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Багато жителів Вінниччини особисто знали і
досі пам’ятають цю щиру, чуйну, веселої вдачі
людину. Його діяльність належить минулому
століттю. Своєю творчістю він прославив рідні
Крищинці: гончарні вироби народного майстра
увійшли до золотої скарбниці української куль�
тури. Його роботи
мали великий успіх
на виставках у Мос�
кві, Києві, інших
містах, чарували гля�
дачів Швеції, Італії,
Польщі, Угорщини,
Чехословаччини, Ні�
меччини та ін.

Олексій Григоро�
вич Луцишин наро�
дився 28 вересня
1922 року в селі
Крищинці Тульчин�
ського району в ро�
дині гончарів. Роди�
на жила на Мисківці,
гончарському кутку,
де всі сусіди були
гончарами, і найвідо�
міший з них – Іван
Тарасович Гончар 1.
Батько Олексія, Гри�
горій Митрофано�
вич, успадкував гон�
чарного круга від
свого діда, який заги�
нув у 1905 році під
час російсько�япон�
ської війни 2. Григорій
Луцишин був талано�
витим майстром, у 1937 році його разом з
І. Гончаром та Г. Погонцем запросили до робо�
ти в експериментальних майстернях при Дер�
жавному музеї українського мистецтва. Там він
працював до початку війни, 1941 року був мобі�
лізований на фронт, звідки не повернувся. Ма�
ти Олексія Григоровича, Марія Іванівна, також
виготовляла дитячі керамічні іграшки. 

Ще п’ятирічним Олексій допомагав бать�
кам у родинній справі, з десяти років працював
за гончарним кругом, робив перші спроби оз�
доблення виробів. Найбільший вплив на хлоп�
чика справив Іван Тарасович Гончар: саме від
нього навчився Олексій мистецтву дрібної

пластики – ліпив
коників, баранців,
людські постаті. Ко�
ли восени 1942 року
І. Гончар з Києва
повернувся додому,
їхнє спілкування з
Олексієм Луциши�
ним відбувалося вже
на іншому рівні. Ро�
ки практичної та ви�
кладацької діяль�
ності збагатили Іва�
на Тарасовича досві�
дом, творчими зна�
хідками, і тепер ста�
рий майстер переда�
вав молодому свої
секрети, щиро ді�
лився досягнення�
ми 3.

Після звільнення
Крищинець від оку�
пантів 1944 року
Олексій Луцишин
був мобілізований на
фронт, а через кілька
місяців не стало Іва�
на Тарасовича 4. Пе�
ребуваючи на фрон�
тах війни, Олексій

Григорович був поранений, лікувався у шпиталі
в молдовських Фалештах, де, власне, й відбула�
ся його перша персональна виставка. Майстер
згадував, як принесли йому шмат глини, з якого
він виліпив три фігурки: улюбленця фронтовиків
Василя Тьоркіна, скульптурну композицію на
сюжет із життя військових медиків та сатирич�
ну композицію про поверженого Гітлера, і вис�
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тавив їх у палаті на вікні. Поранені сміялися з
них, особливо з тієї, що зображувала Гітлера
навкарачках, придушеного солдатським чобо�
том. Згодом обладнали майстерню, знайшли
верстак, вже за тиждень шпиталь мав необхідну
кількість посуду. Помічником Олексія Григоро�
вича був чуваш Микола Леонтьєв 5, з яким май�
стер довгий час підтримував дружні стосунки.

Зустрівши перемогу в Дебрецені (Угорщи�
на), у Крищинці Луцишин повернувся 1947
року 6. Село було в руїнах, багато гончарів за�
гинуло на війні. Майстер на замовлення одно�
сельців виготовляв здебільшого ужитковий по�
суд: миски, горщики, макітри тощо 7.

1955 року Луцишин з родиною переїздить
до Вінниці. Працюючи в місті на різних поса�
дах – столяром, маляром, інспектором з праці,
оздоблювачем, – О. Луцишин ні на мить не
залишає улюбленої справи 8. Він створює кера�
мічні скульптури, що побували згодом на вис�
тавках народного мистецтва у Києві, Москві,
Німеччині, Угорщині, Чехословаччині та при�
несли майстру чисельні грамоти і дипломи, по�
пулярність і визнання 9.

