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ТКАНИЙ ХУДОжНІЙ ТЕКСТИЛЬ 
У КОНТЕКСТІ «РУХУ МИСТЕЦТВА І РЕМЕСЕЛ»

Ольга Ямборко

«Рух мистецтва і ремесел» зародився у Великобританії в другій половині ХІХ ст. як мистецька реакція 
на індустріалізацію промисловості й поширився в Європі, а також Північній Америці. Крім творчих пошуків, 
популярність «Руху…» була зумовлена різноаспектним соціокультурним розвитком тогочасного суспільства, 
яке в багатьох регіонах переживало період національного відродження. Стаття присвячена відображенню 
цієї проблематики на прикладі розвитку художнього текстилю. 

Ключові слова: «Рух мистецтва і ремесел», гобелен, шпалера, килим, декоративне мистецтво, 
соціокультурний аспект.

The Arts and Crafts movement has been arisen in Great Britain in the second half of the XIX century as an 
artistic response on the industrialization. It has been extended in europe and North america. The Arts and Crafts 
movement popularity has been determined with the creative search and diverse social and cultural development 
of that time society, which has endured the national revival period in many regions. The article is dedicated to the 
consideration of such problems by way of example of the artistic textiles development. 

Keywords: Arts and Crafts Movement, tapestry, carpet, Applied arts, social and cultural aspects.

На сучасному етапі українське мисте-
цтвознавство інтегрує у світовий контекст, 
що спонукає до ширшого вивчення вітчиз-
няних практик, порівняно із синхронними 
процесами в інших національно-культурних 
середовищах. У зв’язку з дослідженнями 
мистецької освіти, художньо-промислової 
інфраструктури в Україні кінця ХІХ – почат-
ку ХХ ст. вивчається теоретико-методичний 
і практичний досвід засновників «Руху мис-
тецтва і ремесел», а також його ключових 
представників. Ця стаття висвітлює обста-
вини й напрями розвитку галузі тканого ху-
дожнього текстилю в доробку фундатора 
«Руху мистецтва і ремесел» В. Морріса та 
в різних національних школах кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. Такий огляд нині вважається 
необхідною передумовою для об’єктивного 
й усестороннього осмислення процесів і 
явищ в українському текстилі, з’ясування в 
ньому набутих та оригінальних ознак. 

Тематика «Руху мистецтва і ремесел» у 
вітчизняному мистецтвознавстві досі була 
вивчена й осмислена лише фрагментар-
но. Цілісний огляд діяльності окремих пер-
соналій чи шкіл зарубіжжя донині є мало-
висвітленим, у науковий обіг введено не-
значну кількість біографій, практик, явищ, 
артефактів, як наслідок, не сформована 
достатня порівняльна база для апробації 
ширшого мистецтвознавчого дослідження 
власне українських «текстів». Зазначені 

проблеми порушені в дисертаціях Р. Сил-
ко про розвиток методики прикладного 
мистецтва Готфріда Земпера в художньо-
промислових школах Західної Європи [2] 
та Н. Мартиненко – про життя і творчий 
доробок представника «Руху мистецтва і 
ремесел» британця Генрі Дірля [1]. У своїй 
праці Н. Мартиненко детально розглянула 
тему рослинної орнаментики фірми «Мор-
ріс і Кº», зокрема в килимарстві, чим допов-
нила в українському мистецтвознавстві 
інформативний обсяг матеріалів щодо істо-
ріографії питання. У дослідженні Н. Марти-
ненко загалом дотримано вже сформова-
ної традиції опису діяльності представників 
британського «Руху мистецтва і ремесел», 
яка дешифрує їх художньо-образну мову, 
покликаючись на поезію, естетику пре-
рафаелітів і пов’язаний із цим корпус ху-
дожньої літератури, теоретичні праці. 

Декоративне мистецтво стало предме-
том наукових зацікавлень і професійної ху-
дожньої діяльності в другій половині ХІХ ст. 
в рамках так званого Руху мистецтва та ре-
месел, що зародився у вікторіанській Англії 
й поширився в Європі та Північній Америці. 
Популярність «Руху…», з якої розвинувся 
модерн, ар-деко, Баухауз, практики другої 
половини ХХ ст., крім власне мистецьких 
пошуків, зумовлена різноаспектним соціо-
культурним розвитком тогочасного суспіль-
ства, у якому поширювалися ідеї неоро-
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мантизму на тлі нових економічних і полі-
тичних умов. У Великобританії підґрунтям 
для виникнення «Руху…» стала полеміка 
естетського середовища із прихильниками 
стрімкої індустріалізації та її наслідків – 
поя вою категорії предметів ширвжитку, що 
загрожувало зникненням культури реміс-
ництва, а на думку ідеологів й теоретиків 
«Руху…», – деградацією морального ста-
ну суспільства. Натомість у Скандина-
вії та Центральній Європі злободенність 
«Руху…» більшою мірою була пов’язана із 
хвилею національного відродження. Таким 
чином, спільність завдань у формуванні 
означеного явища мала водночас різний 
результат та вплив на історію національних 
мистецьких шкіл. 

