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істОрія рОзвитку та станОвлення  
ЖивОписнОї техніки малЮвання на вОді – ебру

пантелеймонова О.Ю.
Київський університет імені Бориса грінченко

в статті аналізується історія зародження та становлення техніки ебру, висвітлюється технологія вико-
нання та необхідні матеріали для роботи. розкриваються особливості використання маловідомої техніки, 
досліджуючи історичний аспект. оскільки «водяна техніка» не має чітко визначеної дати появи та місця 
походження. виявлено, що подана техніка тільки набуває поширення та визнання у світі. зроблено висновки 
та визначено важливість подальшого дослідження та розвитку даної теми.
ключові слова: техніка ебру, фарби, що «плавають», мармурування, кулаж, фумадж, декалькоманія, 
«живопис дії». 

Постановка проблеми. у світі інформацій-
них технологій важливо пам'ятати про те, 

що людина –це частина природи, і спілкування 
з природою закладено від народження. відчути 
себе єдиним цілим з природою допомагає йога, 
медитація, а ще таке незвичайне мистецтво, як 
ебру. органічні фарби та вода, які використову-
ються в техніці ебру –що може бути природніше? 
одна з головних рис цієї техніки, полягає в тому, 
що вона дозволяє спробувати відтворити свій 
внутрішній світ, проводити самоаналіз та привес-
ти свої почуття до ладу і бути в гармонії. оскіль-
ки на людину переважно впливають негативні 
зовнішні чинники, природньо, що треба втілити 
елемент релаксу особистості. тому використання 
даної техніки з такою метою досить раціональне, 
тому все частіше звертаються психологи та арт-
терапевти до нових методів гармонізації осо-
бистості, зокрема, техніки ебру. відтак, є досить 
актуальним дослідження зазначеної живописної 
техніки та її технологічних особливостей. 

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
не зважаючи на те, що техніка ебру має достат-
ньо часу у своєму історичному розвитку, вона 
є мало дослідженим явищем у мистецтві, особли-
во в українському. адже ця техніка не властива 
слов’янським народам. Під час роботи над темою 
виявилося, що наукових розробок дуже мало, а 
основна частина інформації знаходилася на пер-
сональних сторінках митців та на іноземних сай-
тах. невеличкий теоретичний матеріал було зна-
йдено у статті окульської л.в. «нетрадиционная 
техника рисования эбру» [1].

виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Майстрів ебру в україні одиниці, так 
як всі матеріали можна придбати лише на сході 
і навчатися майстерності потрібно не один рік. 

автора статті цікавить насамперед місце тех-
ніки в історичному генезисі та еволюція резуль-
татів «творчості на воді». слід зазначити, що 
саме ця тема не отримала належного висвітлення 
в публікаціях українських дослідників.

мета статті. головною метою цієї роботи є до-
слідження історії становлення та розвитку техні-
ки ебру, а також технології її виконання. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Мистецтво ебру це стародавня техніка малюван-
ня фарбами густої консистенції на поверхні води. 
Плями різних кольорів наносять на поверхню 
і спеціальними пензлями й паличками фарбам 

надають різну форму. на отриману поверхню рі-
дини накладають спеціальний папір, який вбирає 
фарби. ебру є традиційним турецьким мистец-
твом, що передається з покоління в покоління.

Під час османської імперії візерунки ебру 
часто використовувалися для оформлення різ-
них книг, а в наш час твори мистецтва є само-
стійною прикрасою.

створення орнаментів ебру заспокоює людину 
і наповнює позитивом. саме тому інтерес до цьо-
го виду живопису з часом тільки збільшується.

яким чином і де народився цей вид при-
крашання паперу, невідомо. дослідження цього 
питання все ще тривають. в Китаї використо-
вували водний орнамент для декорування па-
перу і оформлення книг. в індії та ірані також 
створювали нетрадиційні хвилеподібні візерунки. 
стародавні каліграфи намагалися відобразити 
оригінальні візерунки туші у воді, після ополіс-
кування пензликів. 

