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Анотація. Стаття присвячена комплексному вивченню твор-
чості культового мистця гуцульської народної кераміки ХІХ ст.                   
О. Бахматюка та його впливу на формування професійної школи ке-
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2010 року виповнюється 190 років від дня народження ві-
домого гончара Олекси Петровича Бахматюка (1820 – 1882),  
однієї з найяскравіших особистостей м. Косова ХІХ ст.

Гуцульське народне мистецтво розвивалося серед казко-
вої природи південно-східної частини Українських Карпат 
– у верхів’ях річок Тиси, Сучави, Білого і Чорного Черемо-
ша, Прута та Бистриці. Чудова природа Карпат була різким 
контрастом до нужденного життя гуцулів у минулому. Довгі 
роки українські гуцули зазнавали важкого соціального та на-
ціонального гніту угорських, австрійських, польських, чеських 
і місцевих українських панів. Віковічна боротьба простих лю-
дей знаходила свій вияв не лише в збройних виступах, але й 
проявлялася в збереженні мови, звичаїв, традицій у народному 
мистецтві – збереженні місцевої культури, яка була складовою 
і неодмінною частиною всієї української культури.

Відомий дослідник гуцульської народної кераміки Д. Го-
берман писав: “Якщо би гуцульський керамічний розпис за-
лишився у сфері чисто декоративних форм, то й тоді інтерес до 
нього був би винятково великий. Насправді зміст його набага-
то ширший, і ми тепер підходимо до того, що складає основну 
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цінність розпису, і в низці явищ народної творчості підносить 
його на недосяжну висоту. 

Йдеться про образотворчий бік цього мистецтва, про сю-
жетні композиції, що показують живу природу, людину в на-
вколишньому середовищі, її діяльність і складний реальний 
світ, показаний так, як це малюється в уяві сільського худож-
ника – гончара” [1, 26]  

Ці слова певною мірою стосуються творів О. Бахматюка. 
Він не започаткував гуцульське гончарство, як про це пишуть 
окремі дослідники минулого, зокрема Д. Гоберман, І. Сеньків, 
Ю. Лащук [2]. О. Бахматюк геніально розвинув надбання гу-
цульської народної кераміки своїх попередників, зробив зна-
чний внесок у скарбницю народного мистецтва.  

Вважаємо за потрібне нагадати окремі моменти з його біо-
графії. О. Бахматюк народився 10 грудня 1820 р. у с. Косові. 
У родині гончара Петра Бахматника, який 1820 р. прибув до 
Косова з центральних областей України [3, 6].  Тут він одру-
жився з Анною Ситнік (в парафіяльних книгах записана як 
Бахмінська, а не як Бахматник) і дістав за жінкою, згідно 
земельного перепису 1820 р., землю в 180 сажнів.  При на-
родженні Олекси,  його батька Петра у церковній метричній 
книзі було записано як Бахматника.  Утім, його прізвище по-
стійно зазнавало змін: то вони Бахматники, то, коли Олексі 
довелося підписувати власні кахлі на продаж, прізвище видо-
змінюється на “Бахміцький”, “Бахметник”.

Оскільки Петро Бахматник робив лише “простий”, поли-
ваний посуд [3, 6], а побілкування, ритування й малювання 
кольоровими глинами та поливами не робив, то сина Олексу 
послав на практику в Москалівку (Косів) до Михайла Бара-
новського (Баранюка) – талановитого гончара.  

Після смерті батька (1851) О. Бахматюк починає самостій-
не гончарювання. У декоруванні посуду та кахель йому допо-
магали дві дочки: Анна і Розалія.  У музеї ім. Дзєдушицьких 
(В. Дзєдушицький (1825 – 1899) – засновник Львівсько-
го етнографічного музею) зберігається кахельна піч, яку ви-
конали О. Бахматюк і його дочки в 1877 – 1878 рр. Спере-
ду печі є напис “Aleksander Bachmiski Pan Miester od Roboty 
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Garncarskiej Robiten Piec z Kosowa 1878” (“Олександр Бах-
мінський, майстер-гончар з Косова, робив цю піч 1878”), у 
нижній частині печі є кахля, декорована сюжетним малюн-
ком “Гуцул-орач” з орфографічно неточним написом: “Rozalia 
curka Bachmisk Oykszanda (Aleksandra) risowaa z skoszowa” 
(пол.) (“Розалія, дочка Бахматюка Олександра, малювала з 
Косова”) [3, 7].

