фарбу, яка надавала 

виробу своєрідної святковості [16, C. 73].

Серед різноманітних декоративно-ужиткових виробів вагоме місце займає 

кахля із зображенням Тараса Шевченка, яку створив П. Кошак 1914 р. до 100-річчя 

від дня народження Кобзаря (зберігається у керамологічній колекції Національного 

музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського).
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Нащадками і послідовниками Йосипа та 

Марини Совіздранюків були п’ятеро дітей: 

Михайло з дружиною Марією, Павлина з 

чоловіком Григорієм Цвілик, Василь з дружиною 

Марією, Ганна з чоловіком Михайлом 

Рощиб’юком, Юлія, котрі перейняли 

майстерність гончарства та розпису.

Кошак Петро. Ваза-дзбанок, ХІХ ст. [11].

Василь Йосипович Совіздранюк (1899–1957) з дружиною Марією 

виготовляли мальовані полив’яні вироби декоративно-вжиткового і декоративного 

призначення. Здебільшого переважав посуд та вази класичних форм. Майстри 

зовсім відмовилися від сюжетних малюнків. Свої вироби – миски, дзбанки, 

вузькогорлі «баньки», свічники та вазони для кімнатних квітів – вони найчастіше 

розмальовували смугами з геометричних, рідше рослинних елементів. Прикметною 

особливістю орнаментики подружжя є подрібнення геометричних, асоціативно-

абстрагованих і рослинних елементів та мотивів, що заповнюють усю поверхню 

виробів [13].

Добрих гончарів дала родина Тим’яків. Іван Тим’як працював ще за життя 

Бахметюка. Його сини Юрко та Василь продовжували традиції батька. 

В асортименті майстрів переважно ужиткові речі, зокрема, найбільш цікавими є 

миски, розписані в кілька ярусів геометричного орнаменту. Розписи Тим’яків –

сміливі, розмашисті, лаконічні в колориті. Всі розписи виконувалися зеленою та 

жовтою фарбами [16, C. 59].

Марія Михайлівна Тим’як (1889–1970) досягла віртуозного володіння 

технікою фляндрування, якою користувалася у розписі мисок, глечиків, молочних і 

кавових сервізів. Нескладні візерунки, наведені ріжком по темному брунатному тлі. 

Малюнок насичений та під прозорим шаром золотистих і зелених кольорів немов 

променіють м'яким світлом [4].

Побутові вироби майстрині вражають функціональною доцільністю форм і 

високим художнім смаком розпису, багатством орнаментів, побудованих на 

традиційних зразках, але переосмислені й виконані з новим чуттям кольорових 

плям. У розписах майстрині відсутні людські фігури, птахи і звірі.
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Тим’як Марія. Дзбанок [12].

На увагу заслуговує творчість Михайла Яковича Волощука (1906–1959). 

Гончарувати почав у 9 років, деякий час вчився у Петра Кошака. Творчий шлях 

майстра – це ряд сміливих експериментів та пошуків. Вироби раннього періоду – це 

посуд, суцільно вкритий розписом. Орнамент – дрібномасштабний, мало білого 

простору. 

Поступово, починаючи з 40-х рр. ХХ ст., спостерігається деякий поворот у 

виробництві його виробів. Калачі з видовженою шийкою, кварти під воду, невеликі 

свічники, сільнички, маслянички та фруктовниці – побутового призначення, тому 

прикрашені простим орнаментом, який добре пов’язується з предметом. Вазонники, 

глечики, поставники позбавлені пишності і за художніми якостями значно кращі. 

Виробам Волощука властива стрункість і сміливість у формотворенні [16, С. 76]. 

Дружина гончара Марія Волощук в оформленні посуду не поступалася 

чоловікові. Рисунок її легкий, здебільшого рослинного характеру, вільно 

розміщений на тлі виробу [15, С. 32].

Волощук Марія. Миска [13].
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У 20-50-х роках ХХ століття найвидатнішою 

майстринею кераміки в Косові була Павлина 

Йосипівна Цвілик (з родини Совіздранюків) (1891–

1964). Її роботи мали велике значення для розвитку 

українського народного декоративного мистецтва 

повоєнного часу. У своїй творчості майстриня була

послідовною, демократичною, зберігала реалістичні 

народні основи як у традиційних формах, так і в 

характері їхнього розпису. Передусім її вироби мають 

ужитково-декоративний характер, тобто поєднують 

утилітарні й художні якості; інколи художній бік домінує, тоді весь твір має лише 

декоративне призначення.

Всі вироби майстриня виготовляла мальованими полив’яними. Для 

оздоблення використовувала переважно біле тло.

У сюжетних композиціях 

майстриня і тематично, і композиційно 

наслідує О. Бахматюка: сценки танцю, 

полювання, торгу, музики тощо. Проте, 

особливості інтерпретації зображуваних 

фігур людей у майстрині поступаються 

попередникам. 

Колористика виробів Павлини 

Цвілик особлива. Використання 

яскравого жовтого кольору у дещо 

більшій кількості ніж інші майстри, 

створювало неспокійний мерехтливий 

ефект, притаманний виробам тільки цієї 

майстрині [13].

Цвілик Павлина. 

Двійнята4, ритування, полива, 1960 р. [14].

Мотиви та елементи декору П. Цвілик ніби «розкидала» по формі виробу, а 

потім об’єднувала своєрідним ланцюгом ромбиків чи підківок.

4 Двійнята-(горнята)-близнята – два невеликі, з’єднані однією ручкою-кільцем горщики; 
застосовувалися для перенесення гарячих страв у поле; на Святвечір малі хрещеники 
носили в них кутю і узвар хрещеним батькам.



О. О. Скаченко, М. М. Гринюк

Особливістю її творів є м’якість і пластичність форм невеликих дзбанків, 

свічників, боклажок. На більших предметах майстриня відтворювала фігурні сцени 

– тут і трембітар, і вівчар з вівцями, і танцююча пара, і невеликі звірі та птахи. Вона 

створювала також скульптурні і рельєфні зображення, для виготовлення яких 

використовувала гіпсові форми. 

У скульптурно-декоративній пластиці 20-30 рр. ХХ ст. майстриня розпочала 

виготовляти дитячі іграшки, сюжетні композиції і скульптурки (переважно 

зображення гуцулів і гуцулок) [12, С. 149]. 

Стефанія Танасівна Заячук (1909–1999) 

гончарством почала займатись у зрілому віці (з 1965 р.). 

Працювала в керамічному цеху артілі ім. Т. Шевченка. 

Серед виробів – кахлі, дзбанки, горщики, кошики, 

двійнята, вази, декоративні тарелі та плитки. Проте, 

вироби майстрині поряд з виробами матері – Павлини 

Цвілик – програють через недосконалість пропорцій. 

Вона намагалась більше наслідувати, аніж 

інтерпретувати.

Серед орнаментальних зображень – рапортні і 

центрично-обертові композиції. Сюжетні композиції, що прикрашали декоративні 

плитки, тарелі й кахлі, повторювали тематику майстрів ХІХ ст.: сцени полювання, 

танцю, гуляння з ведмедями, гри на скрипці, чаркування, виїзду на конях тощо. 

Зображення персонажів у сюжетних 

композиціях досить неординарні за рахунок 

невимушених, дещо «кострубатих», але 

упевнено виконаних ліній. Стефанія Заячук 

як і П. Цвілик в колористиці надавла 

перевагу яскравій жовтій фарбі [13], яка 

неспокійно мерехтить в орнаментах поряд із 

традиційними зеленими і брунатними 

барвами. Також майстриня «встеляла», як і 

мама, дрібними елементами всю поверхню 

виробу.

Заячук Стефанія.
Горня-горщик, ритування, полива, 1971 р. [15].
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Надія Василівна Вербівська (1929–2011). 

Продовжила ремесло своєї мами Стефанії Заячук.

Це одна з відомих майстринь-керамістів ІІ пол. 

ХХ ст. Адже на її творчість впливала мама Стефанія 

Заячук та бабця Павліна Цвілик. Змалку і аж до 

заміжжя проживала у бабусиній оселі і мала змогу 

прийняти все багатство таланту родини Цвіликів.

Саме в домашній майстерні Надія Вербівська

формувалась як майстер. А далі практично чи не вся 

династія Цвіликів, Заячуків і Вербівських працювала 

в керамічному цеху Косівського художньо-виробничого комбінату. Тут розвивала 

свої здібності і Надія Вербівська.

Асортимент виробів різноманітний: тарілки, миски, колачі, глечики, дзбанки, 

баньки, вази, вазонники, двійнята, питтєві набори, сільнички, цукорниці, свічники, 

писанки, декоративні плитки. 

Орнаментика і декор майстрині пишні, легкі, майже ажурні. Колористика 

виробів позначена домінуванням соковитого зеленого кольору і вкрапленням 

яскравого жовтого. 

Серед зооморфних мотивів зустрічаються зображення оленя, серед сюжетних 

– переважають сценки танцю гуцула з гуцулкою і зображення музикантів (сопілкар, 

цимбаліст, скрипаль). Прикметно, що сюжетні композиції майстрині завжди рясно 

оточені чергуванням мотивів «квітки» і «гілки» [13].

Вербівська Надія.
Горщик-цукорниця, ритування, полива, 
1979 р. [16].
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Ірина Василівна Заячук-Серьогіна

Заслужений майстер народної 

творчості України (2009), член НСХУ (1988), 

НСМНМУ (1991).

Народилася 12 жовтня 1950 р. у 

м. Косів Івано-Франківської обл. Секретами 

розпису та виготовлення керамічних виробів 

почала оволодівати ще підлітком, 

навчаючись у своєї бабусі Павлини Цвілик. 

Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів (1970). 

Педагогами з фаху були В. Аронець, Г. Колос, П. Цвілик. З 1974 року працює у 

Косівському художньо-виробничому комбінаті Національної Спілки художників 

України.

Завдяки бездоганному володінню матеріалом та доброму знанні

технологічних особливостей виробила власний почерк декорування, створила 

сотнівисокомистецьких творів, серед яких: свічники, тарелі, вази, кахлі, куманці, 

сервізи, колачі [10]. Унікальними творами майстрині та її чоловіка І. М. Серьогіна є 

керамічні ріжки, сформовані на гончарному крузі та декоровані традиційним 

косівським розписом на білому тлі. 

