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Історичні долі Львова і Вроцлава виявляють велику схо-
жість. Обидва міста розташовані на пограниччі, на західних 
кордонах сучасної України і Польщі. Ситуація у кожному 
істотно змінилася після Другої світової війни. У зв’язку із 
швидкими демографічними перемінами примусового харак-
теру Львів був вилучений з ареалу модерної польської куль-
тури, а Вроцлав – німецької. Значна частина польської мис-
тецької еліти виїхала зі Львова до Вроцлава. Найголовнішим 
є, мабуть, те, що сьогодні ці міста залишаються визначними 
культурно-мистецькими осередками європейського значення. 
Своєрідним символом єднання та остаточного зняття руди-
менту історичної напруги стала міжнародна мистецька акція 
“Джерела свободи: Берлін – Вроцлав – Львів”, проведена у 
Вроцлаві 1997 р. з нагоди проведення 46-го Євхаристичного 
конгресу та приїзду Папи Римського Івана Павла ІІ [1, 80].  

Львів і Вроцлав мають мистецькі академії, засновані      
1946 р. У низці аналогічних спеціальностей тут вирізняється 
насамперед художня кераміка. Львівська національна акаде-
мія мистецтв і Вроцлавська академія красних мистецтв є єди-
ними навчальними закладами у межах своїх держав, які мають 
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профільні кафедри кераміки, спеціально обладнані майстерні 
та досвідчений професорсько-викладацький колектив. У про-
понованій статті висвітлюється історія становлення кафедри 
художньої кераміки у Вроцлаві.

Процеси перемін у польському мистецтві другої половини 
ХХ ст. і роль у них декоративно-ужиткових різновидів давно 
стали об’єктом дослідження сучасних учених-мистецтвознавців. 
[2]. Однак до тем, які стосуються професійної  художньої ке-
раміки, звертається не так багато дослідників. У цьому сенсі 
цінними є, безумовно, певні аналогії, які можемо простежити 
в працях українських учених [3]. Конкретні мистецькі школи, 
які відіграли важливу роль у розвитку польського мистецтва, 
як, наприклад, вроцлавська школа професійної кераміки, за-
вдяки ізольованості радянського суспільства рідко порівнюва-
лися з аналогічними школами в Україні. Так, зокрема, не було 
ще здійснено зіставлення двох значних, багато в чому схожих 
осередків професійної кераміки у Львові та Вроцлаві. 

Мета роботи – комплексне дослідження історичних етапів 
розвитку, основних засад формування творчої особистості на 
кафедрах художньої кераміки мистецьких академій Львова і 
Вроцлава, а також творчих здобутків кращих представників 
згаданих шкіл. 

Процеси становлення вроцлавської та львівської шкіл 
професійної художньої кераміки багато в чому схожі. Як і у 
Львові, Державна вища школа мистецтв у Вроцлаві (поьська 
абревіатура PWSSP) була створена 1946 р. [4, 51]. Її першим 
директором став відомий художник, професор Євген Гепперт, 
який до війни, до речі, жив і творив у Львові. 7 жовтня 1946 р. 
відбулась урочиста інавгурація з нагоди початку першого ака-
демічного року [5].

Повоєнна ситуація у Польщі була дуже складною. Фак-
тично перестає існувати відомий мистецький центр у повністю 
зруйнованій Варшаві. Примарною стає пропагована в місцевій 
школі мрія “досконалого” синтезу мистецтв. На перше місце 
виходить знаний у Європі ремісничо-промисловий осередок 
у Нижній Сілезії. Тут оселяються колишні випускники Вар-
шавської академії красних мистецтв і починають свою діяль-
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ність. Їхню увагу привертає приміщення давньої німецької 
Ремісничої школи на вул. Траугута, де й було створено згада-
ну PWSSP. Від самого початку, як і у Львові, тут засновано 
кафедру художньої кераміки. Її діяльність і основні етапи роз-
витку знаходять чимало аналогій у львівському мистецькому 
середовищі [6, 13 – 14].   

