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Лялька в національній етнокультурі – яви
ще складне, глибоке й багатогранне водночас. 
Це засвідчила виставка «Феномен традицій
ної селянської ляльки», що відбулася в Націо
нальному центрі народної культури «Музей 
Івана Гончара» 6 червня – 28 липня 2013 р. 
Автори унікального проекту Олександр Най
ден, Людмила Орлова, Катерина ОрловаГу
зова та організатор виставки Петро Гончар по
ставили за мету показати красу й органічність 
української народної ляльки в історичному, 
соціокультурному, філософському, фольклор
ному контекстах, продемонструвати її місцеві 
та регіональні особ ливості, ознайомити глядача 
із сучасною авторською лялькою тощо. 

Основну ідею проекту висловив на відкрит
ті виставки доктор мистецтвознавства Олек
сандр Семенович Найден – відомий учений, 
автор багатьох видань з історії та теорії куль
тури, серед яких такі фундаментальні праці, як 
«Українська народна іграшка» (1999) і «Укра
їнська народна лялька» (2007). «Ми прагнули 
показати красу простоти ляльок, зроблених 
грубими руками, за висловом Григора Тютюн

ника...» і далі про те, що спонукало до ство
рення виставки – «образ ляльки відображає 
ідеологію антропоморфізму. Нинішній час 
навпаки просякнутий кукломорфізмом: люди 
перетворюються на ляльок. Попри це все що 
завгодно можна перетворити на людину...»

Виставкова зала центру об’єднала аутен
тичні вироби з колекцій збирачів О. Найде
на, Л. Орлової, Т. Пірус та сучасні авторські 
твори (виставкові, інтер’єрні, сувенірні тощо) з 
багатьох регіонів України. 

Чільне місце експозиційного ряду посі
ли ляльки, що становлять частину колекції 
О. Найдена (загалом вона нараховує близько 
300 зразків з різних регіонів України та Ро
сії). Колекцію започаткувала лялька, знайдена 
1969 року в с. Думанці Черкаської області, яка 
лежала в калюжі поблизу дороги. «З неї все і 
почалося..», – розповідає Олександр Семено
вич. На виставці було репрезентовано тради
ційні вузлові ляльки Середньої Наддніпрян
щини (Київщини, Уманщини, Полтавщини), 
названі в народі «княгинями», «княгиньками». 
Їх створювали способом перекручування та 
перев’язування тканини без застосування гол
ки. Для цього типу виробів характерне трива
ле збереження сакральномагічних ознак (до 
1970х рр.), виразне образнопластичне вирі
шення з визначальною домінантою – хрестом, 
набраним з різнокольорових або чорних ниток 
на обличчі. У своїх дослідженнях О. Найден 
визначив ареал поширення такого типу ля
льок – «територія від Обухова до Кременчука 
(села в основному розташовані по річках Рось, 
Тясмин, Золотоношка, Сула)». До окремої се
мантичної сфери належать ляльки, що мають 
«чисте», без рис обличчя. Зокрема, це твори 
Кіри Кононенко «Княгиня і дружка» із с. Чер
воне Друге (Германівка) Київської області. 
Щирою відкритістю образів привертають 
увагу ляльки«немовлята» Параски Несте
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ренко та Віри Безп’ятої із с. Сотники Черкась
кої області, що є перехідним типом від ляльки 
забавлянки до ігрової ляльки. Виразними ін
дивідуальними характеристиками позначені 
персонажі лялькової композиції «Мешканці 
села старих часів», виготовленої відомою май
стринею декоративного розпису Софією Гоме
нюк із с. Кузьмина Гребля Черкаської області. 

Неабияке зацікавлення відвідувачів ви
кликали традиційні селянські ляльки зі Сло
божанщини, Волині, Поділля, Гуцульщини, 
зібрані в 1970–1980х роках О. Найденом 
та Л. Орловою. Типові образи, пізнавані 
силуе ти й деталі народного вбрання Слобо
жанщини відтворюють іграшки майстринь 
Валентини Куляс, Марії Парфьонової, Олени 
Литвинцевої. Стриманістю декоративного ви
рішення, зворушливою безпосередністю ви
різняються традиційні для Рівненщини твори 
Ольги Берегової. Урочистим настроєм наді
лена лялькова пара «Молоді» Раїси Величко 
з Він ниччини. Своєрідний сувенірний проми
сел, що існував у Карпатах, продемонструва
ли парні ляльки Марії Грепиняк – «Довбуш 
і Дзвінка» та Василини Данилюк – «Гуцул і 
гуцулка». На виставці було представлено та
кож твори Марії Копчук, Ганни Готич, Марії 
Атаманюк з Косівського району ІваноФран
ківської області.

Серед експонатів – «Вишенька» Ірини 
Агаєвої у традиціях кубанської весільної ляль
ки, а також лялька українських переселенців 
(cтарообрядців) у Північнобайкальському ра
йоні тощо.

Глибшому розкриттю та осмисленню теми 
сприяли репрезентовані на виставці світли
ни. На них можна було бачити найдавніші зі 
збережених дотепер «решетилівські» ляльки, 
зібрані на Полтавщині в 1900х роках Мико
лою Бартрамом (з Музею іграшки в м. Сергієв  
Посад під Москвою), та «суботівські», зробле
ні на прохання священика, першого збирача й 
дослідника селянських ляльок Марка Грушев
ського наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
(з музею Михайла Грушевського). Увагу за
цікавленого відвідувача привертали фото  

Миколи Бартрама, родини Марка Грушев
ського, майстринь Марії Стороженко, Катери
ни Ляшко, Кіри Кононенко, а також замальов
ки художника Авдєєва з виставки Земських 
училищ 1911–1920х років, таблиці з етапами 
створення ляльки, замальовки її внутрішньої 
будови, варіанти іконографічного оформлення 
облич виробів Середньої Наддніпрянщини. 
Особливе емоційне сприйняття виставки під
силювали фольклорні пісенні фрагменти, у 
яких згадується лялька...

