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Анотація. У публікації автор аналізує виникнення в кінці XIX на початку 

XX століття новостворених підприємством Генріха Брокара декоративних 

форм, що згодом отримали назву «брокар», їх поширення та значне заміщення 

ними традиційних, у декоративному текстилі та вишивці. Сучасні стан 

декоративних рішень у текстилі та вишивці й тенденції використання 

стилістики заданої підприємством «Торговий дім Брокар і Ко». 
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За часи існування людства еволюція відбувалась як в побуті, господарстві, 

виробництві так і в площинах культури та вираження. Візуальні засоби 

виразності  очевидно притаманні людині з давніх-давен. Залежно від розвитку 

цивілізації, контактів людей з одних регіонів з іншими, в наслідок асиміляції, 

завжди відбувався певний обмін, запозичення та вплив однієї культури на іншу. 

Навіть у достатньо усамітнених й ізольованих від розвинених цивілізацій 

культурах, мають місце певні впливи з інших територій планети чи 

простежується зворотне поширення в інші культури та етноси. Зазвичай, коли 

йдеться про природний еволюційний шлях розвитку, можна побачити збагачення 

та доповнення однієї культури іншою. Водночас певний штучний вплив може 

нашкодити та зіпсувати віковічні традиції. 

У публікації ми розглянемо заміщення традицій декору в текстильних та 

вишиваних виробах новоствореними штучними візуальними рішеннями, що 

виникли в наслідок діяльності французького підприємця Генріха Брокара. Так, 

робота його підприємства мала суттєвий вплив на декорування текстильних 

виробів на території Російської імперії, зокрема й в Україні, що входила до її 

складу. 

Актуальність проблеми пояснюється тим, що на початок XXI століття 

уявлення споживача, а часом і виробника, про український художній текстиль і 

художню вишивку значною мірою втратили розуміння традиційних форм та 

колористичних рішень, а штучне орнаментування виробів текстилю 

сприймається як звичне й, наразі, часто переважає у виробах широкого вжитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз культурологічної, 

історичної літератури [1-3; 7; 15] не дав змоги виявити вичерпних джерел, де 

цілісно вивчається проблема впливу на зламі XIX-XX ст. новостворених Г. 

Брокаром декоративних форм, їх поширення та підміну ними українських 



традиційних текстильних і вишиваних орнаментів на синтетичні, задані ще в XIX 

ст. упаковками та брошурами парфумерним підприємством. Метою статті є 

аналіз окресленої проблеми. 

Насамперед зауважимо, що переважна частина сучасних пересічних 

українців — мова про споживачів готової продукції, а часом про окремих 

майстрів декоративних й ужиткових творів — не усвідомлює дійсну природу 

декорування в стилістиці «брокару». Мета статті звернути увагу науковців, 

дослідників, фахівців галузі декоративного текстилю та вишивки і, що важливо, 

спонукати грамотно озвучувати проблему тенденції до зникнення традиційного 

текстильного оздоблення. Це має підштовхнути появу глибоких досліджень 

питання, серйозного його поширення, донесення до споживача, а, як результат, 

формування здорового запиту (попиту) на традиційні твори та продукцію. 

 Вважаємо за потрібне звернутись до бібліографічної довідки життя Г. 

Брокара [4-5] задля цілісного аналізу впливу його діяльності на народні 

декоративні традиції у вишивці та текстилі України. 

Отже, Генріх Брокар народився 23 липня 1839 року в Парижі в родині 

парфумера Атанаса Брокара. Уникаючи конкуренції на батьківщині, родина була 

змушена переїхати в США, де в сімейної фірми справи ніби просувались, втім не 

так успішно як вони розраховували. В результаті, 1850 р. один із синів залишився 

в Америці, в той час як Атанас Брокар та його другий син, Генріх Брокар, 

повернулися до Європи. 

1861 року, на запрошення одного з друзів родини, Генріх Брокар 

відправився до Російської імперії. Щоправда йому, як людині з витонченими 

органами нюху, було дуже складно адаптуватися до існування в принципово 

нових умовах Росії. Запахи сирих кожухів і валянок, кислої капусти і застоялих 

щів, амбре псини від хортів, що валялися на диванах в покоях поміщиків, і 

змазаних чобіт, до яких мали пристрасть навіть заможні люди — до всього цього 

було не легко звикнути. Втім Г. Брокар зрозумів головне, що Росія, де фактично 

відсутнє парфумерне виробництво, відкриває надзвичайні можливості для 

професійного розвитку. 



