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ХУДОЖНЬОГО КОВАЛЬСТВА НА ТЕРЕНАХ БУКОВИНИ ТА ГУЦУЛЬЩИНИ 

Анотація. У статті здійснено мистецтвознавчий аналіз застосування в сучасному художньому ковальстві 
Буковини та Гуцульщини різноманітних мотивів народного мистецтва краю. Розглянуто питання естетич-
ного впливу народних промислів та їх трансформацію. Виявлено практичне застосування в кованих ви-
робах традиційних символів, знаків, елементів, що диктують відповідне узгодження художньо-технічного 
вирішення кованих виробів з національним забарвленням орнаментів Гуцульщини та Буковини. На під-
ставі аналізу мистецтвознавчої літератури та архівних джерел досліджуваного періоду визначено, що серед 
досліджуваних видів кованих елементів (огороджень балконних, віконних дверних решіток, сходових мар-
шів інтер'єрів) є значущими мистецькими творами ковальського ремесла означеного періоду; доведено, що 
стилістичні новаторські принципи оздоблення виробів відповідно до українських традицій призвели до від-
родження ковальського мистецтва Буковини та Галичини; співпраця, яка існувала між художниками, ко-
валями, архітекторами впродовж досліджуваного періоду спонукала до реалізації цікавих творчих задумів. 
Ключові слова: ковальство, народні художні промисли, орнамент, вплив.
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INFLUENCE OF FOLK CRAFTS (XX – EARLY XXI)  
ON THE DEVELOPMENT OF MODERN ARTISTIC BLACKSMITHING  

IN THE TERRITORIES OF BUKOVYNA AND HUTSULSHCHYNA
Summary. The article analyzes the use of various motifs of folk art in the modern artistic blacksmithing on 
the territories of Bukovina and Galicia, namely: the questions of aesthetic influence of folk crafts and their 
transformation are considered. Practical application of traditional, symbols, signs, elements on forged products, 
dictate the appropriate harmonization of artistic and technical solutions on forged products with national colo-
ring of ornaments on the territories of Bukovina and Galicia. Based on the analysis of art history literature 
and archival sources of the studied period, it has been determined that among the investigated types of forged 
elements (balcony fencing, window door lattices, staircase marches of interiors) are significant artistic works 
of the blacksmith's trade of this period; it is proved that the stylistic innovative principles of decorating the 
products in accordance with Ukrainian traditions led to the revival of the blacksmith art of Bukovina and Gali-
cia; the collaboration that existed between artists, blacksmiths, and architects during the explored period led 
to the implementation of interesting creative ideas, the work of the material which confirmed the connection 
with the tradition of folk art. Is substantiated by comparative analysis of forged works, that the artistic and 
technological level of forged products stimulated authors, masters and pushed to work on new ideas and their 
implementation. It was found out that since the beginning of the XXI century, the importance of developing and 
maintaining the centers of folk crafts and their influence on masters, artists, has a favorable mutual cultural 
exchange (exhibitions, trade fairs, forge festivals), which are conducive to further strengthening and the deve-
lopment of blacksmithing; promotion of the culture of national minorities (Hutsuls, Boyik, Lemkos, Romanians, 
Moldovans) on the territory of Bukovina and Galicia; preservation of their traditional spiritual values; modern 
blacksmith works of the Bukovinian and Hutsul masters are noted: modern appearance, plastic expressiveness, 
which does not contradict utilitarian things, national expressiveness of used patterns, ornaments, etc.
Keywords: blacksmithing, forged products, folk artistic crafts, ornament.

Постановка проблеми. Як відомо, осно-
вою державної політики в галузі народ-

них художніх промислів є забезпечення право-
вих, організаційних та економічних умов для 
охорони, відродження, збереження і розвитку 
народних художніх промислів як важливої скла-
дової духовної культури українського народу [4], 
а отже актуалізується проблема висвітлення іс-
торичного розвитку традиційних промислів на 
теренах Галичини та Буковини, простеження 
їхнього впливу на особисті переживання митця-

коваля і накладання «первообразів» на художній 
процес творення, організацію виготовлення ко-
ваних виробів майстрами краю. 