найдавніша зі знайдених картин датується 
Xi століттям, але мистецтвознавці стверджують, 
що цей твір написаний в умовах, коли мистецтво 
вже було майже досконалим, відтак, з'явилося 
набагато раніше самого зображення. також не-
можливо визначити, де саме зародилося ебру: чи 
то в індії, чи то в Персії, то чи в Бухарському 
ханстві, то чи ще десь на сході. Єдиний факт не 
викликає сумнівів: ебру є характерним східним 
мистецтвом з його плавністю і медитативністю, 
необхідністю мати терпіння і тонкістю рухів. 

звідки б не прийшло ебру в османську імпе-
рію, але саме там воно прижилося, отримало свій 
розвиток, і в наш час туреччину прийнято вва-
жати центром надзвичайного мистецтва розпису 
по воді. яких тільки романтичних епітетів не при-
думали люди на сході для цього виду мистецтва. 
ебру називають «папером з хмарами» або «папе-
ром з хвилями». відомі такі назви, як «фарби, що 
танцюють», «хмари і вітер», «фарби, що плава-
ють», «паперове мармурування». на заході ебру 
найчастіше називають «турецьким папером», 
тому що в Європу ебру прийшло у XVi столітті 
зі стамбула, а вже в XVii–XiX століттях набу-
ло великої популярності. у султанському палаці-
музеї топкапи, в книзі "gay-i зevgan", написаної 
в 1539 році, зберігаються старовинні зразки ебру.

але в світлі останніх досліджень, ебру була 
винайдена турками, які проживали в місті Буха-
ра, в хіV столітті. найдавнішою книгою про ебру 
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з ілюстраціями визнано твір "tertib-i risвle-i 
ebrо", що відносяться до XVii століття [3].

так само немає ясності і з походженням та на-
голосом терміну «ебру». існують кілька версій, що 
пояснюють етимологію цього слова. одні припуска-
ють, що назва походить від арабського «ab-ru», що 
перекладається як «вода для обличчя». інші ствер-
джують, що від чагатайської «ebre», тобто «хвиле-
подібний». Більшість науковців стверджують, що 
назва з’явилась від перського «ebri», що в перекла-
ді з фарсі означає «хмара». на перший погляд зда-
ється незрозумілим, чому такі різні за значенням 
слова визначають цей вид мистецтва, але, знаючи 
техніку виготовлення ебру, все стає на свої місця. 
дійсно, химерний фон ебру має схожість з хмара-
ми, які, немов спустились з небес і залишили свій 
неповторний відбиток на папері. хвилеподібність 
вражає нас химерними переходами з одного ко-
льору в інший. не позбавлене сенсу і припущення, 
що ебру походить від слова, що має значення «вода 
для обличчя», адже процес виготовлення ебру без-
посередньо пов'язаний із дотиком на воді.

в японії мармурування має власну назву – су-
мінагаші, фарби, що плавають. найперша згадка 
про твір у зазначеній техніці знаходиться в тек-
сті «чотири коштовності дослідження вченого» 
імператорського чиновника-вченого су і цзянь 
(957-995 рр. н.е.). 

Пізніше, приблизно у XV столітті техніка 
фарби, що плавають з’являється в центральній 
азії та ісламському світі. центрами зародження 
мармурування на сході вважаються міста герат 
(афганістан), самарканд і Бухара (узбекистан). 
далі мистецтво фарб, що плавають розвивало-
ся зі своїми місцевими особливостями в сефе-
відської Персії, османській туреччині, в державі 
великих Моголів і деяких султанатах індії. чи 
пов'язаний цей метод якимось чином з більш 
ранніми китайськими або японськими метода-
ми – на сьогоднішній момент точно не відомо.