«Рух…» постав з діяльності фірми 
В. Морріса «Морріс, Маршал, Фолкнер і Кº», 
заснованої 1861 року для виготовлення 
інтер’єрних тканин, гобеленів, меблів та ві-
тражів. Ентузіазм Морріса поділяло широ-
ке коло архітекторів, художників, письмен-
ників, ремісників, які об’єднувалися в ре-
місничі гільдії та спілки. У 1888 році одна з 
таких гільдій провела в Лондоні «Виставку 
спілки мистецтва та ремесел», що й дала 
назву всьому рухові. Натомість дискурс, 
який передував появі «моррісонівських» 
гуртків, розвинуся в Англії ще в 1850-х ро-
ках поміж художниками-прерафаелітами, 
з теоретичними обґрунтуваннями Дж. Рас-
кіна, Г. Земпера, О. П’юджина. Крім того, пе-
редумовою постання «Руху…» виявилася 
Всесвітня промислова виставка в Лондоні  
1851 року, експозиційні площі якої дали 
якісно нову візію проблемі предметного 
середовища, сприяли формуванню нових 
методик у художньо-промисловій освіті, 
музейництві, загалом змінили підходи до 
рукотворного предмета. Так, представники 
«Руху мистецтва і ремесел» обстоювали 
ідеї соціалізму, зокрема християнського, 
і застосовували їх щодо предметного се-
редовища людини, де побутова річ висту-
пала носієм краси / стилю, доцільності та 
рукотворності. Передусім це мало на меті 
плекання моральних якостей особистос-
ті. Отож, предметам побуту надавали ес-
тетично-виховного значення. Прагнення 
апелювати через предмет мало масовий 

ефект, водночас було зручним для сприй-
няття різними соціальними середовищами. 
Намір зробити естетизований приватний 
простір доступним для всіх і підтримка ре-
місників у протистоянні з індустріальною 
промисловістю були опорними пунктами 
соціалістичної програми «Руху…». Утім, 
реалізація таких завдань насправді вияви-
лась утопією, позаяк вироби ручної роботи, 
виконані згідно з індивідуальним художнім 
проектом, за їх собівартістю були недосяж-
ними для пролетаріату й середнього класу. 
Як наслідок, надбаннями творців «Руху…» 
користувалися їхні опоненти – буржуа, про-
мисловці. 

У програмі «Руху мистецтва і ремесел» 
художній текстиль не залишився поза ува-
гою, актуального звучання йому надав 
натх ненник руху В. Морріс, який пов’язав 
цю тему із проблемою відродження ману-
фактур та залучив текстиль для оздоби 
інтер’єрів. 

У типовій для британського «Руху мис-
тецтва і ремесел» композиції інтер’єрного 
оформлення переважала декоративна 
полі фонія – архітектурне і предметне на-
повнення вирішувались однаково виразно 
(іл. 1). При цьому «виразність» розуміли не 
тільки як декор, але і як тактильний потен-
ціал поверхні, її здатність «розповісти каз-
ку чи викликати спогади» [7, p. 23]. У своїх 
поетичних творах, поглядах на мистецтво 
та в художньо-дизайнерській діяльності 
В. Морріс стверджував, що історія може бу-
ти доступною не тільки через читання, спо-
глядання, але й через дотик [7]. Водночас 
декорування інтер’єру у візії представни-
ків «Руху…» часто мало тематичний ухил. 
За основу брали літературно-міфологіч-
ні сюжети (будинок Морріса в Келмскот-
ті, помістя Стенмор Хол, Будинок Астора  
тощо), популярними також були тематичні 
середовища, інспіровані різними епохами 
чи країнами (замок Пелеш у Румунії та ін.). 
Перекладені «художньою мовою», ці, пере-
важно ідилічні, сюжети рівномірно розподі-
лялися в просторі, візуально позбавляючи 
інтер’єр центральної домінанти. 

У таких умовах художній текстиль на-
лежав до неодмінних атрибутів інтер’єру. 
Йдеться про шпалери для оббивки стін 
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ІСТОРІЯ

і меблів, шторні тканини, ширми та заві-
си (ткані або з вибійкою), а також килими 
й настінні панно. До останніх здебільшого 
належать гобелени, «тематичні килими», 
вишиті панно. 

Джерело стильових пошуків до кожної 
з груп художнього текстилю визначається 
по-різному, при цьому спільними є неоро-
мантичний лейтмотив та графічно-лінеар-
ний підхід, заснований на орнаментальних 
арабесках. Так, для моррісонівських ви-
бійок і тканих шпалер властиві репліки на 
тему ренесансної орнаменталістики тюдо-
рівського періоду, гобелени демонструють 
відчутний вплив середньовічних аррасів, 
орнаментальні килими є відбитком інтер-
претації східноперсидських, неоготичних 
та ренесансних мотивів. На початку ХХ ст. 
стилістика й самі підходи до трактування 
образотворчої структури текстильного пан-
но значно розвинулися, не залишившись 
осторонь художнього процесу загалом. Це 
був новаторський досвід, спрямований на 
інтеграцію різних видів мистецтва з ураху-
ванням їх специфіки. Така тенденція була 
визначальною впродовж ХХ ст. 