Особливе значення має й виявлення їх ло-
кальних особливостей, зв'язків із традиціями 
минулого і створення на їх основі нових есте-
тичних норм художнього стилю в ковальстві. 
Водночас важливим є й висвітлення діяльності 
художників, митців-ковалів та майстрів ХХ ст. – 
поч. ХХІ ст. Разом з тим, важливим є визначен-
ня закономірностей впливу народних художніх 
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промислів на творчий процес ковалів, розвиток 
та відродження сучасного ковальського ремесла, 
відмінності й затребуваність, методи професій-
ного становлення, які потребують аналізу та ме-
тодологічного впорядкування художнього кова-
ного металу на Галичині та Буковині, що мають 
вирішальне значення на формування сучасного 
стану нинішнього кованого мистецтва в західно-
му регіоні України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Слід акцентувати увагу на тому, що нами 
виявлено невелику кількість робіт присвячених 
виготовленню кованих та металевих виробів на 
території України; ковальство на Буковині опосе-
редковано згадується тільки у загальних працях 
про матеріальну культуру українського народу, 
а також у спеціальних працях С. Боньковської 
[1], Л. Сухої, Я. Кісь, Р. Шмагала [9], Т. Бушиної 
[2], П. Жолтовського, М. Станкевич, М. Селівачо-
ва [7], А. Радченко [6], Н. Качковської. 

Відомості про досягнення, розвиток, проблеми, 
розробку і впровадження педагогічних та тех-
нічних технологій в навчальному процесі кова-
лів у науково-методичних працях розглядали: 
О. Навойса, О. Марочинська. Відзначимо, що про-
фесорсько-викладацький склад закладів вищої 
освіти мистецького профілю України, в яких здій-
снюється підготовка з художньої обробки мета-
лу, зокрема, вивчення художнього ковальства, а 
саме: О. Івасюта, О. Боньковський, С. Полуботько, 
І. Поп'юк, В. Городецький, А. Стернюк, Я. Гулій 
на сторінках спеціалізованих видань та на основі 
власного педагогічного досвіду висвітлюють окре-
мі питання порушеної нами проблеми. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас аналіз впливу 
народних промислів на розвиток сучасного ху-
дожнього ковальства на теренах Буковини та Гу-
цульщини (ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) не став пред-
метом комплексних наукових досліджень, що 
й зумовило вибір теми нашої публікації.

Мета публікації – визначити та окреслити 
тенденції формування, становлення періодів роз-
витку художнього ковальства в площині впливу 
народних художніх промислів ХХ − поч. ХХІ ст. 
на основі аналізу архівних джерел та праць 
з мистецтвознавства.

Мета статті. У публікації ми мали на меті 
висвітлити особливості зародження власного 
стильового рішення, місце кованих виробів у се-
редовищі, різноманітність форм, технік, матеріа-
лів виготовлення і розкриття «феномену», що ви-
користовували народні майстри ковальства при 
виготовленні традиційних предметів з кованого 
металу та бачення сучасного підходу до металу. 

Виклад основного матеріалу. У художній 
спадщині кожного народу зв'язок національної 
традиції мистецтва минулого і сучасного сього-
дення є особливо чуттєвим, як живе дзеркало, що 
дає розвиток цій традиції. Пізнання мети і тради-
ції, що живе в людях, які творять своє мистецтво 
виявляючи його в середовищі, побуті, релігії має 
особливе значення для нашого народу, який ви-
ражає волю і прагнення для розбудови держав-
ної стратегії українського мистецтва, мистецької 
освіти, народних художніх промислів держави. 
Цей процес повинен спиратися на досвід попе-
редніх майстрів та художників. З огляду на це, 

актуалізувалися необхідність ґрунтовних мисте-
цтвознавчих досліджень, з метою виявлення ре-
зультатів історичного минулого.

Початок ХХ століття відзначається зростан-
ням визвольних тенденцій, посиленням суспіль-
ного руху на українських землях, що входили до 
складу Австро-Угорщини, Російської імперії, а 
пізніше Польщі, Румунії та Радянського Союзу. 
Водночас спостерігалася своєрідність історичної 
ситуації, коли саме мистецька культура народ-
них промислів стала тією сферою, у якій відбу-
лося піднесення національної свідомості. Цей 
момент нових мистецьких течій свідчить, що ху-
дожні процеси мали вагому підставу для розвит-
ку і впливу на ремісничі виробництва, осередки 
народних промислів Буковини та Галичини, що 
розвивались або паралельно, або, здебільшого, 
з невеликим запізненням із загальноукраїн-
ськими та світовими тенденціями.

Широкому розгортанню мережі кустарних ху-
дожніх промислів на Буковині та Гуцульщини 
початку ХХ століття перешкодила перша світова 
війна та її наслідки, адже театр бойових дій на 
фронтах між Австро-Угорською та Російською ім-
періями пролягав саме цими Карпатськими зем-
лями. Боротьба за збереження традицій у мисте-
цтві стала однією з форм боротьби українського 
народу за національну культуру і незалежність. 
«Захист буковинською інтелігенцією кустарів, 
прагнення організувати промисли було не ви-
падковим явищем, але на Буковині і Галичині 
ця діяльність не підтримувалася земляцтвами, 
як це було в Росії, тому широкої мережі кустар-
них промислів створити не вдалося» [1, с. 7]. 

