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Далеко за межами України славиться її самобутнє 
декоративне мистецтво з його чи не найбагатшим 
у світі народним розписом. Українське народне 

мистецтво виникло в сиву давнину серед чарівної природи, 
краса якої наповнювала душу працьовитого народу мрією 
про щастя, дарувала творчу наснагу.

Український декоративний розпис поряд з іншими вида
ми народного мистецтва — це наша гордість, безцінне духов
не надбання народу.

Педагогічна наука визнає велике виховне значення на
родного мистецтва, яке зацікавлює дітей, сприяє розвитку 
естетичних захоплень і суджень. Вивчення творів народного 
декоративного мистецтва пробуджує у дітей перші яскраві 
образні уявлення про Батьківщину й мистецтво, сприяє ви
хованню патріотичних почуттів, заохочує до світу прекрас
ного, творчості. Народне декоративне мистецтво сприяє фор
муванню образного мислення, ініціативи та самостійності, 
образотворчих здібностей.

Процес естетичного пізнання дітьми творів народного 
мистецтва на уроках декоративного малювання включає як
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сприйняття творів, так і практичні роботи. Виконання уч
нями декоративних робіт — результат цілеспрямованої ро
боти педагога над формуванням в учнів цілого комплексу ес
тетичних пізнань і графічних навичок.

Бесіди про твори народного декоративного мистецтва, 
їхніх авторів сприяють розвитку естетичного світоспри
ймання. Практика свідчить, що найбільш ефективна бесіда, 
побудована на запитанні-відповіді, в процесі якої учні зна
йомляться зі зразками народної творчості. Теоретичний ма
теріал слід закріплювати практичними завданнями. Такій 
образотворчій діяльності сприятиме цей навчальний посіб
ник для студентів художньо-графічних факультетів вищих 
педагогічних навчальних закладів, учнів педагогічних ко
леджів, учителів, усіх, хто цікавиться українським декора
тивним розписом.

Ілюстративний матеріал посібника, до якого увійшли 
настінний розпис, мальовки, станковий живопис і графіка, 
розпис по дереву, писанки та інше, подається за розділами в 
хронологічному порядку і за територіальною ознакою. У кож
ному розділі пропонуються відповідні практичні завдання, які 
викладач може удосконалювати і збільшувати їх кількість, 
орієнтуючись на декор народних майстрів і багату навколиш
ню природу.

Навчально-методичний і наочний посібник допоможе 
педагогам глибше розуміти народне мистецтво, його роль у 
суспільстві, вести навчально-виховну роботу серед молоді.

Необхідно приділяти більше уваги особливому значенню 
декоративного мистецтва у формуванні в учнів творчих умінь 
у процесі виконання практичних завдань, уміло пов’язуючи 
бесідою їхню декоративну діяльність із творами відомих на
родних майстрів. У народних умільців є чого навчитися. Віль
но володіти в роботі пензлем, без попереднього малюнка олів
цем — це мрія багатьох художників-професіоналів. Цього по
чинають навчати дітей у дитячих садках, використовуючи гу- 
ашеві фарби. У загальноосвітній школі учні більше малюють 
аквареллю, часом зловживаючи при цьому олівцем і гумкою.

Оволодівати технікою малювання акварельними фарба
ми відразу пензлем учні повинні й на уроках малювання з
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натури, тематичного та декоративного малювання, що спри
ятиме образному вирішенню зображуваних предметів на
вколишньої дійсності.

На заняттях із декоративного малювання бажано давати 
більше творчих завдань. На перших порах учні повинні 
навчатися малювати узори за зразками народних майстрів, 
бажано свого регіону, звертаючи увагу дітей на зміст, фор
му, пропорції, колір, техніку виконання їх. Потім вчать 
оздоблювати різноманітні предмети (закладки до книг, ки
лимки, серветки, рушники тощо) узорами, вибираючи їх із 
предметів побуту, створених народними майстрами, чи з їх 
репродукцій. Найбільш творчі декоративні завдання спону
кають учнів вивчати навколишній світ, малювати за спосте
реженням відповідні об’єкти багатої флори і фауни, потім 
стилізувати (декоративно спрощувати) їх і оздоблювати узо
рами предмети побуту.

Отже, учні не лише вивчають багатовікову спадщину на
шого народу, а й учаться самостійно створювати прикраси, 
оздоблювати предмети побуту, оформляти інтер’ єр примі
щень, що сприяє їхньому не тільки естетичному, а й всебіч
ному розвитку.