Після нетривалої роботи найманим працівником, 15 травня 1864 р. Генріх 

Брокар відкрив своє власне підприємство. Воно розташовувалось на території 

колишньої стайні в одному з московських провулків. Це було маленьке 

виробництво мила (до 60 шматків на день), на якому працювали три особи, з 

власником включно.  

1871 року парфумер знайшов собі компаньйона — вихідця з Саксонії, з 

яким вони заснували «Торговый дом Брокар и Ко.» Саме він незабаром став 

дійсно відомим і саме ця організація, опосередковано, але здійснила історичний 

вплив на традиційну народну вишивку та текстиль. 

«Упаковка рушій прогресу». З метою підвищення попиту на парфумерну 

продукцію, Генріх Брокар, за порадами своєї дружини бельгійки Шарлотти Рове, 

серед іншого, запровадив на своєму підприємстві упаковку для мила зі схемами 

вишивок (рис. 1). 

 

Рис. 1. Зразок схеми вишивки від товариства «Брокар и Ко.» [8] 

Інноваційний для того часу прийом оздоблення упаковок виявився 

успішним, адже схеми вишивок зацікавили господинь і набули значної 

популярності. Внаслідок масового поширення в певній частині України (а так 

само й в Москоській губернії та ін. губерніях Російської імперії, де власне 

виготовлялась продукція), сюжети вишивки хрестиком за схемами 



запропонованими товариством «Брокар и Ко.» мали надзвичайний вплив, що 

негативно позначився на традиційній вишивці. 

Якщо проаналізувати текстильні й вишивані вироби того чи іншого регіону 

України, буде помітно, що певні характерні ознаки кольору та форми залишались 

незмінними сотнями років. Найголовніше, притаманне українським текстильним 

декоративним виробам — геометризовані форми (рис. 2). 

 

Рис. 2. Вишивана намітка. Фрагмент. Житомирська обл., поч. XX ст. [3] 

Тим часом, з кінця XIX ст. з’являються новотворені форми. Спочатку у 

вишиваних виробах, а потім у текстильних (рис. 3). 

 

Рис. 3. Рушник (фрагмент). Лляне полотно. Чиновате заснівчасте ткання. 

Вишивка. Зона відчуження. 50-ті рр. XX ст. [3, с. 134] 

Щоб підживлювати популярність нових прийомів вишивки та з метою 

підтримувати й збільшувати продажі парфумерії виготовленої підприємством 

«Брокар и Ко.», в Генріха Брокара застосовували різні способи популяризації. 



Зокрема, схеми вишивки та різноманітні рішення декоративних малюнків 

поширювались не лише на упаковках парфумів виготовлених товариством, а й в 

друкованій рекламі (рис. 4, 5).  

  

Рис. 4, 5. Журнал рукоділля з рекламою «Брокар і Ко», 1896 рік. [9] 

Українські твори і вплив «Брокару». Українським текстильним виробам 

завжди були притаманні геометричні (рис. 2), рослинні (рис. 6) та рослинно-

геометризовані орнаменти. 

 

Рис. 6. Килим, 1827 р., с. Борисівка, Липовецький пов., Київська губ. Вовна, 

ручне ткацтво. [10] 



Утім, навіть рослинні мотиви, завжди мали потужну стилізацію. І ніколи 

не зображували об’єкти натуралістично. А головне, не було об’ємних елементів. 

Розглядаючи зразки українських текстильних ужиткових і декоративних творів 

кінця XIX – початку XX ст., ми часто можемо побачити вплив здійснений 

зразками вишивок від підприємства Генріха Брокара. Традиційні геометризовані 

орнаменти та біонічні форми, які століттями існували та передавались з 

покоління в покоління, від твору до твору, починають набувати іншої форми. 

Будь-який тканий чи вишиваний виріб, виготовлений до середини XIX ст. 

включно, має зрозумілі елементи, їх комбінаторику, композицію і характер 

притаманний тому чи іншому регіонові. Водночас на межі XIX і XX сторіч в 

традиційних творах з’являються візуальні рішення абсолютно не притаманні 

звичній традиції. Копіюючи малюнки задані товарами «Брокара и Ко.» чи навіть 

лише запозичаючи деякі елементи та образотворчі прийоми, автори текстильних 

і вишиваних виробів роблять їх принципово іншими візуально (рис. 7, 8). 