У 2011 р. на Всеукраїнській виставці з нагоди Дня художника Ірина 

Серьогіна представила тематичне керамічне панно «Хліб насущний», у якому вісім 

плиток із сюжетними розписами об’єднує розписане керамічне обрамлення.

Заячук-Серьогіна Ірина.
Декоративна таріль «Соняшники» [17].
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Тематичне панно «Хліб насущний», 2011 р. [18].

Михайло Іванович Рощиб’юк (1903–1972) все 

життя присвятив гончарній справі. Разом з дружиною 

Ганною Йосипівною (1903–1981) виготовляли мальовані 

полив’яні вироби у власній майстерні з 1920 – до 1957 

року. Вироби подружжя нагадують форми, притаманні 

династії Совіздранюків. Асортимент виробів складався з 

мисок, тарілок, дзбанків, глечиків, макітер, колачів. Окрім 

побутових виробів виготовляли дитячі іграшки, окарини 

свищики у вигляді півників, зозульок та баранців. 

Ганна Йосипівна віртуозно володіла технікою 

розпису. Створювала оригінальні композиції, 

використовуючи традиційні зооморфні, рослинні та 

геометричні мотиви, інколи компонуючи їх поряд на 

поверхні глечика, миски. Вироби оздоблювала 

контурним малюнком та розписом кольоровою глазур’ю. 

Характер орнаментів побудований на синтезі

малюнків Цвіликів і Тим’яків.
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Рощиб’юк Михайло

«Зозулька окарина» (музичний інструмент),      Дзбанок, ритування, полива, 1956 р. [20].
1977 р., глина, фляндрування, полива. 
«Корівка», 1959 р., глина, ліпка, розпис [19].

Орися Михайлівна Козак (1934–2004). Ремесло

освоювала у майстерні батьків – Ганни і Михайла 

Рощибюків.

Майстриня відома своїм мереживним розписом по 

коричневому черепку. Хоч, безперечно, традиційна 

кераміка ритування присутня в її творчості. Орися була 

здібною у навчанні, батьки її залюбки брали на ринок, 

коли везли начиння продавати, бо, як кажуть, Орися зі 

своєю кмітливістю, з торгом давала раду. Власне, на базар 

возили здебільшого ужиткову кераміку розписану по коричневому, адже мальована 

– це вже більш вибаглива, панська та й дорожча.

З 60-тих років ХХст. Орися Козак почала працювати в керамічному цеху 

Косівського художньо-виробничого комбінату. Асортимент виробів різноманітний: 

миски, тарелі, колачі, дзбанки, двійнята, горщики, а також монументальні вази, 

рясно оздоблені багатоярусним «мережаним» орнаментом.

Орнаменти майстрині, виконані технікою ріжкування, складалися з 

ритмічних геометричних та рослинно-геометризованих елементів і мотивів, часто з 

уведенням таких мотивів, як «квітка», «грона винограду», «смерічка». З них 

компонувалися горизонтальні смуги, що лягали кількома рядами на всю поверхню 

виробів.
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Козак Орися.
Колач, фляндрування, 1983 р. [21].

Іванна Володимирівна 

Козак-Ділета

Член НСХУ (1995).

Народилася 7 липня 1959 р. у 

м. Косів Івано-Франківської обл. 

Закінчила Косівський технікум 

народних художніх промислів 

(1978).

Добре володіє традиційними 

для косівської кераміки техніками розпису (ритування і ріжкування), одна з кращих 

майстринь, та одна з сучасних послідовників великої династії косівських керамістів 

Совіздранюків-Рощиб’юків. Довгий час працювала в керамічному цеху Косівської 

регіональної організації НХСХУ. Починаючи з 2000-их років, майстриня поступово 

переходить у власну майстерню. Разом з чоловіком Богданом Ділетою вони 

домоглися замкнутого, тобто, повного технологічного процесу виробництва 

мальованої кераміки.

В орнаментах майстрині відчутний вплив стилістики Ганни Рощиб’юк та 

Орисі Козак. Такі вироби, як дзбанки, миски, горщики, калачі, баклаги, горнята, 

близнюки, вази, декоративні тарелі та блюда Іванка Козак оздоблює, як по білому 

тлі так і по коричневому, смугами ритмічно повторюваними мотивами 

геометрично-рослинного орнаменту.
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Але найбільш впізнаваним як для стилю майстрині є все ж таки вироби, 

мальовані технікою ріжкування по червоній глині білим ангобом. У неї так само,як 

у її мами, вишуканий мережаний орнамент. Серед 

безліч різноманітного асортименту слід звернути увагу 

на святкові сервізи «Різдвяний»,  анімалістичну 

пластику, кахлі з розписом на темному тлі і одна з 

останніх форм - це банька з вухом для свяченої 

Йорданської води.

.

Козак-Ділета Іванна.
Глечик з ручкою для святої води, 
точіння, підполивний розпис [22].

Михайло Васильович Кікоть

Народився у 1931 році в с. Орелець на 

Снятинщині. З 1957 р. працював у керамічному цеху 

Косівської художньо-промислової артілі імені 

Т. Г. Шевченка, згодом – у косівських керамічних 

майстернях Художнього фонду УРСР. Учень Михайла 

Рощиб’юка. 

Майстер відомий своєю дрібною глиняною 

пластикою. Це, зокрема, тематичні композиції та 

скульптури гумористичного характеру.

Декорує М. Кікоть свої вироби як рельєфною 

фактурою, так і легким спрощеним орнаментом, що зберігає форму скульптури 

цільного і ефектного.

Михайло Кікоть проявив себе в ліпці як професійний майстер, і як цікавий 

художник з особливою манерою творення. Він як ніхто інший творить 

багатофігурні тематичні композиції, унікальні за формами, динамічні і віртуозні. 

Майстер багато працює над гумористичними темами. Гумор і сатира у 

скульптурних композиціях відзначаються дотепністю і своєрідністю. Своєрідний 

гуцульський гумор у творах М. Кікотя переходить в авторське забарвлення, згодом 

стає характерним для кераміста.
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В останні роки творчості майстер працює в техніці димленої кераміки5.

Виконує звичайні побутові гончарні вироби: макітри, горщики, дзбанки,легко

декорує їх простим геометричним та 

рослинним орнаментом. Крім побутово-

ужиткових виробів, працює над складними 

скульптурними композиціями. Багато уваги 

приділяє анімалістичній іграшці та іграшці з 

димленої кераміки [9].

Кікоть Михайло.
«Баранчики», димлена кераміка, 1990 р. [23].

Евгенія Петрівна Зарицька (1946–

2006).

Закінчила Косівський технікум

народних художніх промислів. Порівняно з 

іншими майстрами вирізняється 

індивідуальним художнім почерком, що 

спостерігається у формотворенні та 

декоруванні гончарних виробів.

Євгенія Зарицька все своє життя 

віддала улюбленому ремеслу – кераміці. Її творчий потенціал був насиченим і 

багатогранним. Майстриня досить впевнено почувала себе, розмальовуючи 

монументальні вази чи тарелі, рівно ж як і виліплюючи чудернацькі анімалістичні 

фігурки. 

Пані Євгенія дуже часто зверталася до тематичних композицій, зокрема одну 

із них художниця виконала для Шевченківського музею в Моринцях. Це триста 

мальованих кахель, виконаних за мотивами Кобзаря. Під кожним сюжетом авторка 

технікою ритування виписувала уривки з віршів Тараса Шевченка.

5 Димлена кераміка – випалена за спеціальною технологією (без доступу повітря).
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Зарицька Євгенія.
Декоративна таріль «Пташка»,

1970-ті рр. [24].

Євгенія Зарицька запровадила власний авторський стиль декорування 

виробів по коричневому – наліпка орнаменту рельєфом по формі, а далі – нанесення 

білого ангобу та фарбників по рельєфному орнаменту.

У творчості майстрині особливо цікавими і унікальними композиціями були 

анімалістичні скульптурки: олені в ракурсі, чудернацькі птахи. Здебільшого 

фігурки майстриня розписувала по коричневому тлі. Власне ця техніка у пані 

Зарицької є неперевершеною, вишуканою й особливо привабливою.

Окрім пані Євгенії до керамічного ремесла доклали свої вміння чоловік 

Ярослав та дочка Галина. Роботи Євгенії Зарицької знаходяться у багатьох музеях 

України та приватних колекціях країн Європи, Америки, Канади та ін.

Вагомим внеском у розвиток 

сучасної косівської кераміки є діяльність 

Ганни Іванівни Хром’як-Білянської.

Член НСХУ (1990).

Народилась 8 вересня 1938 р. у 

с. Слобода-Долинська Івано-

Франківської обл. Закінчила Косівський 

технікум народних художніх промислів 

(1964). Очолювала керамічний цех 

виробничо-художнього об’єднання 
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«Гуцульщина», працювала у художніх майстернях керамічного цеху художньо-

виробничого комбінату та майстром на відділі кераміки у Косівському державному 

інституті прикладного-декоративного мистецтва. 

Асортимент виробів: свічники, тарелі, вази, сервізи, скульптури малих форм, 

дитячі іграшки, барильця. Розпис Ганни Хром’як вирізняється насиченим зеленим 

кольором, вираженою рослинною, впереміжку з геометризованою орнаментикою. 

Серед безлічі творчого асортименту унікальністю вирізняються анімалістична 

пластика.

Інноваційним у творчості Г. Хром’як є те, що вона внесла в косівську 

кераміку нові форми анімалістичного посуду та пластики, які до того часу ніхто не 

наважувався використати.

Хром’як-Білянська Ганна.
Анімалістичні твори, 1970-1980 рр. [25].

Молоде подружжя Кушнір працює в стилі 

косівської мальованої кераміки, осучаснюючи її у 

формотворенні та оздобі.

Олександра Володимирівна Кушнір-Хром’як –

кандидат мистецтвознавства (2011), завідувач відділом 

художньої кераміки Косівського інституту прикладного та 

декоративного мистецтва Львівської академії мистецтв.
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Народилася 5 грудня 1979 року у м. Косів Івано-Франківської обл. Закінчила 

Косівський ІПДМ та Львівську академію мистецтв (відділ художньої кераміки, 2002). 

Продовжує традиції своєї мами Ганни Білянської-Хром’як. Серед 

асортименту виробів вартує виокремити анімалістичну пластику та фігурний посуд 

(лембики, вазони тощо). Різноманітні фігурки баранчиків, бичків з вишуканими 

ріжками, пташки-свистунці, розписані як по-коричневому, так і по-білому тлі 

виробу.

