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ТЕМА : ІСТОРІЯ ПОЯВИ ТРАФАРЕТУ І ТРАФАРЕТНОГО РОЗПИСУ 

  

Трафарет - особлива техніка нанесення малюнка на стіну. Зображення 

заздалегідь вирізається з листа щільного матеріалу (паперу, картону або 

пластик), потім отриманий трафарет прикладають до стіни і наносять на нього 

шар фарби. Фарба попаде на стіну тільки в тих місцях, де були з листа вирізані 

області, що становлять собою малюнок.  

Трафарет - винахід не вчорашнього дня. Історія виникнення трафарету 

дуже давня, якщо не сказати древня, і нараховує багато тисячоліть. Перші 

приклади застосування такого способу друку зображення були знайдені в 

печерах періоду Палеоліта ( т. т. вік яких складає більше за 30 000 років!) на 

територіях сучасної Франції і Іспанії. На стелі і стінах печер намальовані 

первісні люди, їх образ життя, тваринні, сцени полювання.  

Зі сказаного вище можна зробити висновок, що люди використовують 

трафарети, які завжди служили вищим поривам людської душі, вже дуже давно. 

За допомогою трафаретів вже тоді люди уміли прикрашати свої будинки. Але 

оскільки, напевно, ніхто з вчених всерйоз не займався дослідженням історії 

трафарету, зведення, якими ми маємо в своєму розпорядженні не точні. Це 

лише «обривки» і відновити точну хронологію розвитку техніки трафаретного 

розпису вже не представляється можливим. Так, наприклад, деякі вчені 

вважають, що вона з'явилася на Сході майже одночасно з винаходом паперу, і 

значить, в Китаї ця техніка нараховує вже як мінімум півтори тисячоліття. 

Одним з ранніх свідчень застосування трафаретної техніки відносяться до I віку 

нашої ери. У 1907 році Марком -Аурелієм Стейном (Marc Aurel Stein) в печері 

Тисячі Будд (Чьен-фу Танг) в Дуньхуане, були знайдені шовкові тканини із 

зображеннями Будди, виконаними за допомогою трафаретів.  

Інші, і не без основ, вважають, що ще раніше подібна техніка була відома 

тубільцям острова Фіджі. Місцеві жінки, якого традиційно, використовуючи 

природні пігменти і деревне вугілля, за допомогою вирізаного з бананового або 

бамбукового листя трафарету, прикрашали геометричними узорами вітрила 



своїх човнів «тапа». А ескімоси острова Баффі, також «украшательства ради», 

використовували трафарети з висушеної шкіри тюленів. На жаль ні ті, ні інші 

трафарети не могли зберегтися до наших днів, оскільки були виготовлені з 

органічних матеріалів.  

Хтось з вчених вважає, що трафаретний друк виник у древніх Фіникийцев 

- невеликого войовничого народу що проживав на сході Сірії біля середземного 

море. І це також не позбавлене основ. У Фіникийській культурі, а розквіт її 

приходить на перше тисячоліття до нашої ери, знаходяться підтвердження 

тому, що Фіникийци уміли відтворювати і тиражувати малюнки за допомогою 

примітивного трафарету. Вченими також встановлено і те, що трафаретами 

користувалися в стародавньому. Єгипті. Особливо для отримання рельєфних 

зображень при прикрасі стін гробниць і футлярів для мумій.  

У часи XIX Династії, XIII віку до нашої ери, будівництва було багато і 

художників для виконання розпису не вистачало. Тому застосовувалася проста 

технологія що не вимагає найвищої кваліфікації виконавця. Працівник, що 

відповідав за фарбування, спочатку перекладав з виконаного художником на 

папірусі або шкірі (малюнок в натуральну величину) зображення на стіну за 

допомогою трафарету. Малюнок наколювали по контуру, отриманий трафарет 

накладався на стіну і через отвори втирався вугільний порошок. Цей спосіб 

використовують і зараз і називають «метод припороха». Таким чином на 

поверхні залишався чіткий слід. Потім каменотес, заглиблював контур 

малюнка. Далі працівник наносив всередину абрису тонкий шар штукатурки і 

розфарбовував згідно з картоном.  