Візуальний ряд концептуально поєд
нав окремі мініекспозиції. Зокрема, одна 
з них – колекція ляльок Східного Поділля, 
зібрана Тетяною Пірус, педагогом Вінниць
кого державного педагогічного університе
ту ім. Михайла Коцюбинського, упродовж 
2000–2013 років переважно в селах Він
ницької області. Продемонстровані архаїчні 
«кукли»«жованки», а також «немовлята», 
«малюки», функціонально призначені для ди
тячої гри. До різновиду обрядових належать 
лише «солом’яники». Іграшки виготовлені з 
різноманітних тканин та природних екологіч
но чистих матеріалів – соломи, трави, стиглих 
качанів і листя кукурудзи тощо. Продемон
стровано варіанти їх внутрішньої будови. Зо
крема, особливий інтерес відвідувачів викли
кав експонат на основі дерев’яної ложки. Як 
зазначила колекціонер – «у селянській хаті 
було все, що могло перетворитися на ляльку». 

Відповідно до задуму організаторів, ви
ставка продемонструвала також сучасну ав
торську ляльку, створену з використанням 
традиційних текстильних технік ткацтва, ви
шивки, мережива, вибійки та відносно нових, 
зокрема печворка. Чимало творів виготовлено 
зі знайдених у старих скринях аутентичних 
тканин – полотен, рушників, ряден, плахт, 
хусток тощо. Домоткані полотна з красою їх 
рельєфної поверхні стали своєрідним тлом 
усієї експозиції, що візуально гармонізувало, 
підкреслювало життєвість традицій в ляль
карстві минулого й теперішнього.

На виставці було представлено інтерпре
тації селянської вузлової ляльки«княгині»  
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Середньої Наддніпрянщини, створеної відо
мими майстрами з Києва, Обухова, Черкас, 
Сміли, Полтави, Кривого Рогу, Херсонської 
області. Зберігаючи певну пластичну спів
звучність з виробами, що існували в обрядових 
та ігрових практиках традиційного середови
ща, кожен автор наділяє свої твори індивіду
альним баченням. 

Для багатьох майстрів основний засіб ху
дожньої виразності – тканина з її фактурою, 
кольором, декором. Тонко відчуваючи особ
ливості аутентичних тканин, типові образи 
давнього українського села відтворили у сво
їх ляльках Микола Бабак і Вероніка Ганіч
ко (проект «Діти твої, Україно» на Бієнале у 
Венеції 2004 року). Валентина БердникСо
киринська привнесла авторські образноплас
тичні нюанси в традиційні форми сакральної 
ляльки Уманщини. Щодо свого творчого про
цесу, то майстриня розповіла: «ганчірку кручу, 
само закручується, наче вже це бачила...». 

Розмаїття пластичних форм і своєрідне полі
хромне вирішення притаманне творам Світ
лани Рак, зіставлення різноманітних моно
хромних фактур домотканих саржевих полотен 
характерне для ляльок Марини Дяченко та 
Ольги Жукової, витончені вишивані деталі за
стосовують Оксана Вдовиченко і Лариса Те
ліженко, багатством орнаментики вражають 
вироби Маріанни Любас, святковою барвис
тістю приваблюють ляльки Тетяни Саєнко, 
складні градації кольору притаманні виробам 
Людмили ТесленкоПономаренко, незвичні 
силуети, пропорції й розташування декору за

стосовує у своїх творах Ольга Собкович, ви
шуканим лаконізмом виділяються ляльки Ка
терини ОрловоїГузової та Вікторії Дяченко.

Натомість визначальну роль в образ
ному вирішенні ляльок Наталії Свиридюк, 
Алли Маркарян, Наталії Кузьменко, Вікто
рії Філь, Ірини Бабакіної відіграє народний 
костюм. Майстерно поєднуючи різноманіт
ні матеріали і технології, автори створюють 
узагальнені візуальні образи строїв того чи 
іншого регіону. Попри це, В. Філь та І. Ба
бакіна наділяють свої сувенірні персонажі 
добро зичливим гумором.

Оригінальне трактування традиційного 
образу вузлової ляльки бачимо в керамічній 
скульптурі Людмили ШелімовоїГанзенко.

Організатори виставки репрезентува
ли ляльку в широкому діапазоні, органічно 
об’єднавши експонати різного часу створення, 
регіонів, авторства. Іграшку як сферу дитячої 
творчості у виставковому просторі продемон
стрували вироби вихованців Дарницького бу
динку творчості, Київського палацу дітей та 
юнацтва. Реконструкцію купальського дерев
ця із власноруч створеними ляльками відтво
рили учні однієї з київських шкіл.

Виставка в Національному центрі народної 
культури «Музей Івана Гончара» виклика
ла неабиякий суспільний інтерес та резонанс, 
стала помітною подією в мистецькому житті 
столиці. Численні відвідувачі залишали залу 
музею з відчуттям внутрішнього піднесення, 
зворушення і власної причетності до глибинної 
народної традиції...
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