Оскільки досягнення «Руху мистецтва і 
ремесел» мали ідейне підґрунтя й скоор-
диновувалися згідно з теоретичними по-
глядами художників-практиків на предмет 
декоративного мистецтва, кожному ви-
ду творчості був властивий свій наратив. 
В. Морріс, зокрема, вважав гобелен іде-
альним утіленням ідей та естетики запо-
чаткованого ним руху, «найблагороднішим 
видом ткацтва», що не підлягає механіч-
ному виконанню, вимагає не так технічної, 
як мистецької компетенції [14, p. 23]. Ово-
лодіння навичками ткацьких переплетень 
упевнило В. Морріса в тому, що ткання го-
беленів є «благословенною працею», здат-
ною продукувати твори високих мистецьких 
стандартів чи «краси» [11, p. 13]. Натомість 
оцінка В. Моррісом роботи гобеленових 
майстерень у Великобританії (Королівської 
Вінздорської мануфактури) та Франції (ма-
нуфактур Гобеленів, Обюссона) виявила 
кризовий стан галузі. Починаючи із XVII ст., 
провідні мануфактури, на думку В. Моррі-
са, «торгували потенціалом мистецтва, як 
повії» [11, p. 9], а фактично – ігнорували 

видову специфіку гобелена, копіювали об-
разотворче мистецтво аж до захопленого 
відтворення малярських технік. За слова-
ми В. Морріса, гобелен перетворився з ви-
сокого мистецтва на «меблярську іграшку» 
[11, p. 9]. Посутньо, це означало втрату ста-
тусу гобелена в предметному середовищі 
та мистецькій ієрархії, порівняно з тради-
цією середньовіччя. Модернізація ткання 
гобеленів, здійснена В. Моррісом у низці 
пунктів, стала програмною для спорідне-
них практик у середовищі різних національ-
них шкіл на далеку перспективу. 

Намір відродити шпалерне ткацтво 
В. Морріс реалізовував системно. «Діа-
гностування» галузі змусило переглянути 
принципи роботи над гобеленами, що бу-
ло додатковим аргументом конкретизувати 
саме поняття «художник-прикладник», яке 
до цього часу радше мало передумови, 
аніж реально існувало. Відтак В. Морріс 
розпочав власноруч ткати шпалери за свої-
ми ескізами. Спершу він ініціював творчий 
експеримент для освоєння майстерності, 
який щоденно займав до трьох-чотирьох, 
іноді десяти годин занять за верстатом [11, 
p. 10]. Паралельно вивчав технологію фар-
бування пряжі для ткацтва природними 
барвниками (цій темі присвячене есе «Про 
фарбування як мистецтво», 1889 р.). 

Наступним кроком стала організа-
ція власної гобеленової майстерні, яка в 
1882 році переїхала з Келмскотту в Хам-
мерсміт до Мертонського абатства, де на 
базі місцевої текстильної фабрики розви-
нулася як окрема структура моррісонів-
ської фірми-мануфактури «Морріс і Кº». 
Над картонами шпалер і гобеленів тут, ра-
зом з В. Моррісом, працювали художники 
Ф. Вебб, Е. Берн-Джонс, Дж.-Г. Дірль, при-
чому кожен відповідав за окрему складо-
ву образотворчої композиції. На ткацьких 
верстатах їх проекти втілювали В. Найт, 
Дж. Мартін і В. Слітт. Високі критерії В. Мор-
ріса до ткачів гобеленових майстерень 
мали специфічний соціальний відбиток, 
позаяк він наполягав, що такий майстер 
повинен бути одночасно художником, доб-
рим колористом, креслярем, і вважав цю 
справу чоловічим покликанням, довіряючи 
жінкам «озеленення» шпалери [5, p. 170]. 
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Водночас будучи прихильником поглядів 
Дж. Раскіна про ремісництво як шляхетну 
справу, здатну облагородити людину на 
противагу механізації, В. Морріс заохочу-
вав до роботи у своїх майстернях будь-кого 
з бажанням працювати й без належних на-
виків. Насправді, така соціальна докт рина 
мала своєрідне вирішення, оскільки безпо-
середньо над найвідомішою серією шпа-
лер мертонської майстерні «Знайдення 
святого Грааля» під керівництвом художни-
ків трудилося троє хлопців-підлітків, які, на 
думку В. Морріса, до завершення завдання 
фактично мали стати самодостатніми мит-
цями [3]. 

За образно-тематичною манерою гобе-
лени фірми «Морріс і Кº» якомога краще 
відображали тези прерафаелітів, їх можна 
вважати апофеозом утілення ідеалів само-
го Морріса та британського «Руху мисте-
цтва і ремесел», для яких ідеальний твір 
був поєднанням краси й істини, наслідком 
незаперечного наслідування природи. Як 
правило, гобелени відображали міфологіч-
ні й релігійні сюжети чи анімалістичні сцен-
ки, зразком обрали формально-стильовий 
канон середньовічної шпалери у варіанті 
художників-прерафаелітів (пластика фігур, 
їх пропорції, «ідеал краси», ускладнене 
графічно-просторове трактування форми 
завдяки деталізації зображення). Пере-
вага надавалася фігуративним компози-
ціям, що потопали в сув’язі різноманітної 
флори, оздобленої написами, виконаними 
неоготичною каліграфією. Взоруючись на 
середньо віччя, В. Морріс намагався уни-
кати картинного формату гобеленів, інтер-
претуючи їх як архітектурний елемент – 
«живу» стіну або «кочівну фреску», що то-
тально заповнювала призначену їй площи-
ну, зокрема над дверима та вікнами. 