 

Рис. 7. Рушник Шевель С. В., с. Семенівка, Обухівський р-н, Київська обл., 

Березанський краєзнавчий музей. Фото В. Андріяшка 

 

Рис. 8. Рушник, с. Капустинці, Яготинський р-он, Київська обл., Яготинський 

історичний музей. Фото В. Андріяшка 



Побутував вираз про зображення на текстильних виробах, зроблених з 

прийомами заданими парфумерною компанією, — «как живое», маючи на увазі, 

що вони зображені реалістично. 

Отже загальними рисами стало зникнення традиційного духу, композиції, 

форм. «Ніби живе», популярне — загубило живе з віковічним духом, що 

зберігався і передавався від покоління до покоління з традиціями виготовлення 

ужиткових і декоративних виробів. Це стосується творів будь-якого призначення 

та масштабу. Від невеликих вишитих серветок, продовжуючи рушниками, 

сорочками й доходячи до зітканих творів. Виготовляючи рушники та скатертини 

технікою перебору, люди почали створювати вироби сповнені елементами 

запозиченими від парфумерного підприємства «Брокар и Ко.». За своєю суттю 

це стало пошестю, яка виживала народні традиції. Такі прийоми тоді стало 

можливим побачити в будь-яких текстильних творах. І зовсім не дивно, що й на 

килимах. Адже вони виготовляються не на ткацьких верстатах з певною 

заправкою ниток, яка диктує створення саме геометризованих малюнків. Техніка 

виготовлення килима, як і класичної шпалери, дозволяє створити  малюнок 

різного рівня складності та доволі вільної форми. Відтак «как живое» вразило й 

цю категорію виробів (рис. 9, 10). 

 

Рис. 9. Килим, Яготинський історичний музей. Фото В. Андріяшка 

 



 

Рис. 10. Килим, Полтавський краєзнавчий музей. Фото В. Андріяшка 

Територіальність впливу. Cлід зазначити, що вплив продукції 

підприємства «Брокар и Ко.» на декоративні твори в Україні в XIX – XX ст. 

відбувся не по всій території. Дивлячись на твори, які зберігаються в музеях та 

на деякі вироби які деінде побутують в приватному житті, можна сказати про 

поширеність етнографічного несмаку у вишивці й текстилі на лівобережній 

Середній Наддніпрянщині, особливо на Полтавщині, Черкащині, східній 

Київщині (а саме Яготинщині та Переяславщині). Водночас це дивне 

новотворення в ту епоху фактично не захопило західніші (зокрема 

Хмельниччину, Львівщину) та північніші регіони України. 

Проте, виникає дискусія при подальшому уважнішому вивченні питання. 

Так вважалось, що вироби Полісся не зазнали впливу новотворених форм про які 

йде мова. Втім, звертаючись до книги Захарчук-Чугай Р. [3], ми можемо 

побачити певні прояви «брокару» в поліських ужиткових виробах. Зокрема на 



ряднині (рис. 11), де комбінується традиційний поперечно-смугастий мотив і 

техніка з новоствореним орнаментуванням. 

 

Рис. 11. Рядюга — «в плашки», «в цвєти». Фрагмент. Зона відчуження, 

60-ті рр. XX ст. [3, с. 79] 

Але особливо вражені новотворами виявляються не ужиткові текстильні 

вироби, а декоративні. Серед іншого на Поліссі. Так на одному з килимів (рис. 

12) взагалі відсутні традиційні форми, і колористичні рішення. Тут ми бачимо 

виключно натуралістичні зображення рослинної природи, непритаманні виробам 

як цього регіону, так і традиційного українського текстилю загалом. 

 

Рис. 12. Килим — «у квіти». Фрагмент. Чорнобильський р-он, 50-ті рр. 

XX ст. [3] 



 Варто зазначити, що за глибшого розгляду питання, можна зустріти 

видання з короткими згадки про появу «брокару» в традиційних текстильних 

творах: «…наприкінці XIX – на початку XX ст. ткацтво часто поповнювалося 

невідповідними цьому мистецтву мотивами із друкованих зразків низької якості. 