Педагоги допомагають учням розвивати творчу уяву. В 
декоративній роботі ця допомога виражається в наданні їм 
матеріалу, який стимулює створення різноманітних худож
ніх комбінацій. Цій меті служать не тільки твори народного 
мистецтва, а й активне сприйняття учнями прекрасного в на
вколишній дійсності. А  це можливо, якщо декоративне ма
лювання розглядається педагогами в тісному зв’язку з інши
ми видами образотворчого мистецтва: малюванням з натури, 
з уяви, тематичним малюванням, дизайном тощо.

Сьогодні народний декоративний розпис не лише демон
струється на виставках та в музеях, а й використовується у 
книжковій графіці, оформленні інтер’єру й екстер’єру спо
руд, у ткацтві, виробництві фарфору та фаянсу. Отже, сьо
годні декоративний розпис розглядається як важлива ху
дожня цінність, що виконує численні функції — пізнаваль
ну, комунікативну, естетичну та ін.
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Життя підтверджує, що народне декоративне мистецтво 
збагачується новими аспектами філософсько-естетичного 
звучання, його краса потрібна людині, в наш час зростає не 
лише його художньо-культурна цінність, а й навчально-ви- 
ховна, що сприяє формуванню в учнів творчих умінь, лю
бові до мистецтва свого народу, до Батьківщини.

Народне декоративно-прикладне мистецтво, як і 
музика, фольклор, театр, інші види народної 
творчості, є важливою галуззю художньої куль

тури. Воно розкриває безмежний світ краси і мудрості наро
ду, втілює його талант, розуміння добра і краси. Народне де- 
коративно-прикладне мистецтво тісно пов’язане з життям і 
побутом людей. Археологічні дослідження підтвердили ви
сокий мистецький рівень виробів ужиткового мистецтва, 
наскельних зображень, орнаментального оздоблення, ство
рених нашими пращурами.

У докласовому суспільстві народне мистецтво розвива
лося досить повільно і мало здебільшого прикладний харак
тер. Саме в цей період формувались основні принципи фор
мотворення та орнаментики.

З формуванням класового суспільства ремесла відділя
ються від землеробства, їх центри зосереджуються в давньо
руських містах, які виникають у VII—VIII ст. Глибоких 
змін прикладне мистецтво зазнає з виникненням феодально
го суспільства і появою панівної верхівки. Житло, одяг, по
бутові предмети багато оздоблювали, перетворюючи їх у 
справжні витвори мистецтва.
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Поступово починається поділ мистецтва на два русла — 
народне і професійне.

Протягом століть народне мистецтво, зберігаючи сталу, 
традиційну основу, розвивалось і вдосконалювалось. Кожне 
нове покоління майстрів, запозичивши все краще у своїх по
передників, додавало власні знахідки у його скарбницю. 
Майстерність художників з народу передавалася від батька 
до сина, зберігаючи основні характерні особливості орнамен
ту, композиції, колориту, сюжету. Ця повторюваність основ
них елементів у мистецтві називається традицією.

Матеріалом для творчості служило все, що оточувало на
родних майстрів: дерево, глина, кістка, камінь, метал, нит
ка, тканина.

З давніх-давен людина намагалася прикрасити свій по
бут, мати речі не просто зручні та потрібні, а й красиві. При
крашені різьбою меблі, розписаний посуд, одяг, оздоблений 
вишивкою, були звичайним явищем у побуті наших прадідів.

Творчість, працьовиті руки народних умільців створю
вали вироби, які красою, естетичним смаком і технікою ви
конання й сьогодні зачаровують нас.

и багато століть наш народ створив безцінну і надзви
чайно різноманітну художню спадщину.

В Україні сформувалося багато видів народного мис
тецтва: художня обробка дерева, каміння, металу; гончар
ство; художня вишивка; ткацтво і килимарство; декоратив
ний розпис тощо. Кожен вид тісно пов’язаний з історією, 
національними традиціями регіонів і свідчить про мистець
ку обдарованість народних майстрів.

За творами народного мистецтва наші сучасники пізна
ють традиції, звичаї, особливості життя народу, прилуча
ються до нього.

