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Анотація. Українське килимарство розглянуте як предмет досліджень 
вітчизняного мистецтвознавства ХХ – ХХІ ст. Висвітлено проблематику, 
обсяг і чинники, що формували історіографію килимарства на різних 
етапах. Досліджено цю тему в контексті наукового доробку Якима Запа-
ска та представлено новий погляд на його монографію 1973 року як на 
методологічне поле для дискусії.
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Постановка проблеми та останні дослідження. 1973 року в ки-
ївському видавництві «Мистецтво» вийшла друком монографія 
Якима Запаска «Українське народне килимарство» [1]. Це, без пе-
ребільшення, стало подією для вітчизняних студій українського 
декоративного мистецтва та художнього текстилю зокрема, по-
заяк від 1930-х рр. обрана тема вкрай рідко виділялась у фор-
маті окремих монографічних праць. Зрештою, така циклічність 
збереглася донині – адже за роки незалежності України кили-
марству присвячено три дисертації (наукового ступеня канди-
дата мистецтвознавства – Олени Падовської «Килими Поділля» 
(1994) [2], Галини Когут «Українські "панські" килими XVII – XVIII 
ст. (Історія та стилістика)» (2003) [3], Вікторії Дутки-Жаворонко-
вої «Килим Північної Буковини: традиції і новаторство», (2007) 
[4]), низка розділів у п’ятитомному академічному виданні «Істо-
рія українського декоративного мистецтва» [5], що свідчить про 
обсяг і наукове опрацювання теми, а також альбом замальовок 
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українських типів килимів Сергія Нечипоренка (2007) [6], альбом 
«Квіти і птахи в дизайні українських килимів» з текстом Сергія 
Таранушенка 1920-х рр. видавництва «Родовід» (2014) [7]. Таку си-
туацію не можна вважати задовільною, оскільки мистецтвознав-
чий обшир проблематики килимарства мало розвинутий і рясніє 
численними та суттєвими прогалинами. Вітчизняне мистецтвоз-
навство досі використовує застарілі категорії – стереотипи, які 
не є переосмисленими та продовжують моделювати погляд на 
предмет дослідження в обставинах уже нового історичного часу. 
Власне, тут доречно говорити про історіографію українського 
килимарства щодо чинників її функціонування, методології та 
перспектив.

Виклад основного матеріалу. Найбільш активно та розлого 
українське килимарство висвітлювалось у першій третині ХХ ст. 

– у період, коли формувались основні музейні, а також приватні 
колекції старожитностей, у цьому зв’язку розвивалися польові 
дослідження, відбувалися промислові виставки й килим загалом 
популяризувався у значенні актуального елемента тогочасної 
культури побуту, увиразнюючи її національний наратив. На цій 
основі об’єдналося чимале коло авторів (етнографів, краєзнавців, 
ентузіастів, мистецтвознавців), хто у своїх публікаціях розгля-
дали стан промислу (переважно інфраструктурно, статистично), 
осмислювали українське килимарство як явище національної 
художньо-матеріальної культури, у контексті чого визріла й спе-
цифічна проблематика його студій, де основну увагу було при-
свячено питанню ґенези. Тут обговорювалися дві гіпотези – про 
автохтонне походження українського килима, яку висунув ще 
австрієць Алоїз Ріґль [8], та вплив орієнтальної традиції на його 
становлення, до якої схилялася більшість авторів (з огляду на 
вивчення реґіональних комплексів й історичних зразків), напри-
клад, – Б. Крижановський (1926) [9], О. Зарембський (1926) [10]. Для 
методики досліджень килимарства цього періоду властивими є 
звернення до компаративного аналізу (порівняння українських 
килимів з балканськими та східними зразками), виокремлення 
реґіональних типів. Основним об’єктом аналізу була орнамен-
тика – у загальній композиції зразків і з огляду на морфологію 
окремих мотивів. Шляхом зіставлення з орнаментикою в інших 
видах декоративного мистецтва також робилася спроба «довести 
певні закони орнаменту українських килимів» [11, с. 212]. Діа-
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пазон студій з килимарства цього періоду представлений широ-
ким авторським колективом, мова джерел першої третини ХХ ст. 

