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В реставраційній практиці часто приходиться реставрувати паперове 

покриття західно-європейських оправ книг ХVIII – початку XX cтоліть. 

Цінність цього матеріалу в неповторності рисунків, нанесених різноманітними 

способами. Велику кількість захоплюючих і недосліджених зразків таких 

рисунків XIX – початку XX століття можна побачити й на обрізах книг. Окрім 

оформлення півшкіряних оправ книг, географічних альбомів, вірчих грамот, 

мали широке розповсюдження оздоблені декоративним папером форзаци , 

футляри та папки для збереження карт. Застосовувався лако-бронзовий, 

парчевий, силуетний, мармуровий, клейстерний папір ручного виготовлення, 

який пізніше став прототипом декоративного паперу, оздобленого 

поліграфічними техніками. У порівнянні із друкованими видами паперу, 

мальовані вручну мають мистецьку цінність. Однак, незалежно від способу 



виконання, папір здатний руйнуватися в результаті природніх процесів 

старіння, негативного впливу навколишнього середовища та негідних умов 

зберігання. Матеріальна основа набуває різних пошкоджень (механічного, 

біологічного чи хімічного характеру), пропадає неповторний цінний малюнок 

як історично-важливий мистецький феномен. Особливо це стосується 

мальованих паперів отриманих за допомогою мармурових і клейстерних технік 

декорування, які з часом можуть повністю зникнути.  

Сьогодні здійснюється систематизація зразків декоративних паперів, 

розробляються спеціальні програми по збереженню та застосуванню у сучасних 

умовах [1]. Захоплюються виготовленням мармурових зразків як у промисловій 

сфері, так і в індивідуальній творчості окремих майстрів – шанувальників цього 

виду мистецтва. Тому актуальним є вивчення та практичне відтворення технік 

декорування ручним способом. Це сприяє збереженню безцінних зразків 

мистецької спадщини рукописних і друкованих пам’яток. 

Виготовлений вручну мальований папір є унікальним і становить 

високохудожню, історичну, наукову та культурно-соціальну цінність. Його 

оригінальні витончені зразки є виразниками художніх напрямків мистецтва, що 

розвивалося у минулому. Тому вони часто несуть документальний доказ 

історичного розвитку та поширення мистецтва декорування оправи. 

Документальні дані – основна база, що дає можливість більш детально 

дослідити історію мистецтва книги та висвітлити способи виготовлення і 

ручного декорування паперових оправ, їх пошкодження, поширення, 

ідентифікації та класифікації технік. 

Реконструювати потрібний малюнок оригіналу на новому матеріалі 

можливо, але досить складно. Для цього необхідно вивчити технологічні 

особливості його формування і створити велику кількість зразків, серед яких 

можна відібрати максимально наближені до бажаних. Звісно, здійснюючи 

реставрацію книг, для заповнення втрачених частин мальованого покриття 

оправи чи форзацу найпростіше (однак правильно) використовувати папір, 



колір якого співпадає з тлом декорованого. Однак при цьому не досягається 

сприйняття естетичної довершеності (цілісності) об’єкта. Тому постає питання 

щодо пошуку результативних способів, які дозволять заповнити цю лакуну. 

Практичні результати по відтворенню призабутих технік виготовлення зразків 

мармурових паперів є відкриттям оновлення забутих речей.  

При функціонально-конструктивному підході в оформленні книги 

посилюється інтерес до можливості отримання різноманітних основ за рахунок 

модифікації текстури та фактурності матеріалу [2]. В результаті особливих 

властивостей матеріалів і їх обробки можна отримати поверхні різноманітних 

декоративних якостей, глянцеві і матові, крупні і дрібнозернисті, жорсткі і 

бархатисто-м’які, тонкі і грубо ткані та інші. Звісно текстура (малюнок), 

нанесена на поверхню аркуша паперу (картону, тканини), в якій отримані 

незображальні мотиви, що варіюються за формою та розміром, до того ж за 

складною ритмічною схемою, не піддається логічному аналізу і відтворити її 

важко. Інколи менш типовий для свого часу чи незаслужено забутий приклад 

може дати імпульс до пошуків нової виразності, сучасного новаторства, що 

приносить велику користь, зберігаючи при цьому співзвучність з минулими 

епохами. 