Важливу роль для збереження і розвитку на-
родних традицій відіграли різні сільськогоспо-
дарські, етнографічні та промислові виставки 
в Галичині, на яких експонувались численні мис-
тецькі вироби, в тому числі з Покуття, Галичини 
та Буковини: Львів (1877, 1894 рр.), Станіслав 
(1879 р.), Коломия (1880, 1912 рр.), Косів (1904 р.) 
та інші. У дослідженнях українського мистецтвоз-
навця А. Клімашевського зазначається: «Все це 
виникало в різних колах громадськості, широке 
зацікавлення, що пробуджувало інтерес до на-
родного українського мистецтва. У результаті ви-
никають численні мистецькі спілки, об'єднання, 
що культивують, розвивають традиції народних 
промислів» [2, с. 11]. У заходах зі збереження на-
родного мистецтва брали участь відомі громад-
ські та культурні діячі: М. Василько, Ф. Кайндль, 
Є. Ярошинська, С. Конюк, Г. Генке, В. Залозець-
кий та багато інших. Вони закуповували вироби 
у селян та кустарів, позбавивши їх таким чином 
залежності від скупників та спекулянтів. Крім 
цього, було організовано розпродаж товарів на-
родних майстрів у магазині «Крайовий базар», де 
влаштовувалися виставки народного мистецтва. 
Прагнучи врятувати свою культуру від загибе-
лі, галицька і буковинська інтелігенція створи-
ла ряд культурних організацій, зокрема «Руську 
бесіду», «Українську школу» та «Народний дім», 
що в складних умовах Австрійської імперії стали 
активними пропагандистами освіти серед україн-
ського населення краю [2, с. 8].

Основу народного мистецтва майстрів, осеред-
ків і промислів визначало ремесло, яке обслугову-
вало певний ринок. Розвитку народних ремесел, 
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промислів, осередків сприяли зручні торгівельні 
шляхи, економічні можливості яких були при-
сутні на Буковинських та Галицьких землях, що 
пролягали з північних країн Скандинавії, Балтії 
до Чорноморського і Середземноморського узбе-
режжя, із Західної Європи до країн Середньої Азії 
та Китаю. Важливим фактором розвитку різнома-
нітних промислів Гуцульщини і Буковини також 
була наявність виробничої бази, сировини (дере-
во, метал, глина, вовна, тканини) все поруч, що 
в свою чергу давало можливість народним май-
страм реалізувати свою продукцію на ярмарках 
Львова, Станіславова, Косова, Кутів, Вижниці, 
Коломиї, Яремче, Рахова, Чернівців, Сторожин-
ця, Хотина, Кам'янець-Подільського, Заліщики 
та інших міст. У домашньому виробництві браку-
вало металопрокату (декоративних деталей) різ-
ного профілю або закуповувалось на складах, що 
постачали львівські, станіславські та краківські 
підприємці. Однак з ними успішно конкурували 
й місцеві ковальсько-слюсарські майстерні Я. Фе-
доровського, Ю. Шерера, П. Ярошевського, това-
риство «Фіш і брати Грюн» [6, с. 150–160]. 

Архівні справи Чернівецького державного об-
ласного архіву свідчать, що лише 1873 р. через 
Крайовий сейм вдалося домогтися коштів на від-
криття першого ремісничого училища в Чернів-
цях, згодом – школи лозоплетіння в Сторожинці 
(1891 р.) та двох шкіл-обробки дерева в Кимпо-
лунзі (1895 р., нині Румунія) і Вижниці (1905 р.) 
[10, арк. 453–454]. 

Отже, прагнучи створити на основі домаш-
ньо-селянської промисловості і ремесла, художні 
кустарні промисли, де художники, вчителі, гро-
мадські діячі краю організували навчання дітей 
прийомам створення художніх слюсарно-коваль-
ських виробів, художньої вишивки і ткацтва, ки-
лимарства, художньої обробки дерева, шкіри. 