Часто виникало питання, що стало причиною більшої попу-
лярності О. Бахматюка від не менш талановитого косівського 
гончара Михайла Баранюка. Чому в пам’яті людей він став 
“aere perennins” (неперевершеним)?

В останній документальній згадці про О. Бахматюка точ-
ніше в некролозі зазначено “У Косові забрала смерть Бахмін-
ського, русина, великих здібностей і широкої слави людину, 
котрого некрологи з’являються тепер і в заграничних часопи-
сах. Була це людина селянського роду, без освіти, косівський 
гуцул. Виробляв він як самоук-гончар горщики, дзбанки, 
миски, що були творами мистецтва. Всіх зачаровували його 
малюнки своєю ніжною простотою і наївністю, захоплювали 
виконанням, фантазією і колоритом. Почали говорити про 
його талант, про геніальність, почали купувати, хтось придбав 
у косівського гончара пару глиняних ліхтарів (свічників), за-
віз до Парижа. Один архикнязь, будучи в Галичині, побачив 
їх і купив собі пару, а митець набув через теє широку славу 
і маєток, бо його вироби почали дуже дорожчати й дійшли 
до ціни  нечуваної. Вже тоді став він гордим, але напрямок 
фантазії і спосіб творення не змінився. Цікаве й незвичне 
було життя цього самородного таланту, а може й генія” [4, 5].  

Незважаючи на таку популярність, життя майстра, як і ін-
ших гончарів, було нелегким. Незвичайно трудомісткі вироби 
продавалися за безцінь, давалася взнаки конкурентна бороть-
ба серед ремісників. Майстри трималися відособлено, корис-
туючись тільки допомогою членів сім’ї, не тримали учнів (че-
лядників), які, засвоївши прийоми майстра, могли в будь-який 
час відділитися і стати конкурентами. 

Народна думка робила з О. Бахматюка мудреця, який “все 
вмів”, а заздрісники говорили, що він є “середньовічним алхі-
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міком”, який приховує на людях свою мудрість. Тому в Бахма-
тюка не залишилося послідовників, яких він навчив.  Україн-
ська читанка, видана у Львові 1913 р.,  пише: “...була то його 
тайна, а тайна та пішла з ним у могилу” [3, 22]. Своїм небу-

денним талантом і сміливим 
новаторством він швидко 
посів провідне становище 
серед гончарів.  
  Ім’я О. Бахматюка ще 
при житті було популярним 
не тільки серед гуцулів, а й 
за межами краю (виставка 
1873 р., Відень). Орнамен-
тика цього майстра мала 
великий вплив на розви-
ток виробництва вжитко-
вої кераміки в Галичині, 
особливо після 1877р., 
коли оригінальні вироби                                                       
О. Бахматюка та М. Ба-
ранюка демонструвалися 
на львівській виставці та 
отримали високі звання 
“медалі заслуги” не тільки 
місцевих, а й зарубіжних 

фахівців.  На етнографічній виставці в Коломиї 1880 р. О. 
Бахматюк експонує миски, полумиски, ліхтарі (свічники), ку-
манці, макітри, баранці з горщиками на спині для квітів, груб-
ку та кахельну піч. Виставку відвідав цісар Австро-Угорщини 
Франц Йосиф І, який відзначив роботи О. Бахматюка золо-
тою медаллю та грошовою нагородою [3, 8]. Частину творів 
було закуплено, зараз зберігаються у музеї Шльосс Кіттзи 
(Австрія). 