У стародавній Греції трафарети також використовувалися для розмітки 

прекрасних мозаїчних композицій і мюралей - розпис стін. У більш пізньому 

Римі трафарети застосовували все з тією ж метою і крім того для навчання 

листу і виготовлення, прототипу сучасно зовнішньої реклами, барвистих 

табличок громадян Рима, що запрошували на гру і Збори.  

Відомо, що і багато які Римські Імператори, включаючи Юстініана 

підписували документи золотими штампами.  



Папір  з'явився в Китаї в 105 році нашої ери, завдяки сановнику Цай-

Лунь. І вже через двісті років (перший папір був дуже рихлим. погано «тримав» 

туш, виготовлену з сажі і швидко розмокала) її стали використовувати, замість 

кори і листя для виготовлення трафаретів, за допомогою яких прикрашали 

стіни, порцеляну, робили вишивку і забарвлювали тканини. Папір з 

свойлоченних волокон деревини - більш міцний матеріал, тому деякі з перших, 

вирізаних вручну трафаретів збереглися до наших днів. Як сімейні реліквії в 

сім'ях ремісників - ткачів і красильників.  

У часи правління Шостої Династії (500-600гг н. е.) в Китаї для трафаретів 

було знайдено і широке промислової застосування. У численних монастирях 

ченці за допомогою трафаретів тиражували «листівки» із зображенням Будда і 

священні буддійські тексти як пропагандистські матеріали. На початку VII 

століття н. е., разом з багатьма іншими запозиченнями з Китаю папір, а разом з 

нею і трафарет попали в Японію де в 960-1280гг н. е. техніка трафаретного 

друку досягла свого найвищого розквіту.  

Японські майстри, применли трафарет для друку по тканині з якої шили 

кімоно, прикраси кінських попон, бойових і парадних доспехов самураїв. При 

цьому вони удосконалили його настільки, що,, не тільки тканини, попони і 

доспехи, але і самі трафарети - цілком можна вважати витвором мистецтва.  

Так широко поширений спосіб друку мотивів, що багато разів 

повторюються в зображенні і технологічно довершене, вже на той час, 

пристосування для цього - трафарет, завдяки Японським ремісникам, 

послужило початком подальшого розвитку, хоч і набагато пізніше і вже не на 

Сході, а в Європі, способу трафаретного друку, відомого сьогодні 

какшелкография. Однак. Оскільки, по-моєму твердому переконанню, метод 

трафаретного друку і технології виготовлення трафаретов заслуговують 

набагато більше уваги.  

Захід знайомився з технікою виготовлення трафарету з паперу по мірі 

розвитку торгівлі і торгових шляхів. По них з Азії папір попав спочатку на 

Середній Схід і в VIII віці досягла Туреччини, а потім різні завойовники і 

хрестоносці розповсюдили ці знання по всій середньовічній Європі. У ті часи і 



в подальші віки трафарети міцно зміцнилися в самих різних сферах 

повсякденного життя європейців. За допомогою трафаретів репродуцировали 

малюнки, виготовляли стяги для армій, мандруючих рицарів і пиллигримов, 

зображали на стелі жител священну монограмму HIS («Jesum Habemus Sosium» 

(лати.) - «З нами Бог»), а також розфарбовували священні манускрипти. І до 

статі уперше Біблія була растиражирована не на друкарському станку 

Гутенберга, а саме за допомогою трафаретів.  

Крім цього трафарети широко застосовувалися і при виробництві інших 

масових видів продукції. Таких як всілякі гральні обладнання - картонки для 

лото, гральні карти і т. д.  