В художніх формах виробів, які виготовлялися 
упродовж досліджуваного періоду спостерігалися 
такі тенденції: вони мали функціональне значен-
ня, їх утилітарне призначення розглядалось поряд 
із художньо-естетичними. Водночас у виробах від-
бивалося власне сприйняття народних майстрів, 
його смаки, розуміння прекрасного, знання світу 
і уявлення про нього. «Старі майстри, як правило, 
творили самотужки, виходячи з потреб ринку, а 
їхній зв'язок з художнім середовищем виявлявся 
в послідовному вдосконаленні, проваджені тра-
диційних форм творчості. Це був зв'язок окремої 
людини зі школою, яка відбивала риси народного 
декоративного мислення, зв'язок, продиктований 
характером побуту, способом життя. Всі способи на-
родного мистецтва виконувалось ручним способом, 
що визначало їх своєрідність» [11, с. 23].

Художні вироби Буковини, Прикарпаття 
та Гуцульщини здавна привертали увагу ви-
сокою майстерністю, яскравою самобутністю. 
«Творчий геній митців із народу, долаючи тяжкі 
умови чужоземного гніту, соціальної несправед-
ливості, уперто пробивав собі шлях до вершин 
світової культури. Невичерпна фантазія, багат-
ство кольорових рішень, мудрість і дотепність, 
безпосередність і оптимізм, особливе чуття деко-
ративності, високий ступінь узагальнених обра-
зів − це далеко не всі риси якими можна схарак-
теризувати творчість високообдарованих митців 
Прикарпаття» [8, с. 3].

Вважаємо за потрібне проаналізувати впливи 
народних художніх промислів на розвиток худож-
нього металу, зокрема, ковальства в Чернівцях, 
Коломиї, Косові, Вижниці, Сторожинці, Львові, 
Івано-Франківську та інших населених пунктах, 
розглянути передумови формування цього виду 
ремесла в буковинському, прикарпатському та гу-
цульському краї. Зазначимо, що впродовж бага-
тьох століть металообробка на цих теренах розви-
валась, здебільшого як одна з галузей домашнього 
промислу, виконуючи в першу чергу утилітарні 
функції. Ідентичність орнаментальних мотивів 
через замкнутість натурального селянського гос-
подарства й обмеження ринку збуту, внаслідок 
чого прийоми оформлення предметів побуту змі-
нювалися повільно й передавалися з покоління 
в покоління. Народні майстри-ливарники, зокре-
ма ковалі, виготовляли знаряддя праці (напилки, 
сокири, серпи, коси, плуги, лемехи, сапи, лопати), 
зброю (стріли, шоломи, топірці, шаблі, рушниці, 
порохівниці), деталі кінської упряжі, предмети 
домашнього вжитку, посуд, ювелірні прикраси, 
культові речі тощо.

Окреслене вище засвідчує О. Соломченко: 
«Милуючись гарними гуцульськими килимами 
чи веретою, ворсистим яворівським ліжником або 
різьбленою касеткою, незвичайною керамікою чи 
барвистою вишивкою, пейзажем випаленим на 
дереві, або строгими узорами, витисненими на ви-
робах із шкіри, писанками чи мистецьки гравіро-
ваним металевим предметом, ми часом не замис-
люємося над тим, що той чи інший орнамент, його 
рисунок і загальна композиція, перш ніж з'явитись 
у такому вигляді, в якому ми їх бачимо, пройшла 
великий і складний шлях становлення» [8, с. 4]. 

Звернення до народного мистецтва набуває 
популярності в архітектурно-мистецьких колах 
Східної Галичини, Буковини, Гуцульщини на-
прикінці ХІХ ст., що набуло яскравого втілення 
у архітектурному декорі будівель. Потужна тен-
денція використання народної орнаментики ко-
валями в декоруванні своїх виробів, заводського 
прокатного металу, парових молотів значно по-
легшило і пожвавило роботу численних кустар-
них підприємств та кузень. Широке застосуван-
ня ливарного і кованого металу в будівництві 
(віл, дач, громадських споруд, приватних бу-
динків) яке набуло великого підйому на початку 
ХХ ст., стало чи не першою ознакою зародження 
і створення орнаментів народної спадщини, а 
саме у Львові, Станіславові, Чернівцях де митці 
найчастіше звертались до мистецьких традицій 
Гуцульщини і Закопаного.