Залишився невеликий портретний опис гончара О. Бахма-
тюка та штрих до його праці. Сучасники розповідають, що він 
був малого зросту, непоказний зовні, скромно одягнений. Се-
ред косівських гончарів користувався повагою і багато років 
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очолював гончарний цех. До роботи він брався весело, трима-
ючи коротку гуцульську люлечку в устах. Розмовляв голосно, 
на самоті любив вголос роздумувати: “Що то таке буде? – за-
питував себе і відповідав: може заєць, може квітка, а може, які 
взори?...”[4, 6]

Для відродження і вдосконалення “домашніх промислів”, у 
тому числі й художніх, у Галичині від середини 1870-х рр. була 
затверджена урядова програма поширення фахової освіти, ство-
рення мережі шкіл і фабрик ужиткової кераміки. Зазначимо, що 
протягом 1877 – 1890 рр. у Галичині ці заклади були єдиними, 
де в промисловому виробництві використовувалися народні 
українські (гуцульські) мотиви. Важливими подіями в мистець-
кому житті Галичини стала виставка художнього будівельного 
промислу у Львові (1892), на якій особливий успіх мала кера-
міка Львова, Коломиї, Товстого, виконана в народному стилі.

Успіх виставки 1894 р. призвів до того, що народний стиль 
починає поширюватися на всі галузі професійного мистецтва 
Галичини... Коломийська гончарна школа (1876 – 1914) була 
однією із важливих шкіл керамічного мистецтва, традиціями 
оперта на гуцульську народну кераміку, знану на той час  у 
всьому світі через твори О. Бахматюка.

Велику роль у всеохопному поширенні українських народ-
них традицій (зокрема гуцульських) на професійне мистецтво 
Галичини кінця ХІХ ст. відіграла всесвітня виставка в Парижі 
1900 р. У групі керамічних виробів справжній успіх здобула 
Коломийська гончарна школа. В основу декору коломийських 
виробів були закладені традиції О. Бахматюка [5, 50]. 

У першій половині ХІХ ст. спостерігається значний розви-
ток нової техніки декорування керамічних виробів – техніки 
ритування, або графічного писання на глиняному посуді та ках-
лях. Завдяки техніці ритування виробництво кахель набрало 
великого розмаху. Кахлі ввійшли в селянський побут на Гу-
цульщині та Покутті як улюблена окраса хати.  

Олекса Бахматюк розвинув індивідуальний спосіб декору-
вання виробів, так званим “побілкуванням”. Ця техніка ґрун-
тується на повному покритті посуду тонким шаром білої глини, 
яка після випалення зберігає свій колір. На сухому побілкова-
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ному посуді писаком гравірують (пишуть) контур орнаменту 
так, щоби повністю зібрати в цих побілку. Тому на білому тлі 
створюють контурний рисунок кольору випаленої глини. Після 
гравірування орнамент розмальовують фарбами різного кольо-
ру, поливають і випалюють. 

Керамічні вироби О. Бахматюка і побутового, і декоратив-
ного призначення відзначаються формами та гармонією деко-
ру. Серед різних видів форм його творів нема жодного зраз-
ка, який би був точною копією попереднього, що свідчить про 
творчий метод його праці. 

Феномен творчості О. Бахматюка зумовлений вільним 
інтерпретуванням досягнень косівської іконографії в різних 
побутових сценах, у сакральних і геральдичних мотивах, зба-
гачених і доповнених розмаїтими декоративними нюансами, 
створеними характерною для Косова трикольоровою гамою: 
зеленою, жовтою і коричневою на білому тлі технікою рито-
ваного розпису. Обдарований невичерпною фантазією, О. 
Бахматюк звертався до найрізноманітніших тем: зображення 
землеробів, гончарів, ткачів, пастухів, вівчарів, цигана з вед-
медем, опришка з топірцем, сцени полювання на вовка, сце-
ни частування в корчмі, музики, жандарми, вершники, сцени 
з жовнірського життя, муштри тощо. Найхарактернішим для 
малюнку О. Бахматюка було наростання динамічної напруги, 
яка надавала неповторного вигляду його сюжетним малюнкам, 
що зображали сцени з гуцульського життя.  Як у жодного ін-
шого майстра, композиції його малюнків створені на матеріалі 
реальної дійсності, достовірного відтворення типажу костюму 
та етнографічних деталей.  

Особливість манери О. Бахматюка — певний вироблений 
канон у зображенні людей.