У Франції в Ружене, в кінці ХVII століття (1688 р) Жан Папільон вигадав 

шпалери з малюнком нанесеним по трафарету, які дуже полюбилися і мода 

швидко розповсюдилася по всій Європі, особливо в Англії і Німеччині. Правда 

шпалери ці, вони називалися domino, нерідко в інтер'єрі виглядали вельми 

своєрідно. Справа в тому, що в ті часи папір проводився не так як зараз. Замість 

рулонів довгої 10метров - промислового виробництва, виготовлена в невеликих 

майстернях вручну, вона мала розмір 1,25(4ft) на 46см (18in) до того ж і з 

неідеально рівною геометрією краю. І на жаль оклейщики часто не приділяли 

належної уваги дизайну і не старалися точніше вирівняти і зістикувати 

малюнок тому їх робота більше нагадувала «печворк». Разом з вдосконаленням 

друкарських станків набули широкого поширення і безлічі альбомів, вмісних 

трафаретні малюнки, які ремісники використали повсюдно. Мебельник - для 

прикраси меблів, як розписом так і в техніці маркетри і интарсия.  

З початком колонізації Америки (1760-1840гг), в Нове Світло потяглися і 

мандруючі художники, взявши з собою кисті і фарби. Більшість з перших 

колоністів не могли дозволити собі дорогі прикрашені меблі, килими і шпалери, 

виписані з Європи. Тому для оформлювач роботи було багато. Так і 

переїжджали вони з міста в місто Нової Англії. І де за пригорщу монет, де за 

їжу і нічліг, трафаретами, виготовленими з промаслянной паперу або жерсті, і 

фарбами, приготованими тут же з доступних в даній місцевості пігментів, 



декорировали будинку традиційними мотивами. Розписували бордюри і 

імітували на стінах шпалери.  

Дизайни трафаретів тієї епохи, що дійшли до нас, створені усього 

п'ятнадцятьма художниками серед яких найбільш відомі трафарети Мозес Ітон 

молодшого.  

Після Громадянської війни в Північній Америці були дуже популярні 

підлоги з нанесеними по трафарету узорами.  

Трафаретний розпис так багато означала для перших переселенців і 

дизайн настільки характерний, що такі трафарети навіть виділені в окрему 

категорію early american style «ранньо американстий стиль», а самі американці 

вважають трафаретний розпис навряд чи не своїм національним мистецтвом.  

Тим часом і в Європі мода на трафарети швидко розповсюджувалася і 

згодом досягла шкіл-пансіонів, академій і семінарій, де трафаретний розпис був 

включений в обов'язкову програму навчання. Молоді дівчата нарівні з іншими 

витонченими мистецтвами: аквареллю, розписом по склу, вишивкою і т. д. 

вивчали і трафаретну техніку, що отримала назву theorem painting.  

Ця техніка, що уперше з'явилася в Китаю передбачала застосування не 

тільки складних, багатошарових трафаретів але і завершальної прорисовки 

вручну. Завдяки чому зображення виходило дуже реалістичним.  

На початку ХХ століття (1899-1906), трафарети широко 

використовувалися учасниками руху Arts&Crafts, очолюваним Вільямом 

Моррісом, а в епоху ArtDeco вважалося особливим шиком мати вдома розпис 

виконаний з використанням трафарету. У 1920х-1930х роках багато які 

Європейські будинки оформлялися славнозвісним Тіффані, і стіни, стелі 

підлоги дверей, меблі буквально все декорировалось з використанням 

трафарету.  

Навіть журнал мод Harpers Bazaar в 1936 році використав трафарет для 

оформлення своєї обкладинки.  

Тоді ж уперше, ряд підприємців, розвернув комерційне виробництво 

трафаретів. Вони почали видавати перші каталоги трафаретів для розписів, по 

яких можна було зробити замовлення і отримати його в найкоротші терміни, 



призначені для декораторів. Власне це були не стільки готові трафарети, 

скільки підготовлені, в натуральну величину, малюнки друковані на щільному 

папері і що багато разів просочилися спеціальним складом на основі льняного 

масла. Трафарет, по цьому малюнку, необхідно було потім вирізати або 

наколоти, в залежності від задачі, що вирішується декоратором. Але це було 

надто зручно і для виробника і для замовника.  