Вершиною ткацтва моррісонівської ма-
нуфактури історіографія називає цикл го-
беленів, присвячених епосу про короля Ар-
тура – «Знайдення святого Грааля» (1890–
1895). Ці шість тканих фресок створені в 
унісон із класичними практиками гобелена, 
оскільки об’єднані в серію та розробле-
ні адресно, з урахуванням особливостей 
інтер’єру (їдальні в Стенмор-Холі), на за-
мовлення В. Нокса Д’Арсі (іл. 2). Динаміку 

оповіді тут передають незамкнені бордю-
рами фігуративні фризові композиції (крім 
сюжету «Корабель»). Насичений колорит 
шпалер вирішений на контрастах глибоко-
го «нічного» тла й висвітленої централь-
ної сюжетної лінії. При цьому дотриманий 
принцип середньовічної шпалери в засто-
суванні обмеженої кількості відтінків, відтак 
збережена площинна цілісність живопис-
ної композиції. Позем полотен заповнюють 
рослинні зображення, детально виткані, 
з дотриманням «анатомії» першоджерела. 

«Знайдення святого Грааля» майстерні 
«Морріс і Кº» за всіма стилістичними озна-
ками є зразком неоготики, у якому прочиту-
ється тяжіння до ідеалізованої епохи разом 
з новочасними змінами трактування фор-
ми, при цьому акцентовано увагу до засобів 
виразності самого матеріалу й техніки. Ра-
зом із цією серією у Великобританії в один 
період з’явилися щонайменше два інші 
цик ли шпалер аналогічної тематики. Один 
з них – «Ідилії короля», створений на Коро-
лівській Вінздорській ткацькій мануфактурі 
за картонами Г. Бона в 1870–1880-х ро-
ках, – презентує типово вікторіанський 
варіант мистецтва шпалери. Вінздорська 
мануфактура, заснована 1876 року, на-
слідувала паризьку майстерню Гобеленів 
тяжінням до живописної точності, ілюзор-
ного зображення з об’ємно-просторовим 
опрацюванням форми [8, p. 2]. Автор «Іди-
лій короля» Г. Бон шукав натхнення у фла-
мандських шпалерах XVII ст. [8, p. 33]. Усі 
сім частин цієї серії мають складну багато-
планову композицію, що передає тривимір-
ність перспективи, художник використовує 
світлотіньове моделювання об’ємів, зокре-
ма драперій, вторуючи академічними засо-
бами пасторалям фламандських шпалер. 
Цей шлях, як показала історія, не виправ-
дав себе в конкуренції з моррісонівськими 
аррасами, тож мануфактура занепала до 
1890 року. 

Опріч гобеленів, фірма «Морріс і Кº» 
спеціалізувалася на килимарстві. Вплив на 
стилістику цієї категорії виробів мала схід-
на килимарська традиція в поєднанні з ре-
несансними інспіраціями. Їх наслідування 
поступово переросло в самостійні художні 
вирішення. На іранські килими як джерело 
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вказував В. Морріс [15, p. 178]. На основі 
цього він розробив програму розвитку ки-
лимарства, яку перейняли й інші тогочасні 
мануфактури. Суть полягала в тому, щоб 
це особливе мистецтво Сходу втілити на 
Заході у власних виробництвах, зокрема 
копіюючи зразки так точно, як дозволяє 
матеріал і вміння ткачів: «…імітувати їх ди-
зайн, але в результаті показати цим сучасні 
західні ідеї, керуючись принципами, що їх 
покладено в основу всього архітектурного  
мистецтва загалом» [15, p. 178]. Таким чи-
ном, персидські квіти граната й інші східні 
мотиви на килимах «Морріс і Кº» (іл. 3) пере-
дували появі власних орнаментів із «бри-
танською» флористикою, але й ті компону-
валися за східними зразками, щоправда, 
тепер дещо збільшився формат узорів. 
Художники фірми, зокрема Дж.-Г. Дірль – 
автор більшості килимових рисунків «Мор-
ріс і Кº», використовували рапортні схеми 
або складніші композиції з переплетення-
ми суцвіть, звивистого листя, медальйо-
нів і готичних мотивів в обрамленні кайми 
контрастного кольору. Крім композиційно-
орнаментальних запозичень, від персид-
ських килимів англійці взяли ворсову тех-
ніку ткання й незабаром застосували її до 
модерних європейських художніх форм. 

На килимарство Сходу взорувалися ін-
ші мануфактури. Ірландська фірма «Кили-
ми Донегала» попервах використовувала 
моду на орієнталізм у своїй маркетинговій 
стратегії [6, p. 46]. Цю фірму заснував шот-
ландський підприємець ірландського похо-
дження А. Мортон 1898 року. Першим зна-
чним успіхом «Килимів Донегала» можна 
вважати їх лондонську виставку 1903 ро-
ку, після чого фірма поступово розширила 
географію замовників від континентальної 
Європи, Ісландії, Канади, США до Афри-
ки. Авторами килимових композицій були 
В. Крейн, Дж. Н’юберрі, Мк. Бейлі Скотт і 
Ч. Войсі. Завдяки їм «Килими Донегала» 
стали маркою тогочасного стилю. Посту-
пово східну тематику змінили інтерпретації 
ренесансної та особливо скандинавської 
орнаментики, зокрема адаптації «Книги 
Кельтів». Тут варто зауважити, що на про-
тивагу західноєвропейським мануфакту-
рам тогочасне промислове килимарство 

в Україні розвивалося на основі місцевих 
традицій – від вивчення та повторення на-
родних зразків (майстерня В. Федоровича у 
с. Вікно) до авторських стилізацій художни-
ків (спілка М. Куриленка «Гуцульське мис-
тецтво», фабрика М. Хамули в Глинянах). 

