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ВрАЖеННW nереk.ною, ні з 
~ ц .. м не зріакяною ~4COJo Кар
~ n4т, 4Мерик&нський ху дo>f<ltU1к 
Рокуел Кент якось сказав: «У .. 
цьому ~ра1 кожного дня nови-

нен народжуватнея nоет, ком

познтор, художкнк». У nравди ... 
• • воста цих сnав nереконуєшся, 

коzж знайомишся з о.ист&в.кою 

творІв народного мистецтв&! 
Гуцульщ-.шн, яка нещод.!ено 

ві~рмлкя у nриміщенні Оде
ськоrо худо>tанього музею. 

По-справЖttьому осягнути т~ 

л~ н~одних Мс!ІЙстрів Гуцуm.-
• 

ЩИНИ МОЖе ТІЛ .. КН ЛЮДИt+а, ЩО 

сама rrобувала у aepxoU+ІttcbK"fX 
р&Йоt44Х Кс1рnат, усеідомила дн
еовІоfжність ~ юраів, nізНОЛіІ 
сnосІб жнття, nобут, зе-нчsі т~ 
о6рядw уЩ)аінсь.смх rорян і, що 
наНаажпнвіwе, збаrнула суть 
?хнього світосnрнйtfяття, за 
Яf'НМ • уяві мктця сеіт люди-

• • 
НН І СВІТ дерева, ПТ8Х4 ЧИ 38"• 

чейного каменя - єдине ціле. 
й усе у ньому - еід nотіч
ка до гІрської аселі - по-

• 
своєму одухевнеttе, жsдалене 

саоєю ісюрією, своєю Леген
дою і C80fJIO функцією у 38 'яз-
ках між людиною І яеt1ЩlІМН 

. nркродн. У цьому мюч до ро
зrмікня буА'--JІКС>rО 'Ті8ору rу
цула. 

І ще одне осо6.nиаісп., •ку 
1арто 3НМИ, 3Н8ЙОМЯЯ'fІf!Са; з 
антаарами тамтешніх м~йстріа. 
Дп• ryцyna твір мнстецта" -
це асе, що ноrо оточу~, все, 
чоrо торкаt"nаСя його pyt<~. 

МІІсrецтво Гуцу•щнюс н.:, 
як самі ropw, і сnоконвіку го
рwни аnас:нору-. виrотооnяnм усі 

речf Хс!ІТН'-ОГО ВЖІоtЩ, ОДЯГ, 
3НаряддІІ nраці. Коже44 3 цмх 
внрФбіа ryцytDf з дме~ижною 
старанністю і терnімн11м нам&
rатtся 1 міру свого тманту 
nрккраситіоі, оадобитн, нАДати 
речі opwrнanьtюr форми. 8аА 
ttм npomynм neper.aopК'f1of на 

витвІр ммстецтаа У'Се - еід 
n~ ДО СМJІІІtСІ.ІСОГО 10381 

tІд ~демкеrо руwнике до аЬ
рІт садиби. Саме ц. ІttCpa2 до6-
ре аасвІдqус Інтер, с.р ryцynІt· 
АІООТ хетм, •м•м ро~чнмм· 
м• " мумю. Тут 

nредставлен.а обов· язкова длS1 
- V 

кожноt хС:Іти ма.истерно в~тиака 

верета (nокривмо на л&вку, ва
лізу). одяг, характерний для 
гуцульсьІ<оrо ccna Річка; речі 
хатнього вжитку. 

Одразу зазначу, що на ви
ставці, укладені~ з фондів Ко-.. 
ло-микського музею неродного 

ВИСТАВКА 

мш:тецтва Гуцульщини, nред-. - . 
ставлеНІ Т60рН Ж! Нl!І1ВИЗ~ЧНІ-

• • 
urиx митцІ в краю, хоча тут 1 
еJС<nонуються роботи членів ві
домм·х дин.&СТі.й, таких, JJK рІд 
Шкрібляків з cenlt Яворіа Ко
сіось.кого району, рІд ВасН!І"Іll
щукіа, Цвіnикіо, Г м.ущакІв. Є 

• • • 
тут 1 чwмало анt aoptD нееtдо .. 