Важливим для кафедри стає 1948 р., коли до Вроцлава 
приїжджає Мєчислав Павелко, який згодом стане ректором 
академії. При тісній співпраці з керамістом-гончарем Теодо-
ром Федровським і художником Юліаном Томаном він по-
чинає активну роботу над створенням спеціально обладнаної 
керамічної майстерні, яка була відкрита 5 вересня 1948 р. Від 
початку в програму діяльності майстерні було включено про-
ектування керамічних виробів.

Згадана майстерня кераміки була створена на основі окре-
мої структури, відкритої восени 1947 р. – Бюро нагляду за 
якістю продукції. Вона відіграла особливу роль у становленні 
технологічних процесів виготовлення художньої кераміки. Ке-
рівником кафедри і першим її професором став М. Павелко.

Майстерня і установа Бюро розташовувалися на першому 
поверсі та в підвалах будинку PWSSP на вул. Траугутта, 19. 
Очевидці згадують, що будівля була дуже старою та знищеною 
під час війни, виднілися лише руїни. Отож, першим завданням 
для новопризначеного керівництва стало створення умов праці 
та пошуки відповідного обладнання. З руїн майстерень і заводів 
Нижньої Сілезії було привезено старі, але ще діючі верстати, 
кульові млини для перемолу мас, фільтр-прес, гончарні круги 
та ін. В іншому місці здобуто стару електричну керамічну піч.

М. Павелко ставився до студентів по-приятельськи, про-
грама навчання була індивідуальною. Багато завдань стосу-
валися проектування інтер’єру, а тому значну увагу приділяли 
вирішенню керамічної пластики в її органічному зв’язку з на-
вколишнім середовищем. Студенти під наглядом Т. Федров-
ського виточували посуд на гончарному крузі, оздоблювали 
його різноманітними поливами, експериментували з кераміч-
ними масами та випалювали в печах. Сам професор М. Па-
велко був знаменитим технологом, автором великої кількості 
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рецептів емалей і керамічних полив. 
Як керівник кафедри художньої кераміки М. Павелко здій-

снив лише один випуск керамістів, 1950 р. він стає ректором 
PWSSP, педагогічна діяльність призупиняється. 

Важливим етапом у розвитку кафедри кераміки стали 1950 
– 1952 рр. У цей час до Вроцлава прибули професори Ру-
дольф Кживець і Юлія Котарбінська. Вони істотно вплину-
ли на подальше формування професійного рівня структурного 
підрозділу. Їхні навчальні програми, як і власна творча діяль-
ність, заклали основи творення сучасної школи вроцлавської 
професійної кераміки. 

Говорячи про історичні передумови, не можна оминути то-
вариства “ЛАД”, яке було засноване у Варшаві в безпосеред-
ньому зв’язку з підготовкою до Міжнародної виставки деко-
ративного мистецтва в Парижі 1925 р. До організації згаданої 
виставки з польського боку була залучена Варшавська школа 
мистецтв. До складу товариства входило чимало вроцлавських 
художників-педагогів. Діяльність товариства, програмні заса-
ди, творчий доробок його членів можна вважати передісторі-
єю створення відділу кераміки у PWSSP. Основні ідеї роз-
витку кераміки реалізовували в “ЛАДі” у міжвоєнний період, 
згодом ці ідеї здобули продовження у стінах новоутвореного 
вроцлавського навчального закладу. 

Давні члени товариства “ЛАД” Ю. Котарбінська Р. Кжи-
вець були майстрами своєї справи, справжніми фанатиками 
кераміки. Шанобливе ставлення до матеріалу вони передавали 
і своїм студентам, у Вроцлав принесли традиції міжвоєнної ху-
дожньої кераміки, які панували у Варшавській академії крас-
них мистецтв і товаристві “ЛАД”.