Глибоке вивчення і подальший розвиток народної худож
ньої спадщини, її використання в сучасному побуті та на
вчальній творчій діяльності учнів — одне з важливих завдань 
загальноосвітнього предмета, яким є образотворче мистецтво.
У цьому посібнику ми розглянемо український народний де
коративний розпис. Ознайомлення з ним допоможе школя
рам створювати власні декоративні й тематичні композиції.
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Народний декоративний розпис увійшов яскравою сто
рінкою в історію культури українського народу. До нього на
лежать: настінний розпис культових приміщень (церков), 
жител і надвірних господарських споруд, багатобарвні деко
ративні малюнки на папері, відомі як мальовки, станковий 
народний живопис і графіка, оздоблення олійними фарбами 
дерев’яних виробів (скринь, мисничків, вуликів, віялок, де
рев’яного посуду, іграшок, музичних інструментів), писан- 
карство, розпис тканин, малюнки на склі (поширені пере
важно в західних областях України). Ці види народного роз
пису виникли в різні часи й пов’язані з різними сторонами 
народного побуту. В розписі відбилися місцеві особливості, 
що позначалися на різноманітності орнаментальних мотивів, 
колориту і композиції.

Про давність народного живопису свідчать згадки в 
піснях, думах, прислів’ях, художній та етнографічній літе
ратурі. Видатний політичний і громадський діяч передрево
люційного часу та доби УНР, дослідник української культу
ри Д. Антонович пише: “Мабуть, українське малярство, бо
дай як засіб декорації, таки існувало ще в часах передхри- 
стиянських, та пам’яток його до нас не дійшло, бо мальована 
кераміка, яку збирають археологи, ще не є малярство, хоч 
обумовлює в малярів, що ту кераміку розмальовували, пев
не вміння рисунку” 1.

Академік Д. Айналов доводить, що в передхристиянську 
добу в Україні побутувало малярство, але переконливо дове
сти цього ми не можемо; не знаємо, який воно мало вигляд і 
характер та які були його особливості.

Малярство в Україні, вже пов’язане з християнським куль
том, було візантійського стилю. Його найдавніші пам’ятки 
дійшли до нас із X  ст. Це малярство, хоч і виросло з маляр
ства античного, але перейшло дуже велику еволюцію.

Початки українського живопису і скульптури губляться 
в глибині віків разом із початком історії українського наро
ду. З певністю можна стверджувати, що скульптура в Украї-

1 Антонович Д. Українське малярство / /  Лекції за редакцією Дмитра 
Антоновича. —  К .: Либідь, 1993. —  С. 307— 308.
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ні процвітала як у формах монументальних, так і в формах 
дрібних пластичних виробів ще задовго до поширення на її 
теренах християнства.

Український народний живопис зародився в часи форму
вання української народності. У рукописних книгах XV—XVI ст. 
знаходимо чимало кольорових заставок, ініціалів, кінцівок з 
мотивами, що трапляються в пізніших українських народ
них вишивках і в керамічному або різьбленому орнаменті.

Народний декоративний розпис розвивався паралельно 
з народним станковим живописом. До нас дійшло чимало 
різноманітних декоративних розписів у дерев’яних церквах 
XVII XVIII ст. (наприклад, настінний розпис у церкві Воз- 
движення в м. Дрогобичі, виконаний олійними фарбами по 
дереву (1636 р.)), а також народних станкових картин, дато
ваних XVIII ст.

Дослідники зазначають, що центральне місце і в настін
них розписах, і в станкових картинах посідало зображення 
народного героя — козака Мамая (мал. 1).

Мал. 1. Народна картина “Козак Мамай”

ВСТУП

Образ козака Мамая, захисника України, виник ще в 
XVI ст. Зображення козака-бандуриста, героя народних 
пісень і приказок із фольклорною назвою “Козак Мамай” час
то можна було побачити в українських хатах у XVII—XVIII ст. 
Ці картини писали на фанері, картоні, дерев’яних скринях, 
стінках шаф, вуликів, а то й на білій стіні хати.

Народного улюбленця козака Мамая в різні часи зобра
жали по-різному. Спочатку малювали стомленим кремезним 
козаком, який сидить, по-турецьки підгорнувши під себе но
ги. Біля ніг — карафа з горілкою і чарка. Поряд стоїть вірний 
бойовий кінь.