Віталій Васильович Кушнір народився 8 червня 

1978 року у с. Рожнів Косівського р-ну Івано-Франківської 

обл. Закінчив Косівський коледж прикладного та 

декоративного мистецтва імені В. І. Касіяна (1997).

Зосереджує свою увагу на технології місцевої кераміки. 

Багато технологічних секретів перейняв у Ганни Хром’як, 

експериментує сам. Віталій добре гончарить, в декоруванні 

часто використовує такі техніки як фляндрівка і ріжкування.

Кушнір Олександра та Віталій.
Фігурний посуд [26].

Свистунці [27].



Косівська мальована кераміка як феномен української культури

Василь Юрійович Стрипко –

самобутній митець, багатогранний у 

творчості. 

Заслужений майстер народної 

творчості України (2006). Член НСХУ 

(1971).

Народився 9 січня 1938 р. у

с. Келихів Снятинського р-ну Івано-

Франківської обл. Закінчив Косівське 

училище прикладного мистецтва (1958). Гончарну справу вивчав у досвідченого 

кераміста М. Рощиб’юка. 

З 1963 по 1976 рр. працював у керамічному цеху виробничо-художнього 

об’єднання «Гуцульщина», згодом, до 1996 р., – у Косівському художньо-

виробничому комбінаті.

Асортимент виробів: свічники, тарелі, вази, кахлі, куманці, скульптура малих 

форм, дитяча іграшка. Василь Стрипко відомий як творець тематично-жанрової 

скульптури, де відображає побут горян-гуцулів, їх працю, культуру і дозвілля, так і 

виробів ужиткового призначення. Здебільшого, майстер творить вироби 

декоративного високохудожнього змісту.

Провідне місце в творчості майстра посідає пластика малих форм, зокрема 

розмаїття виробів з акустичними пристосуваннями. Це оригінальні за 

формотворенням свистунці, окарини, калатальця, дзвони та дзвіночки. Зокрема, 

майстер творить їх різновиди: окарина-ріжок, подвійна окарина, а також посудини-

калатальця: «писанка», «каштан», «маківка», «булава», тощо [21, С. 7].

Стрипко Василь. Декоративна тарілка, 1994 р. [28].
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У декоруванні дуже часто застосовує техніку ріжкування як по-білому, так і 

по-коричневому тлі. Дещо пізніше починає застосовувати техніку штампування, 

тобто відтискання геометричних та рослинних візерунків спеціальними стеками, 

лощіння та тонування для чіткішого проявлення рельєфу. Дзвіночки і дзвони 

майстер розписує ангобом, який наносить орнаментальними смугами у теплій гамі 

(градація білого й теракотового кольору), що створює ніжну гру глиняних барв. 

Частина дзвіночків декорована ажуром, при цьому звукової функціональності не 

втрачалось. 

Подружжя Абашин –

народні майстри кераміки.

Василь Олександрович 

Абашин. Член НСХУ (1988).

Народився 3 жовтня 1940 р.

у с. Вербовець Косівського р-ну 

Івано-Франківської обл. 

Працював у керамічному 

цеху фабрики ім. Т. Шевченка

(1963–1967). У 1967 р. перейшов у Косівський художньо-виробничий комбінат, де 

працював до виходу на пенсію 1995р.

У 1975 році був обраний депутатом Косівської районної Ради, пропрацював 

5 скликань. На протязі роботи у КХВК дійшов звання народного майстра і у 

1988 році став членом спілки художників України. Брав участь Міжнародних та 

республіканських виставках. 

Дарія Михайлівна Абашин народилася 6 січня 1945 р. в с. Вербовець 

Косівського р-ну Івано-Франківської обл. Працювала кераміком у КХВК, з 1970 р. 

до виходу на пенсію у 1995 році. 

Асортимент виробів: керамічні скульптурні композиції, посуд, декоративні 

тарелі. У виробах керамістів лаконізм і цілісність форми поєднуються з розмаїттям 

декору.Образна мова творів Абашиних свідчить про їх сприйняття народної 

класики, тих основних засад і принципів, які склалися у кераміці Гуцульщини 

впродовж віків.
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Абашин Василь та Дарія. Вироби, кін. 80-х рр. ХХ ст. [29, 30].

Параска Іванівна Дубей (1942–2012).

Навчалася у Косівському технікумі

народних художніх промислів, але не 

закінчивши його пішла працювати в 

керамічний цех Косівського художньо-

виробничого комбінату. 

Її духовними наставниками були 

Євгенія Зарицька та Василь Аронець. 

Останній найбільше вплинув на творчий 

стиль майстрині, адже у її творах переважає декоративна скульптура виконана у 

традиційному гуцульському колориті. Скульптури Параски Дубей зовсім не схожі 

на аналогічні роботи інших мастрів. Вони виконані в наївній пластичній манері, 

тематика відтворює не просто побут, а духовний світ гуцулів. Вона брала до рук 

глину і народжувала з неї образи, які були навколо.

Окрім декоративної скульптури Параска Дубей малювала тарелі, кахлі, 

ліпила свічники, а ще створювала наївні народні картини, де відображались місцеві 

традиції гуцулів. Параска Дубей була учасницею різноманітних фестивалів,

виставок в Україні та за її межами. І хоч за своє коротке життя вона зробила багато 

унікальних цікавих  речей, але, на жаль, її творчість маловідома на широкий загал. 

Водночас кожна із її скульптур вартує найвищої оцінки в народному мистецтві. 
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Дубей Параска. 
Декоративна скульптура [31].

Олександра Теодорівна Швець (1945–1999).

Професійний майстер художньої кераміки. 

Член НСХУ (1977). Закінчила Косівське училище 

прикладного мистецтва (1966). Разом з чоловіком 

Швецем Василем Матвійовичем працювала в м. Косові. 

Асортимент творів: декоративна плитка, 

плакетки, тарелі, боклажки, свічники, скульптури, 

керамічні писанки.

Швець Олександра.

Кахель [31 а].
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Подружжя Ткачів своєю фантазією і декоративністю в розписі з 

дотриманням кращих традицій косівської школи по праву відносяться до провідних 

майстрів-художників косівської кераміки.

Микола Юхимович Ткач народився 20 червня 1947 р. Один із організаторів 

та перший голова Косівського осередку Спілки майстрів народного мистецтва 

України.

Лідія Володимирівна Ткач народилася 20 січня 1951 р. 

Члени Національної Спілки майстрів народного мистецтва України. Обоє 

закінчили Косівське училище прикладного мистецтва. Понад 30 років працювали в 

керамічному цеху Косівського художньо-виробничого комбінату. За час своєї 

творчої діяльності створили велику кількість виробничих зразків виробів з 

кераміки. Були активними учасниками багатьох всесоюзних (до 1991 року), 

всеукраїнських та регіональних виставок, пленерів-симпозіумів кераміків.

В їхньому доробку сотні виготовлених високохудожніх керамічних тарелей, 

мисок, ваз, дзбанків, декоративних скульптурок, свічників, питтєвих та столових 

наборів, декоративних панно.

Часто виготовляли питтєві та столові набори в декоративно-фігурному стилі. 

У своїх розписних композиціях вводили сюжетну тематику, в тому числі релігійну.

Ткач Микола і Лідія.
Набір для вина [32]. Підсвічники [33].



О. О. Скаченко, М. М. Гринюк

Валентина Іванівна Джуранюк (Проданець)

Належить до групи косівських керамістів, які 

відкрили нову сторінку в гуцульській кераміці, збагативши 

її особливим змістом. 

Заслужений майстер народної творчості України 

(2002), член НСХУ (1978). 

Народилася 31 травня 1948 р. у с. Бабчиці 

Вінницької обл. Закінчила Косівське училище прикладного 

мистецтва (1968). На формування Валентини Джуранюк як 

художниці впливало чимало творчих особистостей. Адже у 

керамічних майстернях художньо-виробничого комбінату 

працювало багато відомих на той час майстрів-керамістів, зокрема Стефанія Заячук, 

Василь Аронець, Ганна Білянська, Надія Вербівська та ін.

Здатність імпровізувати в композиції є характерною ознакою творчості 

народних майстрів. Але у Валентини Джуранюк такий особливий талант 

поєднується з умінням художньо вдосконалювати форму і декор та знанням 

технологічних аспектів місцевого керамічного ремесла. 

З-поміж різних технологічних засобів, якими володіє Валентина Джуранюк у 

процесі виготовлення виробів, унікальним є вміння поєднувати гончарування і 

ліпку. Це можна простежити в непростих за конструкцією, але естетично 

привабливих формах свічників, у художньо-довершених пропорціях анімалістки 

тощо.

Найдрібніші деталі пташок, баранців, коників вона формує на гончарному 

станку, інтуїтивно вгадуючи пропорції. Та навіть у звичайні традиційні посудини 

двійняток, сільничок майстриня вносить власний штрих до способів з’єднань, 

фігуративних ручок, накривок, подекуди навіть оздоблює виріб декоративними 

вушками – калачиками, крученими ріжками тощо. Вміння швидко і вправно 

з’єднувати точені й ліплені деталі свідчать про високу майстерність Валентини 

Джуранюк і досконале знання технології місцевої майоліки. Впродовж кількох 

десятків років вона не тільки глибоко вникала, вивчала весь технологічний процес 

ремесла, а й сама його творила і збагачувала.
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Джуранюк Валентина

Керамічна плитка «Богородиця з дитям». Свічник «Пташка».
Глина, ритування, підполивний розпис,       Глина, ритування, підполивний розпис.
2015 р. [34]. 2003 р. [35].

Оксана Іванівна Бейсюк

Заслужений майстер народної 

творчості України (1997), лауреат премії 

ім. К. Білокур (2003). Член НСХУ (1989), 

НСМНМУ (1990). Народилася 4 жовтня 

1951 р. у м. Косів Івано-Франківської обл. 

Закінчила Косівський технікум народних 

художніх промислів (1970). Асортимент 

виробів: декоративні тарілки, миски, 

дзбанки, горщики, вази, виконані в традиційних гуцульських кольорах та 

орнаментах. Майстриня вміє органічно пов’язати декор та формувиробів, що є

основним принципом кожного професійного кераміста. 