– українська, російська, польська. 
Період посилення радянського тоталітаризму позначився на 

активності та характері розвитку досліджень. Чимало авторів під-
давались репресіям, зокрема Стефан Таранушенко та його учени-
ця Марія Щепотьєва, Євгенія Берченко, табуйованими стали іме-
на Данила та Вадима Щербаківських, Миколи Біляшівського, під 
пильним наглядом надалі перебувала діяльність Сергія Колоса, 
відтак напрацювання значного кола авторів були фактично вилу-
чені або обмежені в подальших дослідженнях. Від 1930-го року 
перша спеціальна розвідка про килими в підрадянській Україні – 
Марії Новицької, що була присвячена актуальній на той час мис-
тецькій практиці – тематичним тканим панно, вийшла друком 
1948 року [12]. Глибокий фаховий аналіз цього явища, де були 
зауважені різні аспекти художньої якості образотворчої мови 
радянського тематичного килима-картини, містив уже обов’яз-
ковий на той час кон’юнктурно-ідеологічний супровід. У 1950-х 
рр. на тлі пожвавлення етнографічних і мистецтвознавчих студій 
відбувалося формування нової когорти науковців, у т.ч. у сфері 
килимарства. До ни належить і Яким Прохорович Запаско, доро-
бок якого на цю тему складає три фахові публікації (1956 (разом 
з І. Добрянською), 1961, 1966) [1, с. 109], співавторство в колектив-
ній праці «Нариси з історії українського декоративно-прикладно-
го мистецтва» (1968) [13], що була написана на базі Львівського 
державного інституту прикладного та декоративного мистецтва і 
Львівського державного музею етнографії і художнього промис-
лу. У «Нарисах …» Я. Запаско став відповідальним редактором ви-
дання та автором частин, присвячених саме килимарству в усіх 
чотирьох розділах: «Декоративно-прикладне мистецтво на тери-
торії України в період первіснообщинного ладу і Древньої Русі», 
«Українське декоративно-прикладне мистецтво XVI – XVIII ст.», 
«Українське декоративно-прикладне мистецтво XIX – початку XX 
ст.» та «Українське радянське декоративно-прикладне мистецтво». 
Ці напрацювання стали передумовою для публікації монографії 
Я. Запаска про килимарство 1973 року, що разом з монографіями 
Адама Жука «Українські народні килими (XVII – XX ст.)» (1966) 
[14] та «Український радянський килим» (1973) [15] складає осно-
вну тріаду фахових праць своєї теми в історіографії радянської 
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доби.
Структурою та засадами, у т.ч. методологічно, ці праці мають 

чимало спільного, однак монографія Я. Запаска «Українське на-
родне килимарство» створена у форматі нарису як «спроба дати 
стислий огляд розвитку українського народного килимарства 
від найдавніших часів до наших днів» [1, с. 3]. Симптоматич-
ною і дискусійною особливістю, що була зумовлена радянською 
кон’юнктурою, є зведення тут під титулом «народного килимар-
ства» давніх т.зв. панських килимів, авторських (сюжетно-тема-
тичних) і промислових килимів. Варто зазначити, що обставини 
трактування українського килимарства мали ідеологічне під-
ґрунтя і виявилися фундаментальними для його студій у радян-
ській історіографії, де апріорі розглядалися дві основні т.зв епохи 
– «дожовтнева» з підрядними періодами від часів Київської Русі 
та власне «радянська». Об’єднання різних історичних віх україн-
ського килимарства під назвою «народного» виявилося фактич-
но єдиною можливою альтернативою, до якої і звернулись Адам 
Жук (1966) і Яким Запаско (1973) у своїх працях. Застосування 
«народно-фольклорної» риторики загалом було характерним яви-
щем – своєрідною алюзією на сучасність – для української соціо-
культурної ситуації в реаліях радянського часу. Приміром, класо-
во-ідеологічний підхід до історії коригував погляд на категорію 
«панських килимів», унаслідок чого це явище не могло отримати 
будь-якої інакшої оцінки, тим паче тієї, що відповідала б його 
дійсному змістові – виразника «національного» культурогенезу 
в українській художньо-матеріальній традиції. 