У руслі тенденцій свого часу, де ідеоло-
гія «Руху мистецтва і ремесел» відіграла 
відчутну роль, підприємницька діяльність, 
наукова, мистецька у сфері художніх про-
мислів займали соціально активну нішу 
в громадському житті. Фірма А. Мортона 
«Килими Донегала» також виконувала со-
ціальну місію. Йшлося про підтримку ір-
ландського населення, яке переживало 
економічну кризу, шляхом розвитку й попу-
ляризації місцевих ремісників. Із цією ме-
тою донегалівські килимарі використовува-
ли для ткання, як правило, ірландську вов-
ну. Дотримуючись заклику «Руху мистецтва 
і ремесел», прищеплювали суспільству 
смак до того мистецтва, яке «народжене 
свого дня, у власній країні» [див.: 6, p. 6], 
«Килими Донегала» стали виразником так 
званого Кельтського відродження, що охо-
пило Шотландію та Ірландію на порубіжжі 
ХІХ–ХХ ст. і завдяки виробам фірми Морто-
на поширювалося далі, зокрема через Ат-
лантику. Суттєвого значення цьому нада-
вало зростання попиту на продукцію фірми 
в представників середнього класу. Як за-
значалося, такий підхід став універсаль-
ним для підприємницьких практик на межі 
ХІХ–ХХ ст., на подібних засадах в Україні 
розвивала діяльність косівська спілка «Гу-
цульське мистецтво» в 1920-х роках.

У США ірландські килими, завдяки бос-
тонській галереї Г. Стіклі та магазинам у 
Нью-Йорку, привернули увагу і змусили 
тамтешні мистецькі та промислові кола 
зацікавитися власним килимарством, що 
було питомою складовою народного мис-
тецтва корінного населення Америки. Цей 
аспект також вважався сприятливим для 
налагодження суспільного діалогу між на-
щадками колонізаторів та носіями індіан-
ської культури, підтримуючи громадську іні-
ціативу, яка виникла ще наприкінці 1870-х 
років. Відтак традиційне мистецтво інді-
анців у тій ситуа ції виявилось актуальним 
чинником культурної дипломатії. На хвилі 
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захоп лення євро пейським «Рухом мисте-
цтва і ремесел» у США виникла мережа 
відповідних підприємств, галерей, а та-
кож спеціалізованих видань, присвячених 
інтер’єру та ремеслу. Усі вони пропагували 
індіанське мистецтво, особливо килимар-
ство й кераміку племені Навахо, для до-
машнього інтер’єру. Як елемент соціальної 
політики, ця тема набула масового харак-
теру в газетах і журналах, плекаючи інте-
рес середнього класу до американських 
індіанців. При цьому дискурс часто базу-
вався на твердженнях про «примітивну 
природність» такого мистецтва [див.: 10]. 

Серед виробів племені Навахо значну 
частину складали геометричні килими- 
покривала, виконані гладким тканням ра-
хунковими техніками в лаконічній колірній 
гамі вишневих, вохристих, сірої та чорної 
барв. Чимало фахівців відзначали погір-
шення їх колориту на початку 1900-х років у 
зв’язку з появою у вжитку анілінових барв-
ників. Повернути килимам природний коло-
рит намагалися деякі ентузіасти. Г. Стіклі, 
ключова фігура американського «Руху мис-
тецтва і ремесел», у 1910 році представив 
колекцію килимків за мотивами Навахо, 
акцентуючи на природних барвниках. Його 
композиції являли нескладні графічні зо-
браження з одного-трьох кольорів, де су-
часні мотиви були наближені до стилістики 
народного ткацтва. Ця серія мала ознаки 
актуального «стилю месії» як американ-
ської версії модерну. Власне, проб лема ко-
льору та барвників була однією з ключових 
у промисловому килимарстві й авторсько-
му художньому ткацтві на початку ХХ ст. 
і відтоді суттєво видозмінила живо писну 
композицію народного текстилю в універ-
сальних масштабах. 

Іншим джерелом живлення американ-
ського «Руху мистецтва і ремесел» ста-
ли шведські емігранти, які, починаючи з 
1890-х років, активно розвивали ткацькі 
школи й майстерні у США, пропагуючи тра-
диційний для своєї країни вид ремесла, 
щоб «допомогти американцям відновити 
втрачену спадщину та навчити творців так 
званого колоніального інтер’єру ручного 
ткання» [13, p. 163]. Піонером у цій сфері 
була А. Емберг, яка викладала у Вчитель-

ському колумбійському коледжі та Інсти-
туті Пратта. У результаті цього шведські 
емігранти додали прогресивного досвіду 
американському художньому текстилю – 
допомогли широкому загалу опанувати всі 
супутні процеси ткацтва, урізноманітнили 
технічну складову своїми конструкціями 
верстатів та знаннями ткацьких перепле-
тень. Нерідко з метою покращення май-
стерності чимало американців продовжу-
вали свої студії безпосередньо у Швеції. 