На початку ХХ ст. ковані твори вирізнялися 
наступними ознаками: застосуванням «карпат-
ського», «закоп'янського», «необринков'яного», 
«неороман'яского» стилів, продовжують існуван-
ня в ремінісценціях у «річищі» періоду пізнього 
ар деко, народного романтизму, конструктивіз-
му, функціоналізму. З'являються ознаки новіт-
ніх мистецьких пошуків які органічно поєднали 
природність, раціональність і ефектність матері-
алів (метал, дерево, скло, кераміка), синтезува-
ли в собі мотиви класичного та народного мис-
тецтва. Наприклад, елементи, характерні для 
української та гуцульської дерев'яної різьби («де-
ревце», «копанички», «хвильки», «ільчате пись-
мо», «грибочки» тощо) в огородженнях балконів, 
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кронштейни які закінчуються формами, типови-
ми для гуцульських латунних чепраг і згардових 
хрестів, також хрестовидні й рослинні елементи 
в орнаментиці. У цей період частота застосуван-
ня металевих елементів декору збільшилася. 
Серед них характерні решітки, зібрані з окре-
мих кованих або штампованих елементів, що 
з'єднуються між собою за допомогою заклепок чи 
хомутів, які в результаті утворюють виразно гео-
метризовані композиції. У решітках такого типу 
переважають карбовані з бляхи або штамповані 
елементи. В решітках акцентується ритмічне 
чергування форм, елементів, місць з'єднань де-
талей, що підкреслює конструкцію.

Тогочасні художні промисли Буковини та Гу-
цульщини з повним правом можна назвати тра-
диційними, оскільки розвивались вони на ґрунті 
спадкоємності традицій гуцульського та укра-
їнського мистецтва. Вироби килимарських про-
мислів Хотина, Путили та Косова, продукція 
сувенірної фабрики «Буковина», «Гуцульщи-
на», швейної фабрики «ім. Ю. Федьковича», ви-
робничих майстерень художнього фонду УРСР 
у Чернівцях, Косові, Івано-Франківську, Коломиї 
вирізняються специфічними рисами, характер-
ними для народного мистецтва. Продукції цих 
«промислів» була притаманна висока майстер-
ність виконання, своєрідна орнаментика, бага-
тий колорит фактур і алегорій у декоруванні.

Слід зазначити, що впродовж другої половини 
ХХ ст. державний розвиток художніх промислів 
Буковини та Гуцульщини був керованим вла-
дою, що супроводжувалось масовим виготовлен-
ням художніх сувенірів. Досліджуваний період 
відзначався появою різноманітного асортименту: 
карбованих плакеток, поруч з фалеристикою, 
ювелірними виробами, виробами з рогу, дерева, 
кованого металу. Йдеться про виробництво Чер-
нівецької фабрики художньо-сувенірних виробів 
«Буковина» (1969 р.), «Гуцульщина» (1968 р.), 
радгоспи «Брустурівський» (1969 р.), «Надвір-
нянський» (1978 р.) [9, с. 72]. «Знакова символіка 
орнаментики мосяжних виробів, писанок, різьби 
по дереву стала джерелом по-справжньому но-
ваторських рішень в архітектурному металі, як 
зазначив львівський мистецтвознавець Р. Шма-
гало, повертає людство до стану відродження 
традиційних рукотворних технік» [9, с. 19].

Важливу роль у процесі оновлення і подаль-
шого розвитку у радянський період (кін. 60-90 рр. 
ХХ ст.) мистецтва Буковини і Галичини відігра-
ли організації осередків народних художніх про-
мислів у Чернівцях, Вижниці, Кіцмані, Путилі, 
Вашківцях, Хотині, Косові, Космачі, Шешорах, 
Коломиї, Івано-Франківську та інших регіонах 
Гуцульщини, що об'єднували колишніх кустарів 
та народних майстрів, а також здійснювалася 
професійна підготовка для «промислів» художніх 
кадрів у спеціалізованих навчальних закладах − 
Вижницькому училищі прикладного мистецтва 
(нині – ВКПМ ім. В. Шкрібляка) і Чернівецькому 
ремісничому училищі № 5, Косівському техніку-
мі народних промислів ім. В. Касіяна, Львівсько-
му училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша.

Відсутність необхідних матеріальних коштів, 
втрата ринків збуту готової продукції, перехід 
на ринкові відносини усе частіше ставала при-
чиною закриття або перепрофілювання вироб-

ництв народних художніх промислів, культур-
но-освітніх установ та закладів культури після 
розвалу Радянського Союзу і на початках Неза-
лежності України. Наприклад: швейна фабрика  
ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці, філіали у м. Виж-
ниця, Кіцмань), сувенірна фабрика «Буковинка»  
(м. Чернівці), килимарська фабрика (м. Пути-
ла) ім. Н. Крупської (м. Хотин), «Гуцульщина»  
(м. Косів, Івано-Франківська обл.), що мало нега-
тивний вплив на стан народних промислів укра-
їнського суспільства та краю зокрема.