Пізніше Мамай — це борець за народну правду, за соці
альну рівність. Зображали також козака Мамая, який захо
пив у полон поміщика, шляхтича, котрі просять у нього по
щади. У народних станкових картинах персонажів зобража
ли фронтально на тлі нескладного пейзажу. Загальна компо

зиція також завжди 
фронтальна, колорит 
дуже стриманий. Для 
образу Мамая харак
терні статичність, мо
нументальність. Біль
шість картин супрово
джувались віршованим 
текстом.

У XVIII ст. в укра
їнському народному 
живописі поруч із уза
гальненим образом ко
зака Мамая з ’являють
ся портрети реальних 
героїв: Довбуша, Гон
ти, Залізняка. Викону
ються і народні карти
ни на побутові теми, на
приклад, “Гапка про-

Мал. 2. Народна картина “Гапка просить у сить у батька благосло- 
батька благословіння” віння” (мал. 2) та ін.



ВСТУП

Мал. 3. Народна картина “Доля селянина”

У першій половині X IX  ст. сюжети народних картин 
урізноманітнюються зображеннями селян із волами або 
кіньми, запряженими в плуг, картинок із життя кріпаків 
(мал. 3). Під такими сюжетами є підписи, які розкривають 
їхній зміст.

Створювались також суто побутові композиції, такі як 
“Наталка Полтавка” , “Сватання” та ін.

Інколи сюжети для народної картини бралися з літератур
них джерел (творів І. Котляревського, Є. Гребінки, Т. Шев
ченка), а також із творів художників-професіоналів В. Тро- 
пініна, В. Штернберга та ін.

Станкова народна картина в період зубожіння селянства 
з часом стає предметом торгу і наприкінці XIX  ст. майже не

ВСТУП 15

Мал. 4. Народна картина “Мамай на коні”

трапляється у традиційному вигляді. Проте старі традиції 
не втрачено остаточно. До них повертаються і самодіяльні 
художники, і професійні, збагачуючи їх тематично, компо
зиційно, функціонально (мал. 4).



Розділ 1

Настінний 
розпис

Автобусна зупинка “Вінницькі 
стави” (Київщина)

Розпис печі. 1958 р. (с. Оленівка Одеської області)
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Настінні розписи — це живописні зображення, ви
конані безпосередньо на стіні й пов’язані з ар
хітектурою. Настінні розписи мають форми влас

не розписів, мозаїки, панно. Розписи бувають тематичні й 
орнаментальні, виконуються технікою фрески, темпери, 
клеєвого, силікатного та воскового живопису із застосуван
ням синтетичних матеріалів.

Ще на ранніх стадіях розвитку людина прикрашала роз
писами своє житло. Настінні розписи відомі ще в Стародав
ньому Єгипті (3— 1 тис. до н. е.), Урарту (1 тис. до н. е.), Індії 
(VI VII ст. н. е.), Середній Азії (VII—VIII ст. н. е.) та інших 
країнах світу.

Наші далекі пращури займалися окрім господарської ді
яльності ще й мистецтвом, зокрема декоративним розписом. 
Свої вироблені традиції вони передавали із покоління в по
коління, і багато чого дійшло до нас в узорах рушників, пи
санок, кераміки, розпису жител. Варто ознайомитись зі 
зразками трипільської (V—II тис. років до н. е.) культури, 
яку близько 100 років тому було відкрито вченими. Ми 
маємо достатню кількість публікацій про мистецтво тієї до
би, головним чином про розпис кераміки та жител. За слова
ми науковця М. Шуня, модельки трипільських хат, знай
дені під час розкопок, вказують, що хати розмальовувалися 
і зовні, і з середини, цей звичай зберігся в українських селах 
і досі. Але слід визнати, що п’ять тисяч років тому трипільці 
малювали свої хати естетично досконало і барвистіше. Тепер 
мистецтво стало приватніше, інтимніше. За “трипілля” мис
тецтво було всеосяжніше, декоративніше, розраховане на 
“більші площі й дальші в відстані сприйняття” . В середині
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хати вражала око трипільська піч із лежанкою, милувала 
зір розмальованим комином і розписаною керамікою. Після 
трипільської доби декоративний розпис продовжував існува
ти. Є свідчення, що язичницькі й князівські будівлі розпису
валися розкішними орнаментами, як на дереві, так і на муро
ваних стінах.