За заслуги у розвитку прикладного та де�
коративного мистецтва, активну участь у фес�
тивалях народної творчості 21 липня 1988 р.
згідно з Указом Президії Верховної Ради

О. Луцишину було присвоєно звання заслуже�
ного майстра народної творчості України 10.

Мистецьку діяльність О. Луцишин поєд�
нує з викладацькою роботою в міжшкільному
навчально�виробничому комбінаті, у ВХПТУ
№ 5 (1993–97 рр.), намагаючись залучити
учнів до народного промислу. 

Вже в часи незалежності України Олексій
Григорович з сином Леонідом дістали запро�
шення до Німеччини на слов’янський фести�
валь. 1998 року черговим містом, де проходив
Russishe kulturall Woche (тиждень російської
культури), стає Веймар. 

У Веймарі О. Луцишин повністю віддавав�
ся улюбленій справі. Вдень він демонстрував
роботу на гончарному крузі у торговельному
палаці, дивуючи німців вмінням працювати на�
віть із зав’язаними очима, створював у
присутності відвідувачів маленькі шедеври, які
швидко розкуповувалися. Ввечері це дійство
повторювалось у ресторані “Трійка”. Демонс�
трація роботи за гончарним кругом користува�
лася такою популярністю, що біля ресторану
збиралася черга бажаючих на власні очі поба�
чити, як з�під рук гончара з’являються диво�
вижні речі.

Працюючи творчо, майстер завжди ціка�
вився пошуковою експедиційною роботою, до�

О. Луцишин з учнями, м. Вінниця, 1993 р.
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помагав з атрибу�
цією зібраних
гончарних виро�
бів, брав безпосе�
редню участь у
вивченні історії
гончарного осе�
редку Крищи�
нець. За його іні�
ціативою у 1999
році у Крищин�
цях на гончар�
ському кутку
Мисківка було
проведено свято
вулиці Івана Гон�
чара, на якій на�
родився і довгі
роки жив і сам
Олексій Григоро�
вич. На святі
майстер щиро дякував за науку своїм сусідам�
гончарам, назвав їх усіх поіменно, зазначивши,
що праця кожного з них є живою історією кри�
щинецького гончарського осередку та само�
бутньої культури всього українського народу 11. 

До останніх днів майстер продовжував пра�
цювати. Його творчий потенціал був великий,
а задуми – масштабні. Помер він 24 листопа�
да 2001 року 12. Та память про майстра живе і
житиме серед людей, що поважають його та�
лант і відданість споконвічному народному
промислу – шанованому ним гончарству. 

Знаменною подією в культурному житті не
тільки Вінниччини, але й всієї України стало
відкриття 2005 року у Вінниці Музею гончар�
ного мистецтва ім. О. Луцишина. На матеріа�
лах його експозиції – гончарних творах, цін�
них документах з архіву майстра, особистих
речах – глядачі мають можливість ознайоми�
тися з історією гончарного промислу с. Кри�
щинці, життям та творчістю О. Луцишина, ді�
яльністю його учнів і послідовників.

Сьогодні в Музеї
гончарного мисте�
цтва ім. О. Луциши�
на діє Центр народ�
ної педагогіки, про�
ходять фестивалі�яр�
марки народного ми�
стецтва, майстер�
класи провідних гон�
чарів, виставки само�
бутніх митців Він�
ниччини. Його двері
завжди відкриті для
тих, хто прагне у сво�
їй творчості продов�
жувати традиції ук�
раїнського народного
мистецтва. 
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The article is the excursion into the life history of famous potter Oleksiy Lutsyshyn. This article descri/

bes his hard creative career from the life in Kryzhintsi, his native village which is situated in Vinnytska ob/

last, to his work abroad. The crown of his work became opening of Oleksiy Lutsyshyn Museum of Fictile

Art in Vinnytsya.
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