Зміни в суспільному житті країни, здобуття 
Україною незалежності створили умови для по-
дальшого розвитку української культури і етно-
культури усіх етнічних груп краю. Упродовж 
тривалого часу Буковина та Гуцульщина в умо-
вах принизливої колоніальної залежності від 
Австро-Угорщини, Російської імперії, Польщі, 
Румунії та Радянського Союзу не мала змоги на 
збереження і охорону власних культурних над-
бань. Як наслідок, багато матеріальних і духо-
вних пам'яток було знищено, пограбовано і ви-
везено за межі історичної території Буковини 
та Гуцульщини.

Слід наголосити і визнати, що творчість бу-
ковинських та галицьких майстрів ковальської 
справи: О. Дідика, І. Цуркана, О. Боньківського, 
Р. Стринадюк, С. Полуботька, Б. Новосельського, 
О. Бойкова, О. Гаркуса та багато інших, безпо-
середньо причетна до суперечливих шляхів від-
родження і розвитку ковальства, карбування, 
ливарства кінця 80-90-х рр. XX ст., до яких нині 
дотична когорта сучасних майстрів. Незапере-
чним фактом впливу є вивчення унікальнос-
ті (особливостей) буковинського та галицького 
спадку народних промислів, авторської стилісти-
ки майстрів в різних видах та жанрах декоратив-
но-ужиткового мистецтва, що побутувала впро-
довж ХХ ст. Це свідчить про єдність теоретичних 
і практичних досягнень майстрів ковальського 
ремесла минулих і сучасних поколінь та нових 
експериментальних завдань сучасного буковин-
ського і українського ковальства. Це сприяло 
оптимізації формування нових стратегій діяль-
ності приватних кузень, майстерень, коваль-
ських фабрик, як творчого начала наприкінці 
ХХ – початку ХХІ століття.

Таким чином, народні художні промисли 
та їх осередки, як мистецьке явище в нашій ма-
теріальній культурі, відігравали і відіграють 
значну роль у вихованні смакових, стильових, 
наповнених змістом та формою композиційної 
культури виробів, подальшої розробки проектної 
естетики майбутніх кованих виробів, які будуть 
пов’язані з авторськими виставковими творами, 
виробами архітектурного дизайну в середовищі 
тощо. Зазначимо, що науковці, художники-пе-
дагоги, майстри-практики навчальних закладів 
у яких викладається спеціалізація «ковальство», 
звертають особливу увагу на специфіку вивчен-
ня ковальської справи, трактування основних 
творчих законодавчих тенденцій, перспекти-
ви розвитку ковальського ремесла в площині 
культурологічного, педагогічного, виховного 
аспектів. Це в свою чергу зумовлює і стимулює 
необхідність вивчення творчого підходу до вико-
ристання, опрацювання надбань народних світо-
глядно-традиційних символів, знаків, емблем, 
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орнаментики (геометричної, рослинної, зооморф-
ної) минулих століть, ремісничих прийомів ста-
рих сільських майстрів.

Сучасний стан. Наприкінці ХХ – початку 
ХХІ століття майстрами художнього ковальства 
було розпочато збирання етнографічного і автен-
тичного матеріалу, що базувалось на глибокому 
вивченні багатоаспектної спадщини народної 
гуцульської творчості, яка у процесі еволюції ви-
кристалізувалась і залишилась на довгий час не-
змінною. Лише ті елементи і мотиви орнаментів, 
які були близькі й зрозумілі народу, органічно 
пов'язані з певною технікою виконання і стано-
вили собою значну естетичну цінність для під-
ростаючого покоління ковалів.

Слід зазначити, що спираючись на регіональні 
традиції свого краю, майстри сучасної ковальської 
справи досить оригінальні й самобутні у вирі-
шенні формально-змістовних характеристик ко-
вальства. Як дослідник художнього металу можу 
стверджувати, що своєрідність їхнього мистецтва 
також полягає в синтезі традиційної побудови 
форми, етнографічного орнаменту й технологіч-
ного процесу, в якому наявні ознаки минулого на-
родних художніх промислів і сучасні вимоги, що 
витікають з існуючих нині естетичних поглядів, 
використання новітніх технологій виробництва 
виробів. Сучасному ковальству Буковинського 
краю та Гуцульщини, притаманні: несподіване 
поєднання зображень квітів, листків, букетів, гео-
метричних мотивів народної гуцульської різьби 
з реалістичними елементами вишиванок з тради-
ційними народними мотивами. 