з Близького сходу мармурування потрапляє 
в Європу у XVii столітті. саме тоді європейські 
мандрівники привезли кілька робіт в техніці мар-
мурування. Пізніше вони були зібрані в альбоми 
"Білі друзі" (alba amicorum – лат.). 

Мармурування стало особливо популярним 
у XiX столітті після того, як англійський реміс-
ник чарльз вулноу опублікував у 1853 р. книгу 
«Мистецтво мармурування». автор описав, як 
він використовував цю техніку при створенні об-
кладинки книги з тканини. ця незвичайна книга 
була виставлена  на Першій Міжнародній про-
мисловій виставці в лондоні в 1851 році у зна-
менитому Кришталевому палаці.

Подальшому розвитку цього виду мистецтва 
сприяв йозеф халфер, палітурник німецького 
походження, що жив в Будакесі, угорщина. він 
відкрив здатність до консервації природного ге-
леутворювача каррагінана, одержуваного з чер-
воних морських водоростей chondrus crispus.

якщо згадувати деякі європейські абстрактні 
техніки, можна навести приклади схожості аб-
стракцій і мармурування.

Метод декалькоманії, винайдений у 1936 року 
сюрреалістом оскаром домінгесом, наводить на 
думку про мармурування. зокрема, отримання 
непередбачуваних колірних плям шляхом розти-
рання фарби між двома листами паперу. сюрре-

аліст вольфганг Паален у 1938 році запропону-
вав метод нанесення на полотно або папір плям 
за допомогою кіптяви від полум'я свічки, так зва-
ний фумадж (від фр. fume – копчений).

онслоу Форд гордон винайшов кулаж – спо-
сіб створення об'ємних об'єктів шляхом вливання 
розплавлених матеріалів, таких як віск, метал або 
шоколад, в холодну воду, в результаті чого утво-
рювалися геометричні незвичайні структури ви-
падкових форм (від фр. couler – наливати, лити).

всі ці методи об'єднувала ідея ненавмисного 
творчого акту без участі свідомості. Що в цілому 
схоже на техніки живопису на воді, де художник не 
може точно прогнозувати, який результат вийде [4].

найвідомішими майстрами малювання на 
воді, які відіграли головну роль у розвитку ебру 
в туреччині, були, зокрема, хатіп Мехмет ефен-
ді (помер в 1773 р.), хезарфен едхем ефенді 
(1829-1904), неджметтин ок'яй (1883-1976), Мус-
тафа дюзгюнман (1920-1990). останнім часом 
більшість художників ебру є послідовниками 
Мустафи дюзгюнмана.

Технологія традиційного ебру.
ебру –це малюнок однієї рідиною на поверхні 

іншої. це можливо тільки, якщо у цих рідин різ-
ний поверхневий натяг. тому воду, на якій буде 
виконуватися малюнок, необхідно згустити.

Розчин для ебру. як загусник використовуєть-
ся екстракт рослини гевен. ця гірська колючка 
виростає в анатолії, ірані, Пакистані, деяких ра-
йонах на Кавказі. у липні рослину зрізають, щоб 
зібрати із його стебла смолу і висушити на сонці. 
так виходить пелюсткова кітрі. для отримання 
потрібного нам розчину пелюстки потрібно насто-
ювати два тижні. але можна купити й готовий 
екстракт, вже подрібнений в порошок, тоді чекати 
доведеться всього добу. разом з екстрактом геве-
на можна використовувати згущувачі з морської 
червоної водорості, які використовуються в хар-
човій промисловості, у виробництві косметики 
і в інших галузях. Щоб розчин був однорідним, 
перед початком роботи його обов'язково потрібно 
процідити через капронову тканину. Потім накри-
ти газетою на 5 хвилин, щоб зібралися всі мікро-
бульбашки повітря. газетою накривати Кітрі слід 
після кожного малюнка і по закінченню роботи [2].