Тим часом у самій Скандинавії, регіони 
якої впродовж другої половини ХІХ ст. – на 
початку ХХ ст. переживали період націо-
нального відродження, «Рух мистецтва і 
ремесел» виявився речником соціально-
культурних та політичних змін, ідентифіку-
ючи в мистецькій формі самобутність кож-
ного з представлених тут національних се-
редовищ. У скандинавській програмі «Руху 
мистецтва і ремесел» текстиль як надбання 
тамтешньої традиційної культури займав 
одну з провідних позицій. Переконливим 
аргументом, що спонукав скандинавських 
митців розвивати цю галузь на початку 
ХХ ст., стала низка знакових історичних 
знахідок: Бальдішольського килима (дато-
ваний ХІІ ст.) у 1876 році в Норвегії, у Шве-
ції – Оверхогдальського в 1909 році (дато-
ваний VIII–XI ст.), Скоґського в 1912 році 
(датований ХIV ст.) та Грьодінгерського в 
1910 році (датований ХV ст.). 

Провідна роль тут належала фінській 
школі художнього промислу, перші знач-
ні здобутки якої пов’язані з об’єднанням 
«Друзів фінського ремесла» (від 1879 р.). 
Е. Саарінен та А. Галлен-Каллела здобули 
міжнародне визнання об’єднання на Все-
світній виставці в Парижі в 1900 році, отри-
мавши золоту медаль за оформлення Фін-
ського павільйону. Журі виставки відзначи-
ло нетипову експозицію килима «Полум’я», 
що суцільним полотном «перетікав» зі стіни 
через софу на підлогу (іл. 4). Ця композиція 
стала зразком скандинавського дизайну в 
історичній перспективі. А килим-руйю як 
різновид народного мистецтва суомі вия-
вився неофіційним символом фінського 
«Руху мистецтва і ремесел» [4, p. 357]. До-
свід фінської школи сформував стилістику 
ар-деко в Європі та завдяки архітектурно- 
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дизайнерській діяльності Е. Саарінена – 
в США, визначив характер розвитку кили-
марства, будучи основою для інших ав-
торських розробок, вплинув на творчість 
дизайнерки текстилю американки М. Дорн. 

Особливу увагу «Друзів фінського ре-
месла» викликала міфопоетична тема, 
занотована в національних сагах «Калева-
ли». У художньому текстилі фіни створили 
чимало її інтерпретацій – від абстрактно- 
символічних до сюжетно-тематичних тка-
них новел, що відображають твори А. Гал-
лен-Каллели, Т. Сарпанева, А. Вайно 
Блумштедта та Е. Саарінена. У контексті 
українських практик, інспірованих «Рухом 
мистецтва і ремесел», варто відзначити, що 
скандинавський досвід тут був сприйнятий 
та творчо переосмислений. Вплив фінської 
школи відобразився на становленні автор-
ської манери О. Кульчицької, яка у своїх 
ранніх проектах інтер’єрів покликалася на 
досвід дизайнерсько-архітектурної фірми 
Е. Саарінена, А. Ліндгрена та Г. Ґезелліу-
са, що був хрестоматійно й ансамблево 
втілений на віллі «Віттреск» (1901–1903). 
Художниця залишалася прихильницею 
скандинавської концепції дизайну і автор-
кою популярного в Галичині жіночого часо-
пису «Нова Хата» (1920–1930-ті рр.), роз-
виваючи та популяризуючи ці принципи в 
руслі української образотворчої стилістики. 
У свою чергу «Нову Хату» було засновано 
«Союзом українок» на зразок скандинав-
ських жіночих часописів, зокрема фінсько-
го видання «Будинок і суспільство» (Koti ja 
Yhteiskunta, 1889–1911). 

Разом з фінською школою на близьких 
ідейних засадах, але з іншою стилістичною 
манерою розвивався текстиль у Норвегії, 
до самобутніх явищ якого належить твор-
чість Г. Мунта та Ф. Хансен. Доробок худож-
ників був відзначений золотою медаллю 
на Всесвітній виставці в Парижі 1900 року. 
Обоє працювали над тематичними ткани-
ми панно, присвятивши їх скандинавській 
міфології та фольклору. Мунта називали 
норвезьким Моррісом через його спорід-
неність в ідейно-естетичних поглядах на 
мистецтво з батьком «Руху мистецтва і 
ремесел». Герхард Мунт також обрав ідеа-
лом середньовічне мистецтво – норвезьке. 

Його композиціям властива висока ткаць-
ка культура, що надає міфічним образам зі 
скандинавських саг та казок витонченого 
опоетизованого звучання. Це, як правило, 
складні фігуративні композиції, вирішені 
лапідарно – в одній площині, поєднанням 
декоративних плям та орнаментальної гра-
фіки з характерною геометрією ламаних 
контурів (іл. 5). Відтак Г. Мунт продовжив 
стилістику норвезького тканого панно ХІІ–
ХІХ ст. 