На рушниках з'явилися «брокарівські» квіткові мотиви, копії орнаменту з 

опублікованих альбомів вишивки хрестиком» [6, с. 45]. Але ширшого аналізу 

питання знайти не вдалось. 

Окремо варто сказати про вишивані орнаменти, що створювались на 

Буковині. Їм притаманна принципово інша, самобутня форма (рис. 13) 

 

Рис. 13. Фрагмент сорочки. Буковина, поч.ХХ ст. Фонди ЧХМ [11] 

Вона відрізняється від традиційних форм характерних для інших регіонів 

України, зокрема й для сусідніх. Разом з тим, певна натуралістичність не 

подібна до тієї, що була запропонована підприємством Г. Брокара. Виникає 

запитання — це така власна народна стилізація форм, що виникла в наслідок 

появи схем вишивок запропонованих парфумерною компанією і її органічне 

поєднання з традиційними? Чи це традиція, що існує здавна й не отримала 

впливу форм з інших регіонів України? Кандидат історичних наук С. Герегова, 

пише, що буковинська вишивка, розпочинаючи з другої половини XIX ст., все 

ж зазнала зовнішнього впливу. Зокрема в цьому питанні вона наводить слова 

мистецтвознавця В. Титаренка [7, с. 187]: «Надзвичайно швидко 

псевдомистецькі зразки («квіткова» натуральна школа, заснована в кінці XIX 

ст. міщанськими та бульварними виданнями у формі популярних журналів) 



заповнили сільський мистецький простір, витісняючи з ужитку старовинні 

орнаментальні традиції, слугуючи зразками міської культури». 

 Утім, якщо говорити про сьогодення — початок XXI ст., — у будь-якому 

магазині чи на базарі де продаються текстильні та вишивані вироби 

етнографічного характеру; поглянути на середній зріз вбрання українців на 

святах, урочистостях, в театралізованих постановках чи просто в повсякденному 

житті, в моменти використання вишиванок, рушників тощо, — нині 

спостерігається декілька ключових моментів втрати традиції та засилля 

етнографічного несмаку. 

По-перше, буде надзвичайною задачею знайти ручний декоративний 

текстиль і ручну вишивку. Адже в XXI ст. рівень автоматизації та вплив 

китайської промисловості диктують виготовлення виробів в народній традиції 

(збереженій чи спотвореній) автоматично — на промислових потужностях чи на 

автоматизованому індивідуальному поштучному виробництві. 

По-друге, втрачено традиційну колористику та символіку. Це пояснюється 

виникненням численної палітри кольорів ниток, пряжі, тканин; нехтуванням 

майстрами і виробниками традиціями етнічної локалізації, коли кожному 

регіонові, а часом і окремому селу, були притаманні ті чи інші прийоми 

візуального виконання декоративних виробів. Відбувається підміна традиційних 

символів новотворами символіки. Скажімо в сорочках чи на рушниках (рис. 14) 

з’являються троянди або калина, яких зазвичай в українських декоративних і 

ужиткових виробах не було. 

 

Рис. 14. Сучасний «традиційний» український рушник [12]  



І по-третє, найголовніше, створення реалістичних форм, про які казали 

«как живоє», у декоративних вишиваних і текстильних творах стали заміняти 

традиційні й набули надзвичайного поширення. В наслідок цього традиційні 

почали втрачати своє місце. В XXI ст., рушники, сорочки, сукні — вишиті чи 

зіткані разом із зображенням — доходять верху етнографічного несмаку (рис. 15, 

16). 

  

Рис. 15. Жіноча вишиванка «Борщівська старовинна» [13] 

  

Рис. 16. Сучасна жіноча вишивана сорочка [14] 

Не залишається жодних традиційних форм, колористичних рішень, духу й 

душі вкладених авторами (раніше в кожен твір індивідуально, а пізніше 



індивідуального в багатьох творах). І це проблема з якою ми ввійшли в XXI ст. 

Це питання для дослідження науковців, етнографів зокрема. А так само, час 

показати суспільству образотворчу дешевизну сучасних «етнотворів». Це 

стосується і багатьох виконаних приватно окремими майстрами так і більшості 

виготовлених промислово. Необхідно протиставити «брокару» традицію і задати 

тон збереження та відродження українського творення декоративного текстилю 

та вишивки. 
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