• • • 
мкх мm:fcype11, 1 серед них юn,.-

6. .. . 
ц ро rт '-'аиGІрtе мннуnоrо 

століття. 
HftЖ1o.нiwe rsредстамені Mfl 

вмсняці роботи rуцупьсь.tСМХ 
ткаnь - и~рl:.номонітнlwнх 
орн()мекті• піжНИfОС, кнnи.мw, 
верети, руwникн.. Особnнеу 
'(8ary nрчsертм безворсаанн 
К54DНМ «fуцул», роботи М. 
Шкрі6nJН<. Внt< он&кий у т:рьди
ційній гуцу~W~а.кін манері, сао
tм орнАМентом І бltра4МИ еІн 
Н4йточніwе nереда€ красу й 
токи nей:t•жу кapnaтc~~rwor nо
ЛGнмнц. Ексnонуютьс" тут і 3 
млШ<wм хист-ом вико1+lІ!Ні робо
тw рі:tа.tбя.ра з ~ого ж роду 
В. Шкрібn"f(а. Це доснrь знанш:f 
мейс.р, що ум1nо аикорнсrо
•У~ дерееаІ а анконаtd 
rnмбоммн. apisyeaюtt~м орма-

v • 
мем1м иоrо, "есnода-

ваним nоєД}-І&ННЯМ геомотрнч

ннх І рослинн~х у:10рі о. В окре
мих виnадках В. Шt<рібляк, як . . . -
1 ІншІ маистри, а<ористусться 
• • 
ІНt<рустаЦІСЮ , ЯІ<с) TG>I< DДМУО -гврмонує з тоtн>мн са,..,оІ дере-

ви-ни. 

Важлиnо з~значити, що s бlt-
гатьох сюжетно ув"ір~зненнх 

чістt". (якщо до:.аопе.но ажитн 
та.ю1~ тормІн) уирьіtі"Ськнх rо
рян. Те! осо ж np>1 огляді •'~-

• 
ст~1<и енникає кІлька зltyn~-

жot-tь, які, на мІй nогляд аарто 
орвхуоатн nрн е>рге+tІзс!ціі nо

дібних внстltвок у Мltнбутньому . 
Слід пам ' ,.т~ти, що тоорча 

менера керnатськ"іх маистрІа-
• 

ТВОРИ НАРОДНИХ МЛАСТРІВ Г:Уt~УJ'ІІ')JДИНИ 
НА СТЕНДАХ ОДЕСЬКОГО ХУ,D,ОЖІ-ІЬОГО 
МУЗЕЮ 

творах рі~бярі.в чітко ок.р~
люються МОТИВИ Hl!WOГO р~ 

дянсьи-ого сьогодення. Тут с ро~ 
б~н, nрисвячені ХХУ з 'Т:1доаі 
nдртіі, темі дружби народів, 
розювіту І<арпn.т<ьrс·ого краю . 

Безсумн1оно, ціІсМtнмн вида
дуться відвідув&ЧDМ і такі ро
бо~•, ЯК pyWNИK роботн Г. 8&
силащук, оздоблЕЬні карбуван
ням cyne,-tipнJ бартки (rуцульсt.-

• • 
ка сокири, що колІНсь cnyry•anн 1 
зброєю), де-корат~tJНі тареnі, 
мtКісrерно nрнкрlІwені тради
ціwні гуцульсt.І<і чоловічі no.
oct жіночі сум()'Іки. Є тут і 3р~ 
зк" кервміLf...нх виmорів робо-. -
тм -rеж дос...nь ВІАОМ~rQ м~ст-