І у другій половині ХХ віку інтерес до трафаретної техніки не був 

втрачений. Навпаки завдяки англійським художникам Францисс і Дороті Карр 

про трафаретний друк заговорили як про високе мистецтво.  

У 1960х мир взнав, піонерів Pop Artа: Роберта Раушенберга, Річарда 

Гамільтона, і великого Енді Уорхола, який для створення своїх арт об'єктів так 

само використав трафарети.  

Сьогодні дизайн трафаретів заснований на найбагатшій спадщині різних 

історичних періодів. Сучасні трафарети представляють навряд чи не всі епохи: 

Середні віки, Ренесанс, Барокко, Рококо, Класицизм і Неокласицизм, 

Вікторіанську, Арт Нуво і Арт Деко, а також Американські стилі: рух 

«Мистецтва і Ремесла» і Американський ФолкАрт. Різноманіття паттернов 

характерних для різних культур, також вражає уяву: від Китайського текстиля і 

порцеляни, Японського кімоно і гравюр, Персидських квіткових мотивів, 

Індійських пейсли, мотивів Моголов і Індонезійських геометрії, до Турецьких і 

Арабських мозаїчних орнаментів. Словом вибір трафаретів в наші дні 

практично безмежний. Зараз трафарети, переважно професійні, виготовляються 

на спеціальному і обладнанні, що дорого коштує в спеціалізованих майстернях, 

з високоміцного майлара - екологічно дружелюбного матеріалу або спеціальної 

плівки з клейовим шаром. Вони пластичні, міцні, легко миються і можуть бути 

використані практично не обмежена кількість разів. Виключення складають 

лише трафарети виготовлені з плівки, які розраховані тільки на одне 

застосування. Але і вони володіють перевагою, яка легко спокутує такий 

недолік. Що б ні знадобилося декоратору, дизайн відповідний певному 

стильовому періоду або паттерн що відноситься до певної культури, для нього 



завжди знайдеться або готовий комерційний трафарет або він буде 

виготовлений на замовлення.  

Як і у всі часи, трафарети сьогодні застосовуються для декорування стін, 

стель і потолочних розеток, плафонів. Полови, будь те бетон, дерево, камінь 

або пластик. Коврових покриттів, таких як сизаль,  

сиграсс, бавовна або низковорсная синтетика. Архітектурних елементів: 

дверей, картушей, молдингов, дзеркал, сходів, колон, пілястра, камінів, 

стенових панелей. Трафаретами оформляють також і «м'який декор» - штори, 

скатертини, покривала і подушки, абажури. За допомогою трафаретів можуть 

бути оформлені і предмети меблів, як дачной так і призначеної для будинку.  

Еволюція фінішних технологій в поєднанні з трафаретною технікою 

відкриває перед сучасними архітекторами, дизайнерами і декораторами 

можливості, обмежені лише фантазією. Інновації в області декорування 

поверхонь включаючи текстурние фо фініші (faux finishes) такі як: замша, 

песчанник, шкіра рептилій, дерево, шкіра або мокрий шовк; рифлекси фініші 

такі, як: металізовані або перлові глейзи, фарби або микроштукатурки; матові 

фініші і т. д. - все це в комбінації з трафаретним малюнком, виконаним тим же, 

або матеріалом, що поєднується, дають в результаті абсолютно нову, 

неординарну поверхню. Завжди витончену і унікальну. (Додаток Д)  

Краса і індивідуальність трафаретної техніки ручної роботи - енергійна і 

свіжа альтернатива елементу масовості і похожести в оформленні інтер'єра. 

Трафарет, як інструмент в руках досвідченого майстра - сьогодні так же 

актуальний і незамінний, як і при оформленні найпрекрасніших будинків за 

минулі сторіччя.  

 