Для О. Бахматюка характерний і насичений “бароковий” 
орнамент розпису; вільні, дещо розмашисті рухи рук, гілля ве-
личезних рогів у тварин, завитки рослинних мотивів, що ком-
позиційно підтримується соковитими кольоровими плямами та 
патьоками фарби.

Для створення кольорових ефектів О. Бахматюк вдається 
до різних декоративних засобів: рудою глинкою він акцентує 
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силуети коней. Ноги коней, для уникнення одноманітності, ро-
бить різнобарвними; крапками заповнює пояси та інші неши-
рокі смуги; площини з “ільчастим” письмом покриває густою 
зеленою фарбою; ритмічно чергує кольорові “смуги” і “пля-
ми”; створюючи потрібні акценти й нюанси, залишає необхідні 
просвіти світла — білі незарисовані площини. Усе це надава-
ло малюнкам чіткості, виразності, контрастності, приводило 
орнамент у відповідність із формою посудини.

Творчість О. Бахматюка – це класика гуцульської народної 
кераміки, життєдайне джерело для вивчення глибин народних 
традицій. Але кераміка Гуцульщини належить не тільки мину-
лому — це живе мистецтво наших днів. Унікальна спадщина 
творів мистця гуцульської кераміки вже давно стала школою 
для сучасних майстрів з різних видів декоративно-прикладного 
мистецтва.  

Твори О. Бахматюка зберігаються в Коломийському му-
зеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Ко-
бринського, Косівському музеї народного мистецтва та побуту 
Гуцульщини, у музеях Києва, Львова, Івано-Франківська, а 
також у багатьох приватних колекціях України та за кордоном.
Проаналізувавши насичений творчий і життєвий шлях вели-
кого митця, можемо зробити висновок, що Олекса Бахматюк 
— найбільш визначна особистість гончарного малярства Ко-
сівщини, і Гуцульщини загалом.

1. Гоберман Д. Розписи гуцульських гончаров. — Л.: Искусство, 
1972. 2.  Искусство гуцулов Советский художник. — М., 1980. — С. 
19-20; Сеньків І. Гуцульська спадщина, видавництво “Українознавство”. 
— К., 1995. — 183 с.; Лащук Ю. Покутська кераміка. Українське на-
родознавство. — с. Опішне, 1998. — С. 18-19. 3. Seweryn T. Pokucka 
Majolika Ludowa. — Krakоw, 1929. 4.  Лащук Ю. Олекса Бахматюк// 
Альбом. — К.: Мистецтво, 1976.  5.  Нога О. Іван Левинський.  — Л.: 
Основа, 1993.

Annotation
Boechko Lyudmila.  Master of the Art of Pottery.  The article is delicated 

for complex learning the cultivator of  hutsul’s  folk ceramics in nineteenth 
century Oleksa Petrovych Bakhmatiuk’s creation and his influence on form-
ing the professional School of Ceramology in Kosiv, Ivano-Frankivsk region.
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There is a general character of the master’s autobiography and the char-

acter of separate topical painting and colourfull solution in carried out here.
 Learning the creative gains of Oleksa Bakhmatiuk is important for using 

his works by modern artists in future.

Key words: pottery, ceramics, retouch, individual style, 

Аннотация
Боечко Людмыла. Мастер народного гончарства (по поводу 190-й 

годовщины со дня рождения косивского гончара Олэксы Бахматюка). 
Статья посвящена комплексному исследованию творчества культо-
вого мастера гуцульской народной керамики ХІХ ст.                     О. 
Бахматюка и его влияния на формирование профессиональной школы 
керамологии г. Косова Ивано-Франкивской обл. Обобщено биографи-
ческие данные о мастере, проведено характеристику отдельных сю-
жетов росписей и колористического решения.

Ключевые слова: народное гончарство, керамика, сюжетные роспи-
си, колористическое решение
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ПАВЛО ІВАНЧЕНКО І НОВІ ШТРИХИ 
ДО ПОРТРЕТА МИТЦЯ ТА 

ДІЯЛЬНОСТІ МЕЖИГІРСЬКОГО 
ХУДОЖНЬО-КЕРАМІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Анотація. Розглядаються питання освітньо-творчої діяльності 
одного з бойчукістів П. Іванченка, його внесок у поступ української 
порцеляни та фаянсу ХХ ст., акцентується увага на окремих неточ-
ностях у сучасній літературі щодо історії Межигірського художньо-
керамічного інституту, його викладацького складу, оцінок творчого 
доробку.