 Відомий мистецтвознавець О. Федорук на-
голошує: «В оцінці твору самодіяльного, народ-
ного і професійного мистецтва важливим фак-
тором виступає особиста індивідуальна манера 
художника, рівень його майстерності. Суттєвим 
є момент художньої досконалості, знання специ-
фіки творчості. Ніхто не наважиться ігнорувати 
фактор майстерності у професійному мистецтві, 
яке підпорядковане законам прекрасного. Твори 
існують поза сферою художності, інакше в силу 
вступає й починає активізуватись прокрустове 
ложе сірого ремісника» [11, с. 31].

Аналіз польових досліджень дає підстави 
для висновку, що у кожному районі, а подекуди 
і в окремих селах краю є своє коло улюблених мо-
тивів орнаментів (візерунків), що послуговуються 
майстрами у використанні, як засобу вираження 
власного світобачення та оздоблення кованого ви-
робу. Окреслена орнаментика побутує під інши-
ми назвами у суміжних або віддалених регіонах. 
Необхідно зауважити, що не існує стандартного 
набору народних мотивів, хоча найпоширеніши-
ми у різних місцевостях є: дерево життя, квітка, 
зірки (зокрема, восьмикутна), ромб, коло, хрест, 
космогонічні мотиви. Найчастіше в кованому ме-
талі Буковини, як і всієї Галичини, зустрічаються 
фітоморфні візерунки, які виникли за асоціацією 
з рослинами та їхніми частинами. 

Як зауважує український мистецтвознавець 
Р. Селівачов: «Специфічною ознакою мотиву 
«квітки» є відсутність яскраво виражених бота-
нічних рис, на відміну від мотивів «дзвоники», 
«мак» тощо. Не мають натуральної подібності 
й варіанти під назвами «рожа», «цвіток», «ромаш-
ка». Так, «рожа», що позначає і троянду, і маль-

ву, постає у вигляді восьмипелюсткової квітки; 
а «тюльпан» здебільшого подається у повздовж-
ньому перетині» [7, с. 173]. 

Зазначимо, що в художньому металі викорис-
товуються мотиви вінка та гілки, як композицій-
ного засобу декорування огорож: балконів, брам, 
хвірток, арок, сходових маршів, геральдичної 
символіки з ініціалами тощо. Цікаво, що мотив 
дубового або іншого листя (вишні, клена, ясена) 
зустрічається в орнаментиці частіше, ніж зобра-
ження самих дерев. Техніки виконання творів 
народного мистецтва, зокрема ковальських ви-
робів, зумовлюють граничну геометризацію мо-
тиву квітки, який перетворюється на композицію 
з трикутників, ромбів, квадратів або складних 
багатогранників.

Саме багаті народні традиції та високий рі-
вень технічної майстерності, значний органі-
заційний досвід мистців і майстрів забезпечує 
активний розвиток ковальства Буковини, При-
карпаття, Галичини кінця ХХ – початку ХХІ ст., 
в якому традиційні народні мотиви відіграють 
значну роль. Це стало кредом творчої діяльнос-
ті сучасних майстрів ковальства. Наприклад, 
у Чернівцях вирізняється творчість художни-
ків-ковалів Олега Жебчука, Віктора Цуркана, 
Олексіїва Євгена, Андрія Хорта та Ігоря Верень-
ко, Миколи Синиці та інших майстрів, індивіду-
альним підходом яких є запозичення народних 
традиційних декоративних елементів з вишив-
ки, килимарства, різьбярства, кераміки, оброб-
ки деревини та виконання їх у матеріалі. На-
скрізною лінією пронизані їхні роботи різними 
декоративними елементами, рослинними та гео-
метричними орнаментами, символами, гераль-
дичними знаками, що надають кованим виро-
бам образність металевої пластики і стилістичну 
мову народних мотивів в архітектурному металі 
молодих майстрів. На Вижничинні виокремимо 
творчий доробок молодих мистців Івана Поп'юка, 
Івана Колотила, Івана Труфена, Романа Пари-
нюка; ґрунтовними творчими пошуками з цієї 
когорти майстрів середнього покоління, виділя-
ються виставкові мистецькі твори скульптурної 
кованої пластики і архітектурного металу Іллі 
Поп'юка (нині працює м. Київ). Майстри Гу-
цульщини своїми мистецькими творами, зокре-
ма, косівщини (Роман Стринадюк, Олег Гаркус, 
Володимир Попенюк, Сергій Швед, Ігор Грузин-
ський, Руслан Гарматюк (дамаск), коломийщини 
(Олег Супрунько, Василь Руснак, Богдан Ново-
сельський), Анатолій Рудік (Надвірна), Покуття 
і Кути (Ярослав Гулій, Микола Головчук), Сте-
пан Майор з Хуста.