Утім, інтрига монографії Я. Запаска полягає в іншому, адже 
як науковець і педагог автор пішов далі та оприявнив – заго-
стрив у ній очевидні суперечності, закладаючи таким чином ді-
алектичне поле для дискусії на перспективу. Як зазначалося, у 
монографії особливі застереження викликає розгляд типологіч-
но несумісних з «народним килимарством» авторських сюжет-
но-тематичних і промислових килимів 1930-х – 1960-х рр. Таке 
подання вкладалось у радянську історіографічну традицію, але Я. 
Запаско акцентував на цьому в монографії до тієї міри, що вка-
зав майбутнім дослідникам українського килимарства системні 
проблеми. Їх розв’язання залишається актуальним для сучасного 
мистецтвознавства. Так, донині не диференційовано понятійний 
апарат українського художнього текстилю ХХ ст., зокрема й щодо 
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визначення тематичного килима в практиках 1930 – 1970-х рр., 
де вже традиційно застосовується його ототожнення з гобеленом. 
Адам Жук у своїх публікаціях вживає термін «сюжетно-тематич-
ний килим-гобелен» [16, с. 9], Агнеса Бєляєва стверджує: «Орна-
ментальні килими у нас (в Україні. – О. Я.) частіше називають 
килимами» [17, с. 29], подібної точки зору загалом дотримуються 
сучасні дослідники галузі тканого панно. 

Широкого мистецтвознавчого та культурологічного забарв-
лення набуває сьогодні дослідження радянських авторських 
сюжетно-тематичних килимів 1930 – 1950-х рр. у якості хресто-
матійного явища мистецтва соцреалізму. Доволі типово, що цей 
корпус артефактів у свій час розглядався в єдиному контексті 
українського народного килимарства, адже це було суголосним 
ідеології соцреалізму як «народного за формою і соціалістичного 
за змістом мистецтва». Килимарство дуже ілюстративно відобра-
зило прищеплення тих елементів, тому може слугувати зразко-
вим об’єктом для вивчення «методу» соцреалізму. Сучасна гума-
нітарна наука висуває низку нових трактувань соцреалізму, аж 
до визнання його фікцією. Водночас тоталітарна культура нині 
активно розглядається на предмет взаємодії репресивної дер-
жавної політики і масової – низової культури. Тож вітчизняні сю-
жетно-тематичні килими 1930 – 1950-х рр., які творили під впли-
вом директивного втручання ідеології держави народні майстри 
килимарства за картонами професійних художників-станковістів, 
бачаться благодатним полем для таких досліджень.

Своєрідною є проблематика промислового килимарства в 
українській радянській історіографії. Тут йшлося про «народні ху-
дожні промисли» у часи, коли творча галузь загалом прагматич-
но вважалася сферою народного господарства, а дороговказами 
слугували гасла «Мистецтво належить народові», «Художник – на 
виробництво!». Промислове килимарство в підрадянській Укра-
їні розвивалось у руслі інтерпретації народних традицій як їх 
«модерне» продовження. При цьому масовий тиражний принцип 
виконання за «лабораторними» картонами професійних худож-
ників із застосуванням ручної роботи ткачів мав статус «промис-
лу». Типологічна відмінність народного килимарства та промис-
лового, здебільшого описана в сенсі їхньої виробничої специфіки, 
натомість методологія їх художньо-стилістичних характеристик 
не різнилася підходами чи критеріями. Відтак, питання іденти-
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фікації українських фабричних килимів як продукції «народних 
художніх промислів» потребує переосмислення з позицій сього-
дення. 

На часі є також низка інших важливих тем і напрямів дослі-
дження українського килимарства, що в радянський час, з огля-
ду на кон’юнктуру, не могли розглядатися, водночас їх вивчення 
належить до першочергових завдань вітчизняного мистецтвоз-
навства, культурної антропології загалом. Одним з них є питан-
ня ґенези українського килима. Як уже зазначалось, у дорадян-
ському українському мистецтвознавстві на цю тему відбувалися 
дискусії, їх спорадично піднімають і в сучасних студіях, віддаю-
чи перевагу гіпотезі впливу орієнтального килимарства (Г. Когут 
(2013) [18], О. Бубенок (2015) [19]). Натомість постановка питання 
потребує ширшої інтерпретації із залученням компаративістики, 
що, у свою чергу, досі залишається неопрацьованим напрямом у 
вітчизняному килимознавстві. 