Р. Кживець мав великий досвід педагогічної діяльності, ви-
кладав дисципліни, які безпосередньо або дотично стосувалися 
кераміки, активно  подорожував, постійно налагоджував творчі 
контакти, записував свої думки й дослідження з технології ке-
раміки, характеризував цікаві публікації та дослідження з цієї 
галузі, а також праці з художньої педагогіки. Цікаво, що окремі 
праці він видавав власним коштом у невеликій кількості та вва-
жав це власним обов’язком перед суспільством. Проте основну 
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увагу Р. Кживець приділяв технології кераміки. Слід відзначи-
ти створені ним поливи, які випалювали, створюючи своєрід-
ний ефект атмосферної редукції, забарвлювали міддю, сріблом 
і марганцем, також опрацював кольорову гаму матових полив. 

Зацікавився Р. Кживець і давніми техніками грецького ан-
тичного вазопису (згадаймо тут принагідно аналогічні експери-
менти відомого львівського кераміста М. Кордіяки) [2, 3]. До-
сліджуючи хімічний склад керамічних мас, на яких проводився 
розпис, він застосовував результати дослідів на сучасних ке-
рамічних виробах (вазах, вазонах тощо), співпрацював з про-
мисловим виробництвом, зокрема керамічними майстернями, 
які діяли в Нижній Сілезії. Виконував функції консультанта-
матеріалознавця, був учасником відкриття керамічного заводу 
в Болеславі. Його студенти проходили практику на керамічних 
заводах і фабриках, працювали тут на канікулах, реалізували 
завдання дипломного проектування.

Ю. Котарбінська постійно підтримувала контакти з Вар-
шавською академією красних мистецтв, також співпрацювала 
зі столичним Інститутом промислової якості, де працювали її 
учні. Як педагог, вона була щира і добра, але водночас тверда 
й неухильна у своїх переконаннях, вимоглива. Особливу увагу 
приділяла виробленню у студентів пластичного відчуття форми. 
Саме в її майстерні була вперше запроваджена відома здавна 
техніка формування посуду та пустотілих скульптурних форм 
з валочків глини. Її студенти навчалися точити на гончарному 
крузі, під керівництвом майстра Т. Федровського з проектів, 
які виконували студенти, які наглядали за процесом і корегува-
ли його. Художниця працювала над рецептами полив, шукаю-
чи нових пластичних ефектів. Улюбленою для неї була матова 
полива на польовому шпаті та бірюзова, так звана єгипетська.

На момент прибуття у Вроцлав Ю. Котарбінська була вже 
цілком сформованим, визнаним художником. Вона розуміла 
потреби часу –  єдності керамічної пластичної форми та функ-
ції машинного виробництва. У творчості зосереджувалася на 
проектуванні посудиноподібних форм. Товсті стінки виробів 
трактувала як важливий чинник творення характеру декора-
тивного образу. Вона також опрацьовувала нові рецептури 
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глин, придатні для ліплення “з вільної руки”. 
Типовим для вроцлавської школи 1950-х рр. стали зразки 

декоративної кераміки для промислового виробництва та по-
треб архітектури. Кінець десятиліття завершує період сти-
льової цільності виробів вроцлавської школи. Панівні позиції 
поступово займають молоді вихованці Р. Кживця і Ю. Ко-
тарбінської – Галина Олех, Христина Цибінська, Мєчислав 
Зданович, Руфін Комінек, Ірена Ліпська-Зворовська та ін. 
Кожен з них намагається виявити власну індивідуальність. 

У 1950-х рр. відбулося кілька великих виставок кераміки й 
скла (Вроцлав 1954, Варшава 1957, 1958 та ін.). Найважли-
вішою серед них стала “Загальнопольська виставка кераміки”, 
яка відбулася в межах Фестивалю образотворчого мистецтва 
в Сопоті 1959 р. У багатьох відношеннях ця виставка стала 
визначальною, адже виявила зародження ще одного осередку 
професійної кераміки – у Ґданську. Хоч у Ґданській школі 
мистецтв ніколи не було відділу чи кафедри кераміки, ентузі-
астів цього різновиду творчості тут активно гуртувала Ганна 
Жулавська. Праця в її майстерні кардинально відрізнялася від 
програмних засад Ю. Котарбінської чи Р. Кживця. Зверта-
ючись до студентів, Г. Жулавська завжди пропонувала віль-
ний підхід до матеріалу – “забавлятися, і ще раз забавлятися”. 
Саме така позиція поступово виявила відчутну різницю між 
вроцлавською і ґданською професійною керамікою.