Художню манеру Ф. Хансен відрізняє 
акцент на готичних мотивах і монумен-
тальність, що прочитується в лаконічних 
фігуративних ситуаціях, небагатослівних 
орнаментальних формах і контрастному 
колориті. Варіативність стилістичних форм 
та загалом експериментальний характер 
творчості зробили Ф. Хансен першою нор-
везькою художницею текстилю з міжнарод-
ним визнанням. З її пошуків веде родовід 
сучасний норвезький художній текстиль. 

Не менш зауваженим був текстиль в 
угорському варіанті «Руху мистецтва і ре-
месел», що його презентувала спільнота 
«Ґодолло», організована А. Коросфоєм у 
1901 році. Маючи на меті виявляти своїм  
мистецтвом національну ідентичність, угор-
ці перебували під впливом соціалістичної 
та мистецької ідеологій британців Дж. Рас-
кіна й В. Морріса та російського класика 
Л. Толстого [9, с. 161–162]. Серед мистець-
кого доробку спільноти «Ґодолло» ткані те-
матичні панно від 1904 року займали чи не 
основну позицію. Багато проектів належало 
А. Коросфою та Ш. Нагі. Це були композиції 
сецесійної стилістики, із сюжетами з угор-
ського епосу, фольклору, християнської 
традиції тощо. Шандор Нагі у своїй серії го-
беленів 1909 року відштовху вався від сти-
лізації шпалерного ткацтва і звернувся до 
героїчного минулого, картинно й у деталях 
змалювавши історії про Атіллу. Натомість 
А. Коросфой більше заглибився в пошук 
художньо-виражальних засобів ткання, то-
му його композиції позначені гармонією сю-
жетно-зображального начала й матеріалу, 
а також тематично-жанровим різноманіт-
тям, де трапляються сцени з життя і побуту 
сучасників. Такі методики можна вважати 
поступальним кроком на шляху модерніза-
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ції художнього текстилю загалом, адже по-
дібного результату в першій половині ХХ ст. 
багатьом національним школам не вдало-
ся відразу досягти, навіть якщо йшлося про 
традиційно розвинені школи, такі як фран-
цузька. В українському текстилі органічно 
пов’язати актуальний та різножанровий сю-
жет, сучасну художньо-стильову форму з 
пластичною мовою ткацтва змогли тільки в 
середині 1960-х років. До того сюжетне тка-
цтво було експериментальною практикою, 
яку програмно почали освоювати в 1925–
1930 роках на базі Київського художнього 
інституту в майстерні С. Колоса. Системне 
впровадження сюжетної композиції картин-
ного типу в українському килимарстві від-
бувалося впродовж 1930–1950-х років уна-
слідок директивного втручання держави в 
мистецькі практики шляхом насаджування 
методу соцреалізму. 

Опанування сюжетно-тематичного ткан-
ня на початку ХХ ст. виявилося малоре-
зультативним і в Німеччині. Ткацький про-
філь тут презентувала школа «Шерребек» 
біля Гамбурга, що діяла в 1896–1903 роках 
і з якою активно співпрацювали художники 
Г. ван де Вельде та О. Екман, розвиваю-
чи стилістику югендстилю в текстильному 
панно. Відмінність німецьких тематичних 
композицій полягала в захопленні япон-
ськими мотивами, що відобразилося в гра-
фіці, силуеті декоративних форм та виборі 
сюжетів, де домінувала ідилія стилізовано-
го пейзажу. Іншим напрямом роботи шко-
ли було відродження місцевих традицій 
ручного ткацтва. Учениць мали навчати 
різних технік переплетень, зокрема їх ре-
гіональних різновидів, і прививати знання 
народної орнаментально-декоративної 
культури [5, p. 170]. Ці кроки не дали ба-
жаного ефекту і залишились експеримен-
том в межах югендстилю. Такий досвід був 
переосмислений наприкінці 1920-х років у 
ткацькій майстерні «Баухаузу» під орудою 
Г. Штользл, що ознаменувало наступний 
етап розвитку художнього текстилю зага-
лом, його розшарування на власне мис-
тецьку та дизайнерську складові й виявило 
нові образотворчо-структурні можливості в 
цій царині, що набули універсального ха-
рактеру в 1960-х роках. 

Подібно змінювався французький ху-
дожній текстиль, де основною залишала-
ся шпалера, незважаючи на вторинність 
її функцій у мистецьких практиках XVII–
XIX ст. Успішність моррісонівських ініціатив 
дала підстави деяким французьким худож-
никам звернутися до ткання. Так, А. Ма-
йоль започаткував для цього в 1893 році 
майстерню, де ткав гобелени винятково з 
пряжі, власноруч фарбованої рослинними 
барвниками. Проте очікуваних результатів 
йому досягти не вдалося. Наступна хви-
ля новаторства у сфері тканого текстилю 
сколихнула Францію в 1920-х роках і до 
середи ни 1930-х років охопила широке 
коло художників, архітекторів, ентузіастів. 
Початок формально-стильової видозміни 
килимарства та виготовлення гобеленів у 
Франції пов’язаний із захопленням худож-
ників тематикою африканського мистецтва, 
звідки було запозичено, а потім апробовано 
новаторські абстрактні конструкції. У 1917, 
1919 та 1923 роках у Парижі відбулася низ-
ка виставок марокканського мистецтва, що 
надихнули І. да Сільву Брунса створити се-
рію килимів, подаючи північноафриканські 
мотиви в стилістиці конструктивізму. Ком-
позиції таких килимів позбавлені традицій-
ної структури – симетрії, кайми, центрич-
ного, стрічкового чи рапортного орнаменту. 
Відтак килим уже не мислиться як замкну-
та строго структурована побудова, а от-
же, узвичаєні художні методики втрачають 
тут свою доцільність. Килими І. да Сільви 
Брунса виявилися концептуально новою 
спробою модернізувати практику, долаючи 
межу між прикладним, декоративним та об-
разотворчим мистецтвами. 