Висновки. Таким чином, розглянута в статті монографія Я. 
Запаска «Українське народне килимарство» (1973) належить до 
важливих етапів історіографії із цього питання, є закономірним 
явищем свого часу, що відображає його ідеологічно-кон’юнктурні 
засади. Водночас, ця праця бачиться неординарним авторським 
засобом діалектичного змісту, що звертає увагу на основну про-
блематику українського радянського килимарства та закладає 
перспективи для актуальних його досліджень.
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ANNOTATION
Olha Yamborko. Monograph "Ukrainian Folk Carpet Weaving" by 

Yakym Zapasko and historiography of carpet weaving in Ukraine. In 1973, 
the Kyiv publishing house "Mystectvo" was published the monograph 
by Yakym Zapasko "Ukrainian Folk Carpet Weaving". It was an important 
moment for the history of Ukrainian decorative art and the study of art 
textile in particular. Since the 1930-ies. it was the only second monograph 
dedicated to the Ukrainian carpet. During the period of Ukraine's 
independence, the situation with the study of carpet weaving has not 
improved. Until now, only three studies are devoted to this topic - by Olena 
Padovska (1994), Galуna Kohut (2003), Victoria Dutka-Zhavoronkova (2007) 
and two books of the album type have been published. The article deals 
with the problem of the development of historiography of Ukrainian carpet 
weaving.

Yakym Zapasko’s monograph, along with the works of Adam Zhuk (1966, 
1973), belongs to the main triad of works on Ukrainian carpet-making of 
the Soviet period. Structurally and methodologically, these works have a 
lot in common. However, the monograph by Yakim Zapasko "Ukrainian 
folk carpet weaving" was created in the format of the essay. The discussion 
here is the use of the term "folk carpet" to the carpets of other categories. 
The circumstances of the interpretation of Ukrainian carpet weaving had 
an ideological basis and proved to be fundamental to its studies in Soviet 
historiography, where two major so-called epochs – "pre-October" with 
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subordinate periods from the times of Kyevan Rus and actually "Soviet" - 
were considered a priori. The combination of different historical peaks 
of Ukrainian carpet weaving, called "folk", was actually the only possible 
alternative.

Objectives. The intrigue of Yakym Zapasko’s monograph is that the 
author went further and sharpened the contradictions. The article states 
that in this way the author laid the dialectical field for a discussion about 
Ukrainian carpet weaving for future researchers. The systemic problems of 
Ukrainian carpet weaving, emphasized by Yakim Zapasko, are relevant for 
contemporary Ukrainian art studies. The conceptual apparatus of Ukrainian 
art textile of the twentieth century is not differentiated to date, in particular 
concerning the definition of a thematic carpet in the practices of the 
1930s - 1970s, where its identification with tapestry has traditionally been 
used. For example, Adam Zhuk uses the term "thematic tapestry carpet" 
in his publications. Such a point of view is generally adhered by modern 
researchers of the area of the woven panels – carpets and tapestries.

Today, the thematic carpets of the 1930s-1950s as a phenomenon of art 
of socialist realism are becoming widespread in art history and culturology. 
This type of artifacts was considered in one single context of the Ukrainian 
folk carpet weaving. This corresponded to the ideology of socialist realism 
as a "folk in form and socialist in the content of art." Carpet weaving in a 
very illustrative way reflects the grafting of those elements, so it can serve 
as an exemplary object for studying the "method" of socialist realism.

The problems of industrial carpet weaving in Ukrainian Soviet 
historiography deserves to be also analyzed. It was a question of "folk art 
crafts" at a time when the creative branch was pragmatically considered as 
a sphere of socialist economy. Industrial carpet weaving in Soviet Ukraine 
has developed in line with the interpretation of folk traditions as their 

"modern" continuation.
A number of other important topics of Ukrainian carpet research, which 

in Soviet times could not be considered, are relevant. At the same time, 
their study is one of the primary tasks of the national art studies, cultural 
anthropology in general. This is the question of the genesis of the Ukrainian 
carpet. A broad discussion on this subject took place in pre-Soviet Ukrainian 
art studies. In modern studios, it is sporadically considered. The advantage 
here belongs to the hypothesis of the influence of the Oriental carpet 
weaving tradition. However, the formulation of the question requires a 
broader interpretation involving comparative studies, which, remains an 
unfulfilled trend in the national carpet science.
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Conclusion. Thus, the monograph "Ukrainian Folk Carpet Weaving" 
(1973) by Yakym Zapasko, belongs to the important stages of historiography 
on subject, it’s a phenomenon of time, reflecting his ideological and 
conjuncture principles. At the same time, this work is seen as an unusual 
authorial tool of dialectical content, which draws attention to the main 
issues of the Ukrainian Soviet carpet weaving and provides prospects for 
its actual research.

Key words: studies on Ukrainian carpet weaving, problems, conjuncture.
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чения национального искусства ХХ – XXI вв. Охвачены проблемы, 
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