У Вроцлаві була відкрита спеціалізована майстерня тех-
нології кераміки, де у 1959 – 1960 рр. працював професор 
Збіґнєв Свєнцький, а від 1960-го по 1983 рік – Зиґмунд Су-
пла. 1960-ті роки – період бурхливого розвитку професійної 
кераміки, формування її нового обличчя, активної діяльності 
молодих художників. У цей час М. Зданович працює над руч-
ноліпленими вазонами, декорованими товстим шаром скляної 
поливи. Його твори стають відомими не лише на території 
Польщі, але й за кордоном. На ХІІ Міжнародному трієнале 
ужиткового мистецтва в Мілані вони були відзначені срібною 
медаллю. А на великій міжнародній виставці кераміки в Пра-
зі твори М. Здановича 1962 р. було нагороджено золотою 
медаллю. Його творчість демонструє незвичний раніше між-



53

СТАНОВЛЕННЯ ВРОЦЛАВСЬКОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСІЙНОЇ КЕРАМІКИ

дисциплінарний характер; його одночасно захоплює кераміка, 
скульптура, живопис, графіка, фотографія.

Згадана празька виставка мала значний вплив на розвиток 
вроцлавської професійної кераміки. Польські керамісти від-
крили для себе неповторну естетику монументальної архаїчної 
кераміки Південної Америки та незвичайну красу класичної 
італійської кераміки. Якщо раніше польська кераміка розви-
валася під значним емоційним впливом романтизму, то зі змі-
ною педагогів на кафедрі кераміки PWSSP відчувається пев-
на строгість форм. Перевага віддається формуванням виробів 
вручну, вишуканим пластичним якостям. Творча праця з гли-
ною стає немов би винятково індивідуальною, віддаляється від 
популярного раніше напряму промислового розвитку кераміки.

Однак наприкінці 1960-х кафедру чекають нелегкі часи. 
1967 р. відходить на пенсію Р. Кживець, а Ю. Котарбінська 
– 1970-го. Підрозділу бракує фахового керівництва й складу 
досвідчених педагогів. Кафедра  художньої кераміки помітно 
втрачає на тлі бурхливого розвитку кафедр живопису, скульпту-
ри та графіки, 1968 р. їхні кафедри об’єднують. Лише завдяки 
значним зусиллям, прикладеним багатьма відомими художни-
ками та педагогами, 1980 р. у Вроцлавській академії красних 
мистецтв було відкрито окремий відділ кераміки і скла, де ство-
рено кафедру художньої кераміки. Наступного року утворено 
дві незалежні майстерні проектування художньої кераміки, які 
значною мірою визначають сучасне обличчя вроцлавської ке-
раміки. Ними  керують відомі художники, одна з яких – Ірена 
Ліпська-Зворська. Досвід практичної роботи остання здобу-
вала як асистент спеціалізованої майстерні технології кераміки 
[5, 38]. Другу майстерню очолює досвідчений майстер кера-
мічної пластики Христина Цибінська [4, 39]. Здобутки згада-
них митців визнані на багатьох міжнародних виставках, а їхні 
творчі ідеї до цього часу знаходять численних послідовників. 

Кафедра художньої кераміки Вроцлавської академії красних 
мистецтв має багату й славну історію. Від 1980 р., з моменту 
відновлення її автономного статусу, вона готує випускників за 
двома спеціалізаціями – “художня кераміка” та “проектуван-
ня форм промислової кераміки”. Такий поділ дав можливість 
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ширшого звернення до європейських традицій у вихованні мо-
лодих художників-керамістів. Новації дали відчутні результа-
ти в 1990-х рр., коли випускники кафедри отримали численні 
нагороди на міжнародних виставках.
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