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контурная полиХроМная резьба как локальный Маркер 
Этнической идентичности западныХ украинцеВ

В украинском декоративном искусстве резьба по дереву занимает одно из ос-
новных мест. Среди распространенных видов художественной резьбы: обьемной, 
рельефной, контррельефной, плоскостная наиболее разветвленная на подвиды. 
Относительно новым ее подвидом, возникшим в первой трети ХХ ст., считается 
контурная полихромная резьба, творческие практики которой встречаются лишь 
в Западной Украине. Особенность ее состоит в определенных поэтапных приемах 
декорирования. Она простая в подготовке поверхности (шлифовка, тонирование 
темным бейцем, покрытие лаком, полировка), требует минимального инструмен-
тария (один-два полукруглых в сечении резца), которыми вырезают необходимый 
контурный рисунок, завершается работа раскраской вырезанных мест анилиновы-
ми красками.

Яркие желтая, синяя, красная, белая, зеленая краски аналогичны полихромии 
геометрических узоров вышивки, предметов ткачества, украшений из бисера Вос-
точной Галичины и Северной Буковины. Среди наиболее распространенных моти-
вов считаются универсальные элементы декора – ромбы, косые кресты, треуголь-
ники. 

Этот подвид резьбы встречается в церковном убранстве (престол, тетрапод, 
аналой, алтарная преграда, кресты, киоты), предметной среде жилищ (рамы, шка-
тулки, альбомы). К редкостным примерам изделий, на которых изображена патри-
отическая символика, относятся плакетки, кресты с гербом и флагом Украины. Их 
датировка исторически связанная из конспиративными сопротивлениями созна-
тельных украинцев польскому шовинизму времен «пацификации», московскому 
большевизму 1945–1991 гг., а в последствии – со времени обретения Независимости 
Украины, – является одним из способов художественного оформления изделий на 
патриотичную тематику.

Таким образом, контурную полихромную резьбу, которая принадлежит к осо-
бенностям художественной культуры украинцев и не известна соседним народам, 
по праву можно считать локальным маркером этнической идентичности.