Розпис майстрині вирізняється від інших насамперед глибоким насиченим 

ритованим рисунком, який щільно оповиває форму виробу. В колористиці 

майстриня полюбляє застосовувати достатньо палітру коричневого тону. Роботи 

завершує одним або кількома рядами орнаментальних смуг в обрамленні вже добре 

відомих елементів, але щоразу інтерпретує їх [23]. 

Оксана Бейсюк – учасниця численних авторських, регіональних та 

всеукраїнських виставок.
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Бейсюк Оксана.
Декоративна таріль «Дерево життя» 

[36].

Богдан Миколайович Бурмич

Майстер-віртуоз гончарної справи. Почесний 

член НСХУ.

Народився 20 жовтня 1951 р. на Львівщині.

Закінчив Косівський технікум народних та художніх 

промислів (відділ художньої кераміки). 

Відіграв особливу роль у розвитку косівської 

кераміки, присвятивши їй все життя. Найкращий 

формувальник-кераміст на Косівщині, починаючи з 

80-тих ХХ ст. і до сьогодні. У лихі 90-ті, коли 

розпадалися більшість підприємств у державі, точив вироби у холодних керамічних 

цехах для кількох майстринь. Хтозна, як виглядала б місцева кераміка, якби не 

«золоті» руки цього майстра. Він бездоганно відчуває класичну народну форму: 

пропорційність, вишуканість, технологічна й естетична довершеність. З-під його 

рук народилися тисячі дзбанків, тарелів, макітр, мисок, сервізів, монументальних 

ваз, які розписували більшість майстринь Косівщини.

Бурмич має талант до рисунку і живопису. Інколи він залишає свій 

улюблений гончарний круг і малює: портрети, пейзажі.

Богдан Бурмич – скромна людина і, водночас, прямолінійна. Він ніколи не 

вимагав для себе якогось особливого відношення, не жалівся на життя чи труднощі. 

Він – оптиміст. І, мабуть, тому його твори такі привабливі і неперевершені.
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Бурмич Богдан, форма,

Гринюк Марія, розпис [37].

Марія Миколаївна Гринюк

Кандидат мистецтвознавства (1999), доцент 

(2004). Член НСХУ (1995).

Народилася 24 листопада 1959 р. в с. Старий 

Косів Івано-Франківської обл. З дитинства 

захоплювалась малюванням. Навчалась у Косівському 

технікумі народних художніх промислів (відділ 

художньої кераміки, 1975–1979). Закінчила Львівський

інститут прикладного та декоративного мистецтва

(1984).

Будучи студенткою,захоплювалась інноваційною 

керамікою прибалтійських країн. Дипломний проект та столовий порцеляновий 

сервіз в матеріалі «Співаночки» отримав схвальні відгуки й експонувався на 

міжнародній виставці в Японії «Експо-85» [7, С. 1].

Після завершення інституту по сьогодні працює в Косівському інституті 

ПДМ ЛНАМ викладачем спецдисципліни. У свій час (2001–2006) очолювала цей 

навчальний заклад. Творчо працює у своїй майстерні, виготовляє мальовану 

кераміку. Твори Марії Гринюк як у формах, так у розписах тяжіють до 

монументальності.

Здебільшого, розписує великі тарелі з філософським сюжетним змістом: 

«Карпати», «Софія в каштанах», «Всевидяче око», «Ангелику мій» ін. 

У скульптурних тематичних композиціях художниця відображає реалії життя, 

співіснування, спогади, як то «Татові яблока», «Косівські ворони» інше.
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Як науковець, Марія Гринюк є 

автором проекту «Галерея майстрів 

Гуцульщини», численних публікацій з 

проблем народного мистецтва, всебічно 

популяризує Косівську мальовану кераміку в 

Україні та за кордоном. 

Працює в матеріалі майоліка, 

порцеляна, захоплюється графікою і 

декоративним розписом на папері.

Гринюк Марія.
Декоративна таріль «Карпати», 2011 р. [38].

Уляна Андріївна Шкром’юк

Член НСХУ (1993). Лауреат премії ім. К. Білокур 

(1986). Нагороджена орденом Трудової Слави III ст. 

(1986).

Народилася 15 жовтня 1952 року у с. Нагірянка 

Тернопільської обл. Закінчила Косівський технікум 

народних художніх промислів (1962). Понад 20 років 

очолює колектив керамічного цеху при Косівській 

регіональній організації НСХУ.

Майстерності розпису навчалася у Євгенії 

Зарицької. Асортимент творів традиційний: свічники, 

тарелі, вази, сервізи, кахлі, калачі, куманці. 

Майстриня розписує вироби як суто декоративного, так і ужиткового характеру, 

застосовуючи техніку ритування по білому.

Уляна Шкром’юк має свій неповторний стиль малюнку та створила багато 

цікавих квіткових мотивів: багатопелюсткові квіти, які компонує з геометричними 

елементами – крапочками, ромбиками, хвилястими лініями, трикутниками [23].

Серед безлічі різноманітних мотивів найбільш виразним у авторській 

інтерпретації є елементи «колос» у різних композиційних варіативних рішеннях.
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Шкром’юк Уляна, розпис, 
Левицька-Сербенюк Ганна, форма [39].

Роман Михайлович Якібчук

народився 3 червня 1954 р. у м. Косів

Івано-Франківської обл. Член 

НСХУ(1992).

Людмила Василівна Якібчук

народилася 20 грудня 1959 р. у 

с. Затабольськ, Костанайської обл., 

Казахстан. Член НСХУ(1990).

Лауреати премії ім. К. Білокур

(2012).

Подружжя закінчило Косівський технікум народних та художніх промислів. 

Роман – художнє дерево Людмила навчалась на відділі кераміки. Але поскільки 

дружині завжди була потрібна підмога, Роману прийшлось освоїти технологію 

кераміки. Працюють у власній майстерні. 

Виготовляють різноманітні вироби – від мініатюрних вжиткових сільничок, 

мисочок, дзбанків, сервізів до монументальних ваз, глеків, анімалістичних посудин. 

Декоруванням, здебільшого, займається пані Людмила. Особливим 

авторським відтінком вирізняється її розпис по-коричневому. Вишуканість, 

довершеність і пластичність орнаментального мотиву притаманні творам 

майстрині. Якібчуки опанували весь цикл виробництва місцевої кераміки, 

вдосконалюють та експериментують в приготуванні фарбників та поливи. 
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Подружжя зробило значний внесок у відродження технології виготовлення

чорнодимленої кераміки.

Якібчуки Роман та Людмила
Декоративна ваза, глина, ангоби, 
підполивний розпис, ріж кування [40].

Декоративна таріль, глина, ангоби, 
підполивний розпис, ритування [41].

Родина Троць – сім’я майстрів, яка працює у 

стилі традиційної косівської кераміки, інтерпретуючи 

давні традиції до сучасного життя.

Ігор Володимирович Троць народився 

22 липня 1970 р. у м. Червонограді Львівської обл.

Христина Романівна Троць народилася 

27 грудня 1977 р. у м. Косів Івано-Франківської обл. 

у родині добре знаних керамістів Людмили та Романа 

Якібчуків.

Тереза Ігорівна Троць народилася 4 грудня 

1997 р. у м. Косів Івано-Франківської обл.



Косівська мальована кераміка як феномен української культури

Асортимент робіт дуже різноманітний та не обмежується лише традиційними 

формами. Зокрема, це тарелі, посуд, вази, вазони, пічні 

кахлі, плитки, світильні вироби та багато іншого. Серед 

їхніх робіт є переважно вжиткова кераміка, якою можна 

користуватись у побуті (ставити в духовку, мікрохвильову 

піч і посудомийку).

Усі форми створюються руками Ігоря, який навчався 

у відомого косівського майстра Богдана Бурмича. У його 

руках однаково натхненно народжуються як традиційний 

посуд, так і міфічні карпатські звірі чи інші оригінальні 

форми.

Христина та дочка Тереза займаються розписом, 

створюючи різноманітні малюнки, більшість з яких є ексклюзивними. Малюнки 

Христини відрізняються пишнотою та наповненістю. Вона створила власний, 

неповторний почерк, уміло поєднуючи традиційні елементи, передаючи на 

малюнках унікальні сцени з побуту та святкувань гуцулів, їхні традиції та 

вірування.

Орнаменти Терези характерні нестандартним 

поєднанням традиційних елементів косівської кераміки–

в її малюнках скандинавські переплетення гармонійно 

сплітаються з традиційним українським візерунком. 

Нестандартний підхід також стосується і форм –

дрібний та деталізований орнамент покриває не лише 

посуд, але й скульптури 

містичних карпатських 

духів.

Сім’я Троць шукає 

нові рішення у своїх роботах,даючи нове життя 

сталим традиціям, популяризуючи унікальне 

культурне надбання Карпат. Їхня творчість дає змогу 

доторкнутись до вікових традицій загадкових та 

цікавих гуцулів.

Троць Ігор та Христина.
Свічник, глина, ангоби, підполивний розпис, 
ритування [42].
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Троць Тереза.
Цукерниця «Качка», глина, ангоби,
підполивний розпис, ритування [43].

Михайло Миколайович Сусак

Член НСХУ. Народився 1 січня 1952 р. у 

с. Вербовець Косівського р-ну Івано-Франківської обл. 

Закінчив хореографічне відділення Снятинського 

культурно-освітнього училища. 

Працював формовщиком виробів із глини у 

Косівському художньо-виробничому комбінаті (1975–

1980 рр.), головним спеціалістом з кераміки у 

художньо-виробничому комбінаті Буковинського 

осередку Спілки майстрів народного мистецтва України 

(м. Вижниця, Чернівецька обл., 1991–2000 рр.), 

директором СГПКП (сільськогосподарське приватне 

колективне підприємство) «Вогник» с. Вербовець Косівського р-ну (2002–2012 рр.). 

У 1983 р. нагороджений Срібною медаллю ВДНГ СРСР (за набір столового 

посуду). З 2012 р. працює в Косівському художньо-виробничому комбінаті.

В асортименті виробів майстра переважають декоративні тарелі, вази, підсвічники, 

окарини, миски, дзбанки.

Декорувати вироби вчився у Євгенії Зарицької, Марії Рйопки та Валентини 

Джуранюк, а формувати у Івана Рйопки та Миколи Ткача. Тематика розписів –

поєднання рослинних і геометричних мотивів. Інколи майстер будує орнамент на 

переважанні коричневого кольору. 
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Майстер працює над створенням серії декоративних тарілок на теми 

українських пісень, зокрема на фото 

зображена перша таріль серії, яка має 

назву «Сонце сіло за горами, та й за 

Верховину…».