р~ П. ЦBiJUfK4. 
• 

С&модіJІІль.на Т9opЧteflt до-
аm. Чl'fC:Л8КttOf O'fHiчtюf rpy"" .. 
уt<.ренк:ьке>го народу - ryцy-

nia (бпнзько 300 тис"ч) вадоІІЦ 
ft HfМ.UtlfX t(раяХ Н&Д3&Н'ЧеJ1'НО 

мало. І в ист Ь&Ку, що еt<с"онуе-
• 

ть.ся зарасs, слІд ро.зrn~дати, 

.яtе пом іпtс І цікаес 11анще • 
культурному жк-nі міста. Пра
ці8Іf.....мн музею досмть nлідно 
nоnрацюаапн, щоб датм аід•І-
дуеачам бІл-.w-менw ціпісне 
yиne""tt npo nобуто•у твор-

то здебільшого н~уток не ок· 
рамоrо майстра, ~t цілої дн.н~
стtт, роду. Тому доціnь.но •tом: 
nонуввти о.итоорн nредст4внн~ 

ків однієї АИностІ'І, сти<:nо 
nредст&DЛЯ11Н ії, А обоn' Я .ЗІ< о• о 
вкьзуuатн, .з якого саль, якоrо 

рt!нону '}ОН~ nоходнтh. Вказу-
, .. і 

ВL\ТИ, ЗІВtДtОИ С&Ме, З ЯКОІ М С .. . . ... 
ЦС80СТ1 нв.дtишов аисnонат, 

. " вмкnиво ще и тому, що ПОН1fТ-

тя .rуцуль~на-» досн-n. умо ... 

-.....-

~. В Карn.тах t napeдrlp • ,.х 
"?РУЧ .n Жс!ІТ.. СМ& рІ ІІИХ от-
Н~ЧНkХ груn: ryцynln, Г.')ЛИ'tІІН, 
боиt<ІІІ., nомиІn, буко•~••щіn, ру .. 
CliHin. І(о>кн~ 3 ннх Mlt caor 
таорчІ траднцІі, саоі ос:о6nн
ьосtІ 8 м&Н рІ OДJtГltTHC,., • 

обрІ'д~>-. nо6уті І з••1ча,.х. І, 
• 

~аtСІЮ, ~ 8Ct'1 ЩО 8 -.то .J 

Knpnaт, гуцуnt.сt-ка. Т l'K, Hlt мІм 
І 

norn-.д, АС,.КІ зрпзкн од,.rу. що 

"'~сnонуютьс~ туr, бim.wC' І'А· 
Ж4Тt. н~ букоенн~ьк ч\4 бо•~
кІесьІ(е nо:..оджtннtn 1 нІж ІtА 
гуцу.nьсьно. Hn бмеn.ох Rнро-
6ах nо.цасrься ,nі~nСІКТІІn тнаа, 
і nрнзначсttнІt 1чро6у .nнщм 
тьс~ нозро.3уміnчм, Г "'дnю, що 
,цсяt<І 3 ю1.х n~рто npoдy6nto•n · 
тч аідnо.,Ідн~кІ\мн ·' nІт ptttyp
нoi ук~rнс~кої т~t рос\11сkІ<О{ 
мОQ. 

І ЩQ о~,. . Ні\ •~•<1 ~"''-'' f\tt· 
спо,..ую,~с я wln\,Kt\ pywнt.fиia. 
А11о tю слІд Зt~уааrч, що цо 
не руwннки 11 tlrtwoмy ро,у

мl•м-tІ . Гуцуn .. СkЮіМ /')уwнw.<АМ, 
що nредст~аnонІ тут, nрн-т nмdН
ний здебІІТhШОГО o6p"f\OfHH1 
хг.раtпар І et4rnм,ц, optt&Мctнy~ 
OlJHHR, берои і~ 'НІСОМ Jane .. 
ЖlІть J\Ід обр•доnоrо nри:ань
нон·ня (ну )(OЧtt G ІJRTH ttecln" .. 
ні руu.нн-<к ... t). Тому и сnрннн"" .. 
'rtt іх було б точнІшим, 11кб .. 
nрwнмідно nкa::JyRIJI'IФC", Rку 
обрядоеу мІсІю Іtтону•а• тоk . ... . 
ЧW tKtaMH ІWТІnр • 

5. ІІА 