Методики абстрактної візуалізації в ки-
лимарстві покладено в основу діяльності 
ткацького ательє М. Куттолі, заснованого 
1930 року, що співпрацювало з провідними 
художниками свого часу – Браком, ле Кор-
бузьє, Леже, Міро, Матіссом, Пікассо та ін. 
Проте, на відміну від килимів І. да Сільви 
Брунса, що були розроблені з урахуванням 
пластичних властивостей матеріалу, асор-
тимент ательє М. Куттолі не відрізнявся 
творчою оригінальністю, здебільшого ко-
піював малярські роботи згаданих худож-
ників. Одним з небагатьох ентузіастів, які 
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прагнули надати ткацтву нового мистець-
кого статусу, відокремивши його від живо-
пису, виявився Ж. Люрса. У 1916 році він 
як живописець зацікавився можливостями 
тканих матеріалів. Експериментуючи з тех-
ніками, Ж. Люрса використовував різнома-
нітні образні вирішення і продовжував свої 
дослідження кілька десятиліть поспіль до 
1937 року, поки йому вдалося побачити ав-
тентичну серію шпалер «Анжерського Апо-
каліпсису» [12, p. 143]. Це надихнуло ху-
дожника переосмислити канон середньо-
вічної шпалери й відтворити його на новій 
стильовій основі. Сприяючи ідеям Ж. Люр-
са, у 1939 році уряд Франції уповноважив 
його, спільно з М. Громером та П. Дюбрю-
льї, очолити програму реорганізації роботи 
однієї з найстаріших шпалерних мануфак-
тур Франції в Оббюсоні. Звідси розпочав-
ся новий виток розвитку історії художнього 
текстилю в мистецтві ХХ ст., тяглість якого 
продовжується і у ХХІ ст. 

Отже, «Рух мистецтва і ремесел» з йо-
го інтеграцією в різні культурні середовища 
на межі ХІХ–ХХ ст. сформував розлогий 
обшир практик художнього текстилю, що 
відображали різні прагнення й ідеали епо-
хи – від соціалістичного неоромантизму за 
моррісонівською версією до презентації 
ідей національного відродження в значної 
частини європейських спільнот. У програмі 
«Руху мистецтва і ремесел» килимарський 

промисел набув важливого соціального 
значення, відіграючи суттєву роль у політи-
ці інкультурації індіанських племен в аме-
риканське суспільство та в підтримці еко-
номічно занепалих регіонів Європи. 

Як складова предметного середовища, 
тканий художній текстиль, згідно з актуаль-
ною стилістикою, еволюціонував у промис-
ловому виробництві та авторських розроб-
ках. Килимарство змінювалося від базових 
традиційних орієнтальних чи народних ти-
пів до новаторських форм, суголосних мо-
дерну, ар-деко тощо. Килими стали пред-
метом творчості художників, це розширило 
підходи до трактування їх образотворчої 
структури та змінило статус килима в ди-
зайнерській і мистецькій практиках. Основ-
ний пошук у тканому панно був зосередже-
ний навколо формування сюжету, згідно з 
формально-стильовими засадами часу й 
вимогами техніки та матеріалу. Цей процес, 
окреслений В. Моррісом наприкінці ХІХ ст., 
був результативним тільки в окремих націо-
нальних школах і загалом виявився довго-
тривалим, торуючи шлях для модернізації 
«мюральномада» 1 вже в другій половині 
ХХ ст. 

Примітка
1 «Кочівна фреска». Термін запропонований 

ле Корбузьє. 
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SUMMARY

The article is aimed to study the artistic textiles development in the context of Arts and 
Crafts Movement through its artistic, social and cultural significance. 

The major practices (represented by Arts and Crafts societies in Great Britain, Ireland, 
Scandinavia, France, Hungary, North America) are reviewed. Mainly attention is paid to the 
artistic ideas and social motivation of the movement. 

It is ascertained that tapestry and carpet production is closely connected with Arts and 
Crafts movement. Tapestry has been evolved into a wide range of art practices based on neo-
medieval aesthetic ideas of W. Morris in Great Britain and national revival movement all over 
the Europe. Trying to recreate a Persian design at the very beginning, the carpets industry in 
Western europe has become more diverse and independent in styles. some carpets has been 
transformed into abstract art projects in the 1920s. Besides, the carpet production is consid-
ered as a part of wide social politics in the USA during the promotion of native Indian crafts 
among American society at the late XIXth century. The carpet industry in Ireland has played an 
important social role at the times of political and economic crisis, etc. 

The article can be useful for Ukrainian researchers of comparative analysis of Ukrainian 
tapestry development in the applied arts world context and artistic textiles in particular. 

Keywords: Arts and Crafts Movement, tapestry, carpet, Applied arts, social and cultural 
aspects.
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