Технологія розпису Михайла 

відрізняється серед інших: 

монументальність, мінімалізм елементів, 

насиченість коричневої барви. Техніку 

ритування майстер використовує два рази: 

по сирому щойно виточеному виробу і 

після полиття білим ангобом. «Хоч це й 

затягує творчий процес, - каже пан 

Михайло, - але зате точно і виважено».

Сусак Михайло.
Декоративна таріль, 2015 р. [44].

Володимир Антонович Тулаїнов народився 

5 квітня 1952 р. у м. Маріуполі Донецької обл. 

Працював формовщиком гончарних виробів у

керамічному цеху виробничо-художнього об’єднання 

«Гуцульщина» (1973–2001). 

Галина Василівна Тулаїнова (Кошак)

народилася 2 квітня 1955р. у м. Косів Івано-Франківської 

обл. Працювала рисувальницею у керамічному цеху 

виробничо-художнього об’єднання «Гуцульщина» (1982–

1996).
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Тулаїнови Володимир і Галина. Набір посуду [45].

Тетяна Володимирівна Слава (Тулаїнова) народилася 8 березня 1980 р. у

м. Косів. Навчалась у Прикарпатському університеті ім. В. Стефаника. Працює 

вчителем у Косівському НВК І ст.

Анастасія Володимирівна Слава

народилася 20 червня 2009 р. у м. Косів. 

Навчається у 1-му класі Косівського НВК І ст. 

Основи косівської мальованої кераміки вивчає в 

родині з 3-річного віку. На перших малюнках 

дівчинка зображала близьких їй людей, які 

завжди тримаються за руки. Згодом на папері 

почали з'являтись квіти, тварини, будинки... 

Часто темами малюнків є події з життя Насті: 

родинні свята, походи в гори, катання на 

велосипеді, а взимку - на санчатах та гірських 

лижах. З особливим натхненням 

дівчинка розмальовує глиняні плитки різних розмірів, які виготовляє для неї дідусь 

Володимир. Мама допомагає Настуні переносити малюнки на плитки, а тато 

відповідає за оформлення готових виробів.
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Слава Анастасія. Розпис на керамічних плитках.
Роботи із колекції «Моя родина», 2015 р. [46].

Христина Тадеївна Балагурак (Урбанська)

Член НСХУ(1987).

Народилась 15 березня 1959 р. у м. Косів Івано-

Франківської обл. У 1979 р., після закінчення Косівського 

технікуму народних художніх промислів ім. В. І. Касіяна, 

працювала в художніх майстернях Спілки художників 

України у м. Косові. Навчалася в Одеській державній 

академії будівництва та архітектури за спеціальністю 

«архітектор»(1989–1995). Є учасником багатьох 

всеукраїнських виставок. У даний час працює викладачем 

рисунку та живопису в Косівському училищі прикладного 

та декоративного мистецтва.

Асортимент виробів: свічники, тарелі, вази, куманці, сервізи, скульптури 

малих форм. Серед робіт переважає ліпка в поєднанні з гончаруванням. Це, 

здебільшого, фігурні композиції. Належить до кагорти тих майстрів, яким не бракує 

фантазії. Її посудини – фігурки сповнені гумору та особливої образності. 

Художниця вміє узагальнювати, стилізувати і, водночас, у простих силуетних 

формах довершено виразити ідейний задум. До прикладу: Двійнята «Паровані», 

посуд для вина «Іван та Марічка», інше.
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Балагурак-Урбанська Христина.
Двійнята «Паровані», 1997 р. [47].

Петро Михайлович Гривінський

Народився 28 червня 1959 р. у селищі Єзупіль 

Тисменецького р-ну Івано-Франківської обл. З відзнакою 

закінчив Косівський технікум народних художніх промислів 

ім. В. Касіяна (відділ кераміки, 1979).

Вдало використовуючи традиції місцевого гончарства 

упродовж 1989–1990 років створив галерею історичних 

портретів українських гетьманів на декоративних керамічних 

тарелях, зокрема Б. Хмельницького, П. Конашевича-

Сагайдачного, Д. Вишневецького, І. Виговського,

Ю. Хмельницького, П. Тетерi, I. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрiшного, 

I. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка, Д. Апостола. 

Виразно типiзованi постатi зображенi на жовтому фонi. Переважають зеленi 

та коричневi кольори.Автор майстерно підкреслює найголовнiше: атрибут, 

особливiсть одягу, обличчя, положення рук, клейноди тощо.

Вживається небагато елементiв орнаменту, якi розмiщуються з глибокою 

художньою логiкою. Малюнок легкий, розмашистий. 

Важливими мотивами розпису тарелей є рослинна та геометризована 

орнаментика, зображення звiрiв та птахiв. Їх мова наївно-радiсна, казкова. Краї 

тарелей декорованi листочками, ягодами, рутами, зубчиками.
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Гривінський Петро.
Декоративні тарелі серії «Гетьмани України», 1989–1990 рр. [48].

Марія Миколаївна Корнелюк-Гривінська

Член НСХУ (1999).

Народилася 21 серпня 1966 р. у с. Перехресне 

Івано-Франківської обл. Закінчила Косівський 

технікум художніх народних промислів (відділ 

художньої обробки шкіри, 1984). 

Керамікою почала займатися у 1992 р. 

Асортимент виробів: декоративні тарелі, миски, 

дзбанки, куманці, плесканці, вази, керамічні плитки

на різну тематику. Серед творчих робіт майстрині є 

орнаментальні тематичні тарелі: «Дай, Боже, здоров'ячка», «Осінні зваби», 

«Світанок», «Дзвін Великого дня», «Шлях до істини», «Троїсті музики» та ін. 

Оригінальністю оформлення вражають тарелі, пов'язані з космосом і 

коханням: «Нібіру в житті Земному», «Світ кохання», «А ми двоє паровані, як 

горнятка мальовані» та тарелі на сакральну тему: «Слава Всевишньому Господу 

Богу», «Свята родина», «Син Бога Вседержителя Ісус Христос-Галілеянин» та ін. 
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Корнелюк-Гривінська Марія.
Декоративна таріль «Шлях до істини».

Глина, поливи, ритування, розпис ангобами, 2010 р. [49].

Василь Михайлович Гривінський

Член НСХУ (1989).

Народився 21 січня 1963 р. на Тернопільщині. 

Закінчив Косівський технікум народних художніх 

промислів імені В. Касіяна (відділ кераміки, 1982) та 

Івано-Франківський державний педагогічний інститут 

(факультет художньої графіки, 1990). Педагоги з фаху –

Г. Колос, А. Куб'юк.

Зберігає і примножує традиції гуцульської 

кераміки, вносить у народне мистецтво сучасні мотиви. 

Асортимент виробів: декоративні вази, тарелі, скульптури малих форм.

Значне місце у творчості майстер приділяє сюжетним композиціям, де 

відтворює звичайний побут гуцулів, фольклору. Василь Гривінський один з 

небагатьох косівських майстрів, який у своїй творчості віддає перевагу малій 

пластиці. Серед різноманітних тематичних фігурних композицій художника можна 

побачити найсучасніші інновації форм, виконані з особливим гумором, але 

водночас з майстерним відчуттям матеріалу та оригінальним композиційним 

рішенням. До прикладу: рушниця, в натуральну величину, сувенір-фура, фігурна 

композиція «Гуцули грають в шахи» ін. Багатожанрові розписи на тарелях, кахлях, 

вазах захоплюють сюжетами історичного, фольклорного, сакрального чи 

побутового змісту.
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Василь Гривінський створив свій власний невеличкий музей, в якому 

поціновувачі його творчості можуть оглянути весь спектр його багаторічної праці.

Гривінський Василь.
«Гра в шахи»,

дрібна скульптура,
глина, розпис, полива,

90-ті рр. ХХ ст. [50].

Тетяна Василівна Петрів народилася у 1961 р. в 

сім’ї заслуженого художника України Василя 

Федоровича Шевчука. Упродовж 1977–1982 рр. навчалася 

в Косівському технікумі народних художніх промислів 

ім. В. І. Касіяна. Працювала в керамічному цеху 

Косівського художньо-виробничого комбінату 

спілкихудожників України(1983–1997). Від 2000 року 

працює у власній майстерніразом зі своїм чоловіком 

Володимиром, який багато років займався оформленням 

інтер’єрів у гуцульському стилі.

Володимир Іванович Петрів народився у 1959 р. Закінчив Косівський 

технікум народних художніх промислів ім. В. І. Касіяна (відділ художнього дерева). 

З того часу, коли дружина почала працювати у власній майстерні захопився 

гуцульською керамікою. Розробив ряд цікавих сюжетних композицій для 

керамічних плиток, поєднав кераміку з деревом. У композиції сім’ї Петрів 

розгортаються цікаві сюжети з побуту гуцулів, але найхарактерніше – це 

гумористичні сценки, які самі горяни придумують у своїх співанках, байках тощо.

Роботи Тетяни та Володимира знаходяться в приватних колекціях України, США, 

Німеччини, Канади, Польщі.
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Петрів Тетяна та Володимир.
 Кахлі. Композиція «Украв вулик» [51].

Михайло Вікторович та 

Галина Михайлівна Трушики –

художники, значення яких не 

обмежується лише цінністю їхніх 

творів. Створюючи навколо себе 

світлу атмосферу, вони для інших 

стають взірцем працелюбства, 

вимогливості до себе, до своєї 

творчості. 

Михайло Вікторович Трушик – Заслужений майстер народної творчості 

України (2005), голова Косівського осередку Національної Спілки майстрів 

народного мистецтва, член НСХУ. Народився 6 жовтня 1963 р. у с Горигляди 

Монастириського р-ну Тернопільської обл.

Галина Михайлівна Трушик – Член НСХУ (1995), Національної Спілки 

майстрів народного мистецтва України (2000). Народилася 27 травня 1968 р. у 

с. Горигляди Монастириського р-ну Тернопільської обл. 

Обоє навчалися у Косівському технікумі народних художніх промислів

ім. В. І. Касіяна. До асортименту виробів входять: настільні та інтер'єрні вази, 

свічники, боклаги, фруктівниці, цукерниці, збанки з кришками, різноманітні за 

формами, розмірами, декором тарелі.