Фарби (бойалар). Фарби для ебру включають 
в себе натуральний пігмент, воду і жовч. вони 
дуже рідкі по консистенції, по суті кольорова 
вода. для виготовлення фарб ебру використову-
ються наступні нерозчинні пігменти:

жовтий: сірчисте з'єднання природного 
миш'яку. синій: лахорська синька, яку отриму-
ють з кореня рослини. рецепт її виготовлення 
створений в пакистанському місті лахор. зеле-
ний: з'єднання синього і жовтого. якщо багато 
миш'яку, колір виходить ближче до фісташково-
го, якщо багато синьки – до смарагдового. темно-
синій: особливий сорт натуральної синьки. чер-
воний: оксид заліза з листя червоної капусти.

чорний: пічна сажа, зібрана вручну. з давніх-
давен сажа використовується для виготовлення 
чорнила. у приготуванні це найскладніша фарба, 
оскільки слабо вбирає воду і постійно піднімаєть-
ся на поверхню. тому її потрібно дуже довго пе-
ремішувати. Щоб полегшити цей процес, в розчин 
додають соснові голки. Білий: карбонат свинцю 
(свинцеві білила) в натуральному вигляді.
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Пензлі (фирчалар). основне завдання пен-
злів – вбирати більше фарби і легко віддавати 
її у вигляді безлічі дрібних крапель. для цьо-
го традиційно в ебру використовується волосся 
з кінського хвоста. ручка виготовляється з сте-
бла троянди, для кращої амортизації пензля.

Шило (біз). для виконання малюнка викорис-
товується шило. художник акуратно рухає ши-
лом фарби по поверхні так, щоб виходили по-
трібні форми. у такий спосіб навіть створюють 
портрети. замість шила цілком підійдуть спиці, 
голки, бамбукові шпажки.

Гребінь (tarak-тарак). для отримання «лус-
катого» візерунка використовується гребінь, до-
вжина якого відповідає довжині або ширині під-

дону. цей інструмент відмінно підходить для 
рівномірного заповнення простору малюнком 
і для створення фону.

висновки з даного дослідження. у даній статті 
було досліджено історію зародження та становлен-
ня техніки ебру, особливості її виконання. спочат-
ку техніка мала прикладний характер, але згодом 
все більш набувала професійних мистецьких якос-
тей. художники, які працювали в цій техніці, збе-
регли та розвили самобутність і красу, культурну 
спадкоємність. ця техніка – духовний релакс, адже 
вода є стихією, що заспокоює. дана тема є великим 
полем для творчих експериментів та наукових до-
сліджень. у подальших розвідках буде приділено 
увагу впливу техніки на сучасне мистецтво.
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истОрия развития и станОвления  
ЖивОписнОЙ техники рисОвания на вОде – Эбру

аннотация
в статье анализируется история зарождения и становления техники эбру, освещается технология 
выполнения и необходимые материалы для работы. раскрываются особенности использования мало-
известной техники, исследуя исторический аспект. Поскольку «водяная техника» не имеет четко опре-
деленной даты появления и места происхождения. выявлено, что представленная техника только 
получает распространение и признание в мире. сделаны выводы и определены важность дальнейшего 
исследования и развития данной темы.
ключевые слова: техника эбру, краски, что плавают, мраморирование, кулаж, фумадж, декалькома-
ния, «живопись действия».
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histOrY Of deVeLOpment And deVeLOpment  
Of LiVestOck equipment fOr wAter dischArge – eBru

summary
the article analyzes the history of the birth and formation of the technology of the ebru, highlights the 
technology of execution and the necessary materials for work. the peculiarities of the use of the lit-
tle-known technique, exploring the historical aspect are revealed. since "water technology" does not have 
a clearly defined date of origin and place of origin. it is found that the given technique is only gaining 
popularity and recognition in the world. the conclusions are made and the importance of further research 
and development of this topic is determined.
keywords: technology of ebru, floating paints, marble, clay, fumag, decalcomania, "painting of action".