Ключові слова: українська порцеляна, фаянс, бойчукісти, межигірці.

Інтерес до мистецьких процесів 20-х років ХХ ст., коли біль-
шовицьке втручання у художню культуру майже не відчувало-
ся, що сприяло появі розмаїття течій у літературно-художній 
творчості, зрозумілий, підставовий і конче потрібний. У цьому 
ряді помітне місце належить так званим бойчукістам – послі-
довникам або з оточення Михайла Бойчука, що сформували 
цікаву з національними ознаками школу. Її погром як складову 
Українського відродження більшовизм у 30-х роках надовго 
викреслив із суспільного життя, науково-мистецтвознавчих 
досліджень; якщо й з’являлися окремі публікації у радянських 
виданнях, то тільки в негативному світлі як антисоцреалістич-
ні, що шкодять розвиткові радянського мистецтва на засадах 
партійності й народності, естетичному вихованню людини.

Політика тоталітарного режиму забуття подібних явищ в 
СРСР, з одного боку, з іншого – дозованих рекламацій впро-
довж десятиліть залишила спадщину бойчукістів спотвореною 
та, що важливо, неповною, бо чимало їхніх творів знищено, 
щезли. Звідси значні труднощі в тих, хто береться за пошуки й 
дослідження матеріалів, творів, що пов’язані зі “школою Бой-
чука”, звідси можливі неточності, помилки, але, припускаємо, 
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суто об’єктивного характеру.
Власне, з падінням режиму почалося вивчення потлумле-

ної спадщини цієї школи. Одним з її активних дослідників є 
кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національ-
ної академії мистецтв Ярослав Кравченко, підсумком ба-
гаторічних студій якого стала праця про 37 імен-портретів 
школи [1]. Дослідник — син бойчукіста Охріма Кравченка 
(1903-1985 рр.), котрому випала нелегка доля, знає про неї 
не з оповідань, і це дає йому певні переваги над іншими до-
слідниками в цьому сенсі; водночас плеяда бойчукістів, попри 
сповідування “школи”, — з індивідуальними творчими упо-
добаннями, була розпорошена, працювала в різних місцях і т. 
ін., що, зрештою, “вирівнює” можливості всіх дослідників в 
осягненні доробку та життєвої дороги бойчукістів. Львів’янин                                                                                                        
Я. Кравченко мав кращі можливості вивчити тих, що опинили-
ся в західному реґіоні, рівно ж ті, що ближче до східного реґі-
ону України, Слобожанщини, мали тут аналогічні можливості.

Мовимо так, бо у фахово написаній та оформленій за 
останніми досягненнями поліграфії з низкою унікаль-
них архівних матеріалів, ілюстрацій праці Я. Кравченка, 
що посіла перше місце в рейтингу кращих наукових праць                                                                
2010 р., наявні неточності. Вони, з одного боку, спонукають до 
пильніших пошуків і аналізів розмаїтих джерел, з іншого, — 
обережніше підходити до тиражувань “міфічних мистецтвоз-
навчих родоводів” явища українського бойчукізму.

У даному разі підставою для цього висновку стала єдина 
вміщена у виданні робота з кераміки 1920-х рр. – декоративна 
тарілка, введена до відеоряду статті про Павла Іванченка. По-
глянувши на світлину митця, розміщену на цьому розвороті [1, 
156-157], зрозуміли, що вкралася помилка: зображено іншу 
людину, і навіть не брата художника, з яким збігались ініціали 
імені, – Петра Іванченка.

Після ознайомлення з текстом статті ми виявили ще кілька 
огріхів щодо років праці Павла Іванченка в Межигір’ї, про-
пуск періодів з його творчої біографії та перебільшення відомих 
здобутків. Принагідно зауважимо, що “першорядні витвори 
агітаційної порцеляни” де-факто не виготовлялися, вони були 