Подружжя виробляє тарелі, розмальовані рослинно-геометричним 

орнаментом, стилізованими зображеннями традиційного «дерева життя», вазонів, 

соняшників, гірських і польових квітів, а також мотивами анімалістичного 

характеру.
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Оригінальними та неповторними є скульптурні композиції «Літа минають», 

«А мати жде», гуцульська розписна піч в мініатюрі. 

Характерною особливістю розписів Трушиків є лаконічність орнаменту, 

вміле поєднання основних і доповнюючи мотивів в композиції твору. 

Трушики Михайло та Галина.
Дзбанок з кришкою [52]. Декоративна тарілка [53].

Орест Миколайович Чорний 

Народився 21 жовтня 1964 р. Закінчив Косівський 

технікум народних художніх промислів ім. В. І. Касіяна 

(1987) та Південноукраїнський державний педагогічний 

університет ім. К. Д. Ушинського (1992).

Працює в 

Косівському інституті 

прикладного та 

декоративного мистецтва

ЛНАМ на посаді 

завідуючого циклом художньої кераміки.

Асортимент виробів – глечики, миски, кахлі. 

Чорний Орест.
Свічник-трійця, глина, ангоби, підполивні 
фарби, полива, формування, ритування [54].



О. О. Скаченко, М. М. Гринюк

Микола Орестович Чорний

Народився 9 травня 1996 р. у м. Косові Івано-

Франківської обл. Навчається у Косівському інституті 

прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ на 

відділі художньої кераміки.

Кераміка родини Чорних – це поєднання двох 

поколінь, це гармонія мистецького врівноваженого 

погляду батька та креативного сина.

Чорний Микола.
Куманець, глина, ангоби, підполивні фарби, 
полива, формування, ритування [55].

Сергій Ярославович Дутка

Народився 20 квітня 1986 р. у смт. Лисець Івано-

Франківської обл. Навчався у Косівському училищі, згодом 

– в інституті прикладного-декоративного мистецтва.

Упродовж 2009–2011 рр. працював викладачем відділу

художньої кераміки Косівського училища ПДМ.

Нині працює у своїй майстерні в с. Рожнів 

Косівського р-ну. Асортимент виробів: посуд (макітри, 

миски, тарелі, горшки, дзбанки), декоративна анімалістична 

пластика, сувеніри, свистунці (окарини) та світильники. 

Часто у формотворенні використовує анімалістичні мотиви 

в поєднанні з посудом, найчастіше в горнятах чи кухлях.

Здебільшого працює в царині так званої «молоченої» кераміки, інколи 

експериментує з поливами. В технології поєднує «молочіну» та підполивний 

розпис. У гончаруванні добре відчуває народну форму, але і тут експериментує.  
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Найцікавішим у творчості вважає анімалістичну пластику. Те, що вирізняє Сергія 

серед інших майстрів – неабиякий хист до анімалістки.

Саме у цьому жанрі утверджується лише йому притаманний почерк у 

стилізації та відтворенні образів в керамічній скульптурі.

Дутка Сергій.

Макітра, глина, 
поливи, молочіння, 2015 р. [57].

Маска «Бик», глина, молочіння, 2009 р. [56].

Отже, традиція мальованої косівської кераміки продовжує існувати в 

автентичному вигляді завдяки родинам, династіям та окремим майстрам, які 

передають свої вміння із покоління в покоління. 
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Технологія виробів косівської кераміки

Глина – основна сировина для гончарства. Здавалось би, що це найпростіший 

і найдешевший матеріал, адже вона є всюди. Та з будь-якої глини горщика не 

зліпиш. Отже, насамперед треба знайти справжню гончарну глину, яка піддається 

формуванню, щоб була пластичною і після випалу не пропускала воду. Та й не 

відразу з неї гончарити можна.

Здавна гончарі завозили глину до свого обійстя, складали її в ями, злегка 

перемішували і залишали «вилежуватись» на кілька років. До прикладу, майстри 

деревного промислу теж нічого не роблять зі свіжозрубаного дерева, а сушать його 

по кілька років, у залежності від породи.

Власне, завдяки тому, що в прилеглих до Косова околицях є поклади 

керамічної глини, розвинулось місцеве гончарство. Це глина темно-сірого кольору, 

яка при випалі дає червоний або тепло-охристий відтінок.

Сьогодні більшість майстрів, що працюють у керамічних майстернях, 

готують сировину в цеху у великих глином’ялках та млинах.

Але для того, щоб на гончарному станку можна було виточити ту чи іншу 

форму, глину треба розім’яти в руках, як тісто для випікання, скласти в грудочки 

певної форми і величини (в залежності від того, що майстер задумав з неї 

формувати). Та якщо цей технологічний процес формування в будь-якому 

гончарному осередку мало чим відрізняється один від одного, то для косівської 

мальованої кераміки наступний етап є вже особливим.

Отже, в подальшому виточений на станку виріб злегка підсушують і 

поливають поверхню «побілкою», що привозять із центральних та східних областей 

України. Але мешканці навколишніх сіл розповідають, що у нашій місцевості теж є 

окремі види білих глин, які поміж людьми називають побілом. Таку назву має глина 

через те, що нею підбілювали хату чи піч. Але побілку (ангоб) теж необхідно 

підготувати – розтерти чи змолоти в барабанах з водою, довівши до потрібної 

густини, процідити, аж тоді поливати виріб.

Далі посуд підсушують до такого стану, щоб ангоб не прилипав до рук. 

Тільки тоді можна починати розмальовувати. Насамперед писачком технікою 

ритування наводиться контурний рисунок на поверхню виробу. Завдяки цьому на 

білому тлі проглядається сіра глина, утворюючи графічний малюнок. Своєрідні 

контр рельєфні лінії – рівчаки, які утворює писачок, служать для того, щоб під час 

випалу фарбники не розтікались по черепку. 
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Ще один вид глини, що використовується для косівської кераміки – червона 

(червінь). Це місцева глина, яка залягає частіше в підгір’ях. Вона не придатна для 

гончарування, але нею декорують кераміку ще до першого випалу. Інколи таким 

коричневим ангобом заливають усю поверхню підсушеного керамічного виробу, а 

потім декорують іншими світлими ангобами технікою ріжкування. Під час спікання 

така глина дає темно-коричневий відтінок.

Здебільшого майстри використовують давніший традиційний вид 

декорування – розпис, при цьому заповнюючи по білому черепку «червінню» 

окремі елементи графічного рисунку, таким чином урівноважуючи плямами 

орнамент по всій площині виробу. Далі розмальоване начиння висушують і 

ставлять на випал. Ось тут кожен кераміст розуміє, що лише піч вирішує подальшу 

долю його праці. Адже щонайменші дефекти, які заховались від ока майстра, 

проявляються під час випалу – тріщина, камінчик чи ще якийсь «непроханець».

Все частіше майстри-керамісти у своїх майстернях встановлюють електричні 

печі, оскільки вони менш енергозатратні й безпечніші, а отже, і продукція 

рентабельніша. І все ж таки, на сьогодні саме газова піч у керамічному цеху 

Косівської спілки художників України є, так би мовити, головною. Адже 

монументальні твори, як то інтер’єрні вази, панно, об’ємно-просторові речі можна 

випалити тільки тут, у керамічному цеху.

У технологічному процесі випалу теж є свої секрети. Добрий майстер, маючи 

за плечима досвід і практику, знає за яким принципом викладати вироби в печі, щоб 

уникнути браку, недопалу, тріщин, деформації форми тощо.

Перший (утильний) випал проходить при температурі до 1000°с. Після цього 

кераміку розфарбовують традиційними кольорами: зеленим і жовтим (основу цих 

фарбників складають оксиди металів міді, літію).

Пофарбовані вироби ставлять на деякий час підсохнути, після чого їх 

обливають прозорою поливою і знову висушують. Яким чином «запускати» фарбу і 

якої консистенції повинна бути полива, щоб виріб мав блиск і не підгорів фарбник 

чи ще якісь казуси не проявились під час другого полив’яного випалу, кожен 

майстер сам досягає результатів через досвід, практику, апробації та власні пошуки 

технологічних експериментів.

Упродовж двох століть технологія виготовлення косівської кераміки 

залишається незмінною, канонічною. Керамісти Косова, створюючи власний стиль 

авторського почерку в формотворенні, віртуозності орнаменту, у сучасному 

сюжетному трактуванні композиції, свідомо оберігають класичні фундаментальні 

постулати традицій місцевої мальованої кераміки — техніку ритування, ріжкування 
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червінню та триколірну гаму забарвлення. Без цієї атрибуції зникло б саме 

трактування «косівська кераміка».

Корнелюк-Гривінська Марія. 

Декоративна таріль [58].
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Жанри, композиція, сюжети і орнаментальні мотиви

Народній кераміці Косова притаманні декоративні мотиви широкого 

діапазону – від геометричних, фітоморфних, зооморфних до сюжетних сцен із 

життям гуцульського, австро-угорського та єврейського люду [12, C. 145].

Технічною рисою декоративних рішень косівської кераміки є вдале природне 

поєднання контурного рисунку і кольорового розпису. Техніка контурного рисунку 

дала можливість народним майстрам прикрасити свої вироби геометричним та 

рослинним орнаментом.

Візерунок наноситься вільно. Тло виробу щільно вкривається кутами, 

колами, ромбами, підковками, лініями, часто застосовується «ільчасте письмо». 

Рослинні мотиви пов’язані з загальними традиціями українського рослинного 

візерунка, зображуються квіти, пуп’янки, вазони, гілочки, листочки, гірлянди.

Як головний жанр на фоні геометричного та рослинного орнаменту в 

гуцульську кераміку увійшли фігурні сюжети, сцени, що виділило її неповторність і 

самобутність. Тут кераміка випередила всі види образотворчого мистецтва. 

Керамічний живопис розкриває побут, світогляд, відношення до навколишнього 

середовища, влади, сил природи, таких понять як воля, любов, музика, спів 

мешканців Карпат і їх відношення до свого оточення.

Рослини, тварини, риби, птахи (реальні та фантастичні), сцени землеробства, 

різні ремесла від старих до найновіших, відпочинок, гуляння, музика й танці, 

прояви любові і ненависті, армія, з великою фантазією передані на днищах мисок, 

стінках посуду, а особливо на це багаті кахлі.