Маємо визнати, що особливості мистецько-ес-
тетичного світогляду народних традицій лежать 
в основі художньо-ідейного рішення ковалів 
в матеріалі, вміння акумулювати та об'єднувати 
фахові якості художників і майстрів ковальства, 
стимулювати розвиток власного почерку і стиліс-
тики. «Кожен митець має коло улюблених тем 
і образів. Мистецтво аматорів з народу еволю-
ціонували по шляху опанування глибоких ідей. 
Тому, художнє ковальство цікаве не тільки тим, 
що воно існує, а й насамперед своїми якісними 
формами. В цьому мистецтві здійснюється сплав 
суспільно-естетичного і етичного, які нерозділь-
ні, взаємно доповнюють одне одного» [11, с. 33].
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Також, постійно зростаюча комерціалізація 
мистецьких процесів, що призвела до появи на 
прилавках ринків, численних магазинів, худож-
ніх салонів на Гуцульщині та Буковині, пере-
важним чином дешевих творів (копій) народних 
промислів України з Китаю, Східної Азії, Захід-
ної Європи, що пропагують духовне зубожіння 
або «профанацію» людини.

Висновки і пропозиції. У публікації проа-
налізовано функціональні й декоративні особли-
вості металевих елементів ковальства, які впли-
вали на якісний рівень розвитку художнього 
кованого металу, його зв'язок з побутом в домаш-
ньому господарстві та оздобленні осель, ужитко-
вих виробів Буковини та Гуцульщини впродовж 
ХХ – початку ХХІ століття. 

На підставі аналізу мистецтвознавчої літера-
тури та архівних джерел досліджуваного періо-
ду, нами зроблено такі висновки:

визначено, що серед досліджуваних видів ко-
ваних елементів (огороджень балконних, вікон-
них дверних решіток, сходових маршів інтер'єрів) 
є значущими мистецькими творами ковальсько-
го ремесла означеного періоду;

доведено, що стилістичні новаторські принци-
пи оздоблення виробів відповідно до українських 
традицій призвели до відродження ковальського 
мистецтва Буковини та Галичини;

виявлено, що співпраця, яка існувала між 
художниками, ковалями, архітекторами спону-
кала до реалізації цікавих творчих задумів, ви-
конання роботи в матеріалі яка підтверджувала 
зв'язок з традицією народного мистецтва;

обґрунтовано шляхом порівняльного аналі-
зу кованих творів, що мистецький і технологіч-
ний рівень кованих виробів стимулював авторів, 
майстрів та підштовхував працювати над нови-
ми ідеями та їх реалізацію; 

з’ясовано, що з початку ХХІ століття важливого 
значення у справі розвитку й утримання на плаву 
осередків народних промислів та їхнього впливу 
на майстрів, художників, має сприятливий вза-
ємний культурний обмін (виставки, ярмарки-про-
даж, ковальські фестивалі), що спонукають до 
подальшого зміцнення та розвитку ковальської 
справи; пропагування культури національних 
меншин (гуцулів, бойків, лемків, румунів, молдо-
ван) на території Буковини та Галичини; збере-
ження їхніх традиційних духовних цінностей;

сучасні ковальські твори буковинських 
і гуцульських майстрів відзначаються: сучасним 
виглядом, пластичною виразністю, що не су-
перечить утилітарності речей, національною ви-
разністю використаних візерунків, орнаментів, 
довершеністю художньо-технічними прийомами, 
наявністю власного орнаментального фонду, са-
мобутністю типів виробів, неповторністю стиліс-
тичних ознак.

Перспективи подальшого розвитку. Уза-
гальнюючи багатовіковий творчий досвід май-
стрів минулого, прагнучи до створення нових 
художніх форм, Гуцульське та Буковинське 
мистецтво ковальства ХХ ст. – початку ХХІ сто-
ліття, показало колосальні можливості роз-
витку сучасної мови в цьому напряму. Молоді 
митці на ґрунті народних традицій домоглися 
серйозних успіхів, створили доробок, який вони 
мають тепер асимілювати на нових, сучасних, 
цивілізованих культурних європейських заса-
дах та здобули відзначення і визнання широких 
кіл любителів ковальського мистецтва в регіоні 
та Україні. До подальших напрямів наукових 
досліджень належить виокремлення форм і ме-
тодів підготовки ковалів та художників по мета-
лу у закладах вищої освіти мистецького профі-
лю ХХІ століття.
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