Прикладом може стати наш досвід, здобутий під час реставрації давнього 

футляру. У результаті пошуку техніки, яка дозволила б наблизитись до 

відтворення оригінального паперового покриття, ми зрозуміли, що для 

досягнення бажаного результату необхідно дуже багато часу або неабияке 

везіння. В апробації традиційної техніки створення мармурового малюнку була 

проведена велика робота по створенню численних зразків. Накрапування фарби 

на поверхню гелеподібної основи, формування рисунку і створення відбитків 

давали змогу наочно побачити характер співвідношення та можливостей. 

Застосування більшої кількості фарби одного кольору пригашувало інший. 

Велика кількість темно-зеленого із додаванням невеликої кількості білого при 

їх хаотичному розведенні по основі спонукала отримання враження більш 



насиченої в кольорі мармурової поверхні із світлими плавними прожилками. 

Дворазове відбивання малюнку з однієї основи не понижувало насиченість 

фарб, але змінювало співвідношення їх кількості на зразку, а навіть і зміну 

форми зображення. Однак, навіть численні зусилля і намагання відтворити 

заданий рисунок не принесли успіху. Тому, вдались до застосування сучасної 

техніки, що показало новий виток у реставраційній діяльності. 

Оцифрувавши автентичний аркуш, одержано зображення, над яким за 

допомогою комп’ютерноъї програми Adobe Photoshop CS5 та CorelDRAW 

Graphics Suite 13 отримано можливість створити новий аркуш з бажаним 

малюнком. Роздрук здійснено на лазерному повноколірному принтері. 

Поставлена мета увінчалась успіхом. 

 

  

Автентичний і новий зразки паперу 

 

Найважливішим у процесі реставрації є збереження фізичного стану 

елементів об’єкту, його естетичності, що характеризується візуальними 

моментами декорування та вдалим поєднанням кольорів і матеріалів. Для 

запобігання загрози руйнування складових елементів у процесі здійснення 

реставраційних заходів, реставратору необхідно тісно працювати із 

фондоутримувачем та особливо із спеціалістами та знавцями історії мистецтва. 

Перед реставрацією потрібно встановити відмінності між потрібним і 



непотрібним, можливим і неможливим, між втручанням, яке повинне 

підвищити якість, і тим, що може порушити цілісність об’єкта як історично 

цінної мистецької пам’ятки. Не можна допустити втрати одного або кількох 

окремих елементів, які в поєднанні разом формують і несуть історичну, 

стилістичну, технологічну, матеріальну, певну візуальну мистецько-культурну 

важливу інформацію. Реставратор в процесі роботи повинен враховувати 

важливу роль історичної документації та відтворення стилістики втрачених 

декорованих частин, зокрема текстур, адже вони фіксують ідентичність та 

приналежність до певного історичного періоду. Тому будь-яке втручання у 

конструкцію та оформлення раритету повинно здійснюватися лише після 

системного наукового дослідження, яке дозволить вивчити його у всіх 

аспектах. Наслідки кожного етапу виконання повинні бути чітко і повністю 

враховані. 

Однак слід пам’ятати, що практична діяльність реставратора полягає в 

тому, що він не створює нові культурні об’єкти, а навпаки зберігає всі ті 

надбані пам’ятки мистецтва, книги минулих епох, над якими сьогодні зависає 

реальна загроза часткової або повної втрати від нищівного руйнування часом та 

середовищем. Тому застосування новаторських підходів повинні слугувати  

справі збереження старого, а не заміни його новим. Належно підготований 

одержаний матеріал дозволяє створити фрагменти необхідних розмірів для 

заповнення втрачених частин. 

Практичне відтворення технік мармурування допомогає зберегти 

безцінних зразки декоративних паперів, які є невід’ємною важливою 

спадщиною мистецтва, а книги зокрема. Створені зразки можуть знайти своє 

широке застосування і в сучасній поліграфії при оздобленні книжкових 

форзаців, блокнотів, зошитів, в якості обгорткового паперу, у дизайні інтер’єрів 

на плитці, шпалерах, при оздобленні меблевих плит і т.п.  
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