У композиції малюнків, якими вкривались дзбанки, баньки, а також 

свічники-поставці, панує ярусна система, при якій на стінки предмета наносились 

кілька смуг горизонтальних мотивів, побудованих із зубців, квадратів, ромбів, 

«копитець», «кучерів», кругів, квіток та ін. Ця система орнаменту виявляє аналогії з 

мотивами гуцульських писанок, народного ткацтва. Але це не було намагання 

імітувати орнаменти інших видів мистецтва. Малюнки на глині виконувались дуже 

легко, навіть з розмахом, ця легкість, невимушеність підсилювалась вільними 

мазками жовтої та зеленої фарб, що надавало особливої своєрідності цим 

золотисто-зеленим витворам [11].

У 1850-х роках відбувається подальший розвиток і збагачення розпису, 

виникають нові сюжети,що передають живу природу, зображують тварин і людей у 

навколишньому світі. Ритовані малюнки поступово переходять з кахлів на миски, 

дзбанки. Розвиваються і збагачуються існуючі, з’являються нові сюжети –
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стилізовані зображення квітів, дерев, тварин (коня, оленя, ведмедя, птахів,міфічні

леви, що грають на цитрі,), різноманітних людських типів (мисливець, вояк, 

поштар, музика), святих (найчастіше св. Юрій та св. Миколай). Нерідко на кахлях 

змальовували цілі побутові сценки (в корчмі, групи музик – здебільшого скрипаль 

та дудар, поштар, що сурмить у ріжок, карета, запряжена двома парами коней та ін.) 

[11].

Поряд з розширенням сюжетів невпинно розвиваються, збагачуються 

композиційно-декоративні особливості. Малюнки стають докладнішими, 

виразнішими, глибше відображають нюанси подій, сцен, ситуацій. їх мова наївно-

радісна, святкова, навіть казкова. 

Це справжній народний лубок. 

Унікальність косівської кераміки полягає в її колористиці. Зелений, жовтий 

та коричневий – це базові кольори косівської кераміки. При цьому, малюнок 

обов’язково має міститися на білому тлі.

Шкром’юк Уляна. Декоративна таріль [59].
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Гуцульська кахляна піч

Важливою і визначальною творчою галуззю косівських гончарів стало 

виробництво мальованих кахлів, яке особливо розквітло у 1840–1870-х роках. 

Кахлі стали літописом подій із життя маленького містечка, яким тоді був 

Косів, а також побуту містечкових ремісників, купців, селян та верховинських 

пастухів, де поява карети, загону австрійських вояків або вершника порушувала 

монотонність буднів і виростала до рівня подій. І хоч малюнки розповідають про 

справи побутові, мова їх піднесена, стримана і виразна водночас. Цьому сприяли і 

нечисленність фігур, і обмеженість атрибутів, і стислість сюжетної характеристики, 

і чіткість малюнків на білому тлі

Гуцульські кахлі, ХІХ ст. [60].

Виробництво кахлевих печей на Косівщині та Покутті було відоме ще з 

XVII ст. Збережені зразки кахлів XVIII ст. – як неполиті, так і полив’яні, мають 

прямокутну форму, легкі рельєфи, які доповнювалися стриманими ріжкованими 

малюнками квітів, вершника, розраховані для печей у панському та міщанському 

житлах. В другій чверті XIX ст. сформувався тип кахлевої печі, розрахованої на 

інтер’єр сільського житла, коли кахлями викладались припічок та запічок 

глинобитної печі. 

Основним завершальним елементом був «комин» – з 16–30 кахлів з 

карнизами та фронтонами («скрижалями»). Його підтримували дві дерев’яні або 
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залізні підпори («кросна»). Дим, який виходив з варистої печі, входив в комин і 

трубою («каглою») виходив крізь отвір в стіні в сіни або в димохід [11]. 

У печі послідовність викладених кахель підпорядкована певному ритмові, що 

підкреслюється завершенням з фронтонів і кутовими прикрасами над комином.

Розписані кахлі обов’язково ставилися зверху донизу згідно зі значимістю сюжетів. 

Бахматюк Олекса, кахля «Святий Баранюк Іван, кахля «Св. Катерина і 
Миколай», 1878 р. [61]. Варвара», 1853 р. [62].

Перший ряд згори – найважливіший. У центрі майже завжди був святий 

(в гуцулів – Миколай Чудотворець). Він вважався оберегом, до нього зверталися з 

різними проханнями. Обабіч розташовувалися кахлі з релігійним сюжетом, 

соціальної чи державної важливості, наприклад, із зображенням церкви, дзвонів, 

австрійського двоголового орла. Праворуч і ліворуч – зображення побутових сцен: 

орач з люлькою, мисливці, що вирушили на полювання…[20].

Популярні святі – Микола, Катерина, Варвара, Кирило, Мефодій, пізніше 

Богородиця – зображалися на кахлях так само, як це робилося на іконах того часу. 

Не відступаючи від місцевої традиції, що склалася іще на початку XIX ст., 

гончарі, особливо О. Бахматюк, на кожній своїй печі неодмінно малював 

зображення святого Миколи, з сакральними атрибутами в руках, з німбом довкола 

голови. Обабіч голови проставлялись по дві цифри, які означали дату виконання 

печі.

Традиції місцевого іконопису проглядають також із зображень церков з 

трьома або п’ятьма банями, малюнка дзвіниці, де один або два дзвонарі тягнуть 

мотузками серцевини дзвонів.
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У другому ряді на печі розташовувалися кахлі із зображенням того, що давало 

гуцулам можливість жити у складних гірських умовах. 

Коло тем, охоплених 

розписом,величезний. У них відображено

працю орача, пастуха, ремісника, показані 

народні святкування, ярмаркові вистави, 

розваги. Ось орач, що йде за плугом, 

запряженим парою коней. Над ним –

величезна квітка, немов сонце освітлює 

людину і тварин радісним світлом весни.

Вирує робота у майстерні ткача: зображена

динамічна фігура ткача, який прокидає 

човник, і підмайстра, який зігнувся під вагою 

величезних клубків пряжі [6, С. 78].

Баранюк Іван , кахля «Церква» , 1840 рр. [63].

Кахля «Орач» [64]. Кахля «Ткач» [65].

Сільський та містечковий побут представлений сценами частування в корчмі, 

групою музик. Вони грають на скрипці, на сопілці і дуже рідко – на трембіті. Під 

скрипку рухаються пари. Це пани у фраках чи гусари зі своїми дамами. У фігурах 

офіцерів, туго затягнутих у мундири, виражена хвалькувата гордість кавалерів, а 
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ошатні дами з розкішними зачісками, прикрашені сережками і налобним бантом, 

сповнені витонченої краси і жіночності [6, 

С. 81].

Біля корчми можна було бачити й 

іншісцени: жандармів, які ведуть корчмаря, 

циркачів, що везуть на тачці артиста, який 

стоїть на голові, ухопивши руками краї 

візка. 

Улюблена тема розпису кахлів – кінні 

упряжки. Швидко мчить в бричці поштар, 

даючи знати про свою появу звуком ріжка. 

Розмахуючи батогом, проїжджає він по 

дорозі або через міст , під яким плавають 

величезні риби [6, С. 81].

Кахля «Біля корчми» [66].

Баранюк Іван, кахля «Вершник», 1840 рр. [67]. Кахля «Поштар» [68].
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Ще більш урочистий виїзд пана, якого кучер катає в колясці з двома парами 

запряжених цугом коней. Розтягнута в довжину композиція займає звичайно два, а 

то й три кахлі. Легко підкидаючи ноги, біжать коні. Пластичні пружні, повні 

витонченості обриси тварин - лінія шиї, корпусу. А скільки зарозумілості у вигляді 

пана, який відкинувся на сидіння і самовдоволено покурює люльку [6, С. 94]. 

Бахматюк Олекса. Кахля «Пан їде в колясці...» [69].

Гуцул не був би гуцулом, якби, розписуючи кахлю, не згадав про наслідки 

відвідин шинку – чоловік повертається додому, а жінка вже чекає з топірцем у руці, 

демонструючи, хто в домі господар…

Джуранюк Валентина.

Кахля «Повернення з шинку» [70]. Кахля «Гуцулка в тачці»,

2012 р. [71].
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Значну групу малюнків становлять сцени солдатського життя – муштри, 

вправи штикової боротьби, групи солдатів, де 4–5 постатей карбують крок.

Отже, гуцульська кахляна піч – рідкісне в народному мистецтві поєднання в 

одному виробі архітектурного, живописного та декоративного початків. Здається, 

все життя гуцула розписане в цих кахлях, тут сплелися дійсність та вигадка, проза 

повсякдення та запальність народних забав, релігійна тематика і військове буття.
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3. Роман і Людмила Якібчуки 

Кахлі

світлина з робітні майстрів

4. Гаврищів Петро

Великий дзбанок, 1840–1843 рр.

світлина із книги «Косівська кераміка» / 

Ю. Лащук. – Київ : Мистецтво, 1966.

5. Баранюк Іван

Кахлі «Дзвінар», «Вершник», 1840 рр.

світлина з альбому «Мальована кераміка 

Косова і Пістиня ХІХ – поч. ХХ ст.» / упоряд. 

Г. Івашків, Т. Лозинський. – Львів, 2012.

6. Баранюк Михайло

Миска «Півень», ХІХ ст

світлина із керамологічної колекції 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського .

7. Баранюк Йосип

Миска «Восьмипелюсткова зірка», 

кін. ХІХ ст.

світлина із керамологічної колекції 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.

8. Бахматюк Олекса

Кахля «У корчмі», розпис, полива, 

ХІХ ст..

світлина із керамологічної колекції 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.

9. Бахматюк Олекса

Калачі, 1870 рр.

світлина з альбому «Мальована кераміка 

Косова і Пістиня ХІХ – поч. ХХ ст.» / упоряд. 

Г. Івашків, Т. Лозинський. – Львів, 2012.

10. Білецький Михайло. Миска світлина із книги «Косівська кераміка» / 

Ю. Лащук. – Київ : Мистецтво, 1966.

11. Кошак Петро

Ваза-дзбанок, ХІХ ст.

світлина із керамологічної колекції 
Національного музею народного мистецтва 
Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського.
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12. Тим’як Марія

Дзбанок

світлина із книги «Косівська кераміка» / 

Ю. Лащук. – Київ : Мистецтво, 1966.

13. Волощук Марія

Миска

світлина з книги «Гуцульська кераміка» / 

Ю. Лащук. – Київ : Держбудвидав УРСР, 1956.

14. Цвілик Павлина

      Двійнята, ритування,
полива, 1960 р.

світлина із керамологічної колекції 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського

15. Заячук Стефанія

Горня-горщик, ритування, полива, 

1971 р.

світлина із керамологічної колекції 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського

16. Вербівська Надія

Горщик-цукорниця, ритування, 

полива, 1979 р.

світлина із керамологічної колекції 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського

17. Заячук-Серьогіна Ірина

Декоративна тарілка «Соняшники»

світлина з робітні майстра

18. Заячук-Серьогіна Ірина

Тематичне панно «Хліб насущний», 

2011 р.

світлина з робітні майстра

19. Рощиб’юк Михайло

      Зозулька окарина» (музичний          
інструмент), 1977 р., глина, 
фляндрування, полива. 

«Корівка», 1959 р., глина, ліпка, 
розпис

світлина із статті «Коломийський музей 

народного мистецтва Гуцульщини та Покуття 

імені Йосафата Кобринського» / Р. Баран

20. Рощиб’юк Михайло

Дзбанок, ритування, полива, 1956 р.

світлина із керамологічної колекції 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського

21. Козак Орися

Колач, фляндрування, 1983 р.

світлина із керамологічної колекції 

Національного музею народного мистецтва 

Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського



О. О. Скаченко, М. М. Гринюк

22. Козак-Ділета Іванна

Глечик з ручкою для святої води, 

точіння, підполивний розпис

світлина з робітні майстра

23. Кікоть Михайло

«Баранчики», димлена кераміка, 1990 

р.

світлина із статті «Постать Михайла Кікотя в 

Косівській кераміці» / М. Іванчук

24. Зарицька Євгенія

Декоративна таріль «Пташка», 

1970-ті рр

світлина із керамологічної колекції 

Косівського музею народного мистецтва та 

побуту Гуцульщини

25. Хром’як-Білянська Ганна

Анімалістичні твори, 1970-1980 рр.

світлина із статті «Художні образи анімалістки 

у творчості Ганни Хром’як» / О. Кушнір // 

Вісник Львів. нац. акад. мистецтв. – 2013. –

Вип. 24.

26. Кушнір Олександра та Віталій

Фігурний посуд 

світлина з робітні майстрів

27. Кушнір Олександра та Віталій

Свистунці

світлина з робітні майстрів

28. Стрипко Василь

Декоративна тарілка, 1994 р.

світлина з робітні майстра

29. Абашин Василь та Дарія

Вироби

світлина з робітні майстрів

30. Абашин Василь та Дарія

Вироби

світлина з робітні майстрів

31. Дубей Параска

Декоративна скульптура

світлина з робітні майстра

31А. Швець Олександра

Кахлі

світлина з робітні майстра



Косівська мальована кераміка як феномен української культури

32. Ткач Микола і Лідія

Набір для вина

світлина з робітні майстрів

33. Ткач Микола і Лідія

Підсвічники

світлина з робітні майстрів

34. Джуранюк Валентина

Керамічна плитка «Богородиця з 
дитям», Глина, ритування, 
підполивний розпис, 2015 р.

світлина з робітні майстра

35. Джуранюк Валентина

Свічник «Пташка», 2003 р.

світлина з робітні майстра

36. Бейсюк Оксана

Декоративна таріль «Дерево життя»

світлина з робітні майстра

37. Бурмич Богдан, форма, 

     Гринюк Марія, розпис

світлина з робітні майстрів

38. Гринюк Марія

Декоративна таріль «Карпати», 

2011 р.

світлина з робітні майстра

39. Шкром’юк Уляна, розпис

Левицька-Сербенюк Ганна, форма

світлина з робітні майстрів

40. Якібчуки Роман та Людмила

Декоративна ваза, глина, ангоби, 

підполивний розпис, ріжкування

світлина з робітні майстрів

41. Якібчуки Роман та Людмила

Декоративна таріль, глина, ангоби, 

підполивний розпис, ритування

світлина з робітні майстрів

42. Троць Ігор та Христина

Свічник, глина, ангоби, підполивний 

розпис, ритування

світлина з робітні майстрів



О. О. Скаченко, М. М. Гринюк

43. Троць Тереза

Цукерниця «Качка», глина, ангоби, 

підполивний розпис, ритування

світлина з робітні майстра

44. Сусак Михайло

Декоративна таріль, 2015 р.

світлина з робітні майстра

45. Тулаїнови Володимир і Галина

Набір посуду

світлина з робітні майстрів

46. Слава Анастасія

Розпис на керамічних плитках.Роботи 

із колекції «Моя родина», 2015 р.

світлина з робітні майстра

47. Балагурак-Урбанська Христина

Двійнята «Паровані», 1997 р.

світлина з робітні майстра

48. Гривінський Петро

Декоративні тарелі серії «Гетьмани 

України», 1989–1990 рр.

світлина з робітні майстра

49. Корнелюк-Гривінська Марія

Декоративна таріль «Шлях до 
істини». Глина, поливи, ритування, 
розпис ангобами, 2010 р.

світлина з робітні майстра

50. Гривінський Василь

«Гра в шахи», дрібна скульптура, 

глина, розпис, 90-ті рр. ХХ ст.

світлина з робітні майстра

51. Петрів Тетяна

Кахлі. Композиція «Украв вулик»

світлина з робітні майстра

52. Трушики Михайло та Галина

Дзбанок з кришкою

світлина з робітні майстрів

53. Трушики Михайло та Галина

Декоративна тарілка

світлина з робітні майстрів
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54. Чорний Орест

Свічник-трійця, глина, ангоби, 

підполивні фарби

світлина з робітні майстра

55. Чорний Микола

Куманець, глина, ангоби, підполивні 

фарби

світлина з робітні майстра

56. Дутка Сергій

Маска «Бик», глина, молочіння, 2009 

р.

світлина з робітні майстра

57. Дутка Сергій

Макітра, глина, поливи, молочіння, 

2015 р.

світлина з робітні майстра

58. Корнелюк-Гривінська Марія

Декоративна тарілка

світлина з робітні майстра

59. Шкром’юк Уляна

Декоративна тарілка

світлина з робітні майстра

60. Гуцульські кахлі, ХІХ ст. світлини із книги «Росписи гуцульских 

мастеров» / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : 

Искусство, 1972.

61. Бахматюк Олекса

Кахля «Святий Миколай», 1878 р.

світлина із статті «Косівська піч – джерело життя 

гуцульської оселі» / М. Микицей

62. Баранюк Іван

Кахля «Св. Катерина і Варвара», 1853 

р.

світлини із книги «Росписи гуцульских 

мастеров» / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : 

Искусство, 1972

63. Баранюк Іван

Кахля «Церква» , 1840 рр.

світлини із книги «Росписи гуцульских 

мастеров» / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : 

Искусство, 1972

64. Кахля «Орач» світлини із книги «Росписи гуцульских 
мастеров» / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : 
Искусство, 1972
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65. Кахля «Ткач» світлини із книги «Росписи гуцульских 

мастеров» / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : 

Искусство, 1972

66. Кахля «Біля корчми» світлини із книги «Росписи гуцульских 

мастеров» / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : 

Искусство, 1972

67. Баранюк Іван

Кахля «Вершник», 1840 рр.

світлини із книги «Росписи гуцульских 

мастеров» / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : 

Искусство, 1972

68. Баранюк Іван

Кахля «Поштар»

світлини із книги «Росписи гуцульских 

мастеров» / Д. Н. Гоберман. – Ленинград : 

Искусство, 1972

69. Бахматюк Олекса

Кахля «Пан їде в колясці...»

світлина із статті «Косівська піч – джерело 

життя гуцульської оселі» / М. Микицей

70. Кахля «Повернення з шинку» світлина із статті «Косівська піч – джерело 

життя гуцульської оселі» / М. Микицей

71. Джуранюк Валентина 

Кахля «Гуцулка в тачці», 2012 р.

світлина з робітні майстра

72. Гуцульська груба, обкладена 

кахлями, 1874 р. 

Музей Івана Франка, с. Криворівня 

Івано-Франківської обл.

світлина із статті «Гуцульська кераміка» у 

Вікіпедії

73. Піч, ХІХ ст. Баранюк Іван світлина із книги «Косівська кераміка» / 

Ю. Лащук. – Київ : Мистецтво, 1966.

74. Піч, 1922 р. Кошак Петро світлина із книги «Косівська кераміка» / 

Ю. Лащук. – Київ : Мистецтво, 1966.

75. Гуцульська грубка, 1981 р.

Дипломна робота Романа 
Кузеляка.
Керівник: Григорій Колос.
Музей КІПДМ ЛНАМ

світлина із колекції Музею КІПДМ ЛНАМ
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76. Камін, 90-ті рр. ХХ ст.

Дипломна робота Михайла

Фокащука.

Керівник: М. Гринюк.

КІПДМ ЛНАМ

світлина із КІПДМ ЛНАМ

77. Кахлева піч, 2004 р.

Помешкання сім’ї 

Ігоря та Христини Троць

світлина 2015 р.

78. Кахлева піч, 2001 р.

Помешкання сім’ї Богдана та

Іванни Ділети

світлина 2015 р.

79. Кахлева піч.

Помешкання Василя Швеця

світлина 2015 р.
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Додатки

Гуцульські печі: витоки і сучасність

Гуцульська груба, обкладена кахлями, 1874 р.
Музей Івана Франка, с. Криворівня Івано-Франківської обл. [72].

Піч, ХІХ ст. Баранюк Іван [73].



О. О. Скаченко, М. М. Гринюк

Піч, 1922 р. Кошак Петро [74].

Гуцульська грубка, 1981 р. [75].

Дипломна робота Романа Кузеляка.

Керівник: Григорій Колос.

Музей КІПДМ ЛНАМ.
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Камін, 90-ті рр. ХХ ст. [76].

Дипломна робота Михайла Фокащука.

Керівник: М. Гринюк.

Косівський інститут прикладного-

декоративного мистецтва ЛНАМ

Кахлева піч, 2004 р. [77].

Помешкання сім’ї 

Ігоря та Христини Троць



О. О. Скаченко, М. М. Гринюк

Кахлева піч, 2011 р. [78].

Помешкання сім’ї 

Богдана та Іванни Ділети

.

Кахлева піч.

Помешкання Василя Швеця. [79].
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