На території України цей вид монументального мис
тецтва як різновид народного декоративного мистецтва відо
мий з часів Київської Русі. Із XVI ст. в настінному розписі 
вже виразно проявляються риси національної самобутності 
(Онуфріївська церква в с. Лаврові та церква Святого Духа 
в с. Потеличах на Львівщині). У XVII ст. настінним розписом 
було оздоблено церкви Воздвиження та Святого Юра в Дрого
бичі, Троїцький собор Густинського монастиря на Слобожан
щині. У XVIII — на початку XIX  ст. настінні розписи збага
чувалися місцевою тематикою, українським типажем.

Оригінальними настінними розписами прикрашено сті
ни Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври.

Найпоширенішим видом народного декоративного ма
лювання був настінний розпис селянських хат, комор і дея
ких надвірних споруд.

Відомо, що народний настінний розпис набув особливого 
поширення в Україні в останні десятиліття XIX  — першій 
третині X X  ст. Про розписування селянських будівель в Україні 
ми знаємо з пісень, художньої та етнографічної літератури. 
Відомості про розписані житла знаходимо в повісті М. В. Гоголя 
“Ніч перед різдвом” . Так, вікна хати коваля Вакули були об
ведені червоною фарбою, а на дверях зображені “козаки на 
конях із люльками в зубах” . Т. Г. Шевченко в поемі “Марина” 
(1848) дає опис хатнього настінного розпису орнаментального 
характеру. І. Ю. Рєпін у книзі “Далеке близьке” описує інтер’єр 
української хати, бачений ним у 1861 р. в с. Пристені Ку- 
п’янського повіту: біла стіна розписана яскравими фарбами.

У настінних народних розписах, як і в щирій задушев
ній пісні, народ передавав своє світосприймання, свої мрії, 
настрої. Оздоблені розписами селянські будівлі мали вигляд 
чарівних казкових картин. Розцвічуючи святковими візе
рунками своє житло щороку (а то й двічі на рік), працелюбні
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талановиті жінки втілювали в них свої заповітні мрії, 
сподівання. Вони надавали елементам розпису певного сим
волічного значення, наповнювали їх виразним змістом. Роз
мальована красива хата завжди була гордістю господині. 
Народні майстрині розписували будівлі кольоровими глина
ми, крейдою, сажею та саморобними рослинними фарбами, 
які виготовляли з листя, кори, квітів, ягід. Пізніше в 
настінному розписі використовували дешеві анілінові барв
ники. Для міцності в них додавали клейстер із борошна.

Орнаментальний настінний розпис був найбільше поши
рений у селах південних, південно-східних і південно-за
хідних областей, менше — в центральному регіоні, що охоп
лює території нинішніх Київської і Черкаської областей. Роз
глянемо уважно тематичну композицію Марії Приймаченко 
“Сидить баба на печі, пряде куделицю” (мал. 5). Основну ува
гу привертає образне зображення інтер’єру сільської хати, де
коративний розпис дзеркала комина, стін, печі, на якій си-

Мал. 5. М. Приймаченко. Сидить баба на печі, пряде куделицю
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дить баба і пряде куделицю, інтер’єру, поєднаних з барвистим 
ліжком і подушками. У композиції глядача приваблює бабин 
котик, який розлігся на стільці біля відер і кухля, його спокій 
тривожать дві миші. А  ліворуч біля печі художниця нама
лювала бабині знаряддя праці: рогачі, кочерги тощо.

Народна художниця, лауреат Національної премії Украї
ни імені Т. Г. Шевченка Марія Приймаченко, всебічно знаю
чи побут, звичаї свого народу, у своїй картині в доступній 
формі зобразила типовий розпис інтер’єру селянської хати 
рідної Київщини.

Кожна господиня оздоблювала розписом інтер’єр і екс
тер’єр власної оселі, вкладаючи творчу працю й думку,

На картині “Рідна хата моя” художник М. Кириченко зоб
разив типову селянську хату Білоцерківщини (мал. 6); на 
мал. 7 показано її інтер’єр, який добре закарбувався в пам’яті 
художника.

У більшій частині Полтавщини і Чернігівщини та в 
північних областях України настінний розпис не прижився.

У кожній місцевості протягом тривалого часу виробляли
ся свої прийоми й технічні засоби зовнішнього і внутрішньо
го оздоблення інтер’єру й екстер’єру сільських будівель, і за
лежно від цього поступово створювався усталений характер 
орнаментальних мотивів, образи яких навіяні щедрою укра
їнською природою і багатою фантазією народних майстрів.

Орнамент народних настінних розписів і оздоблення ін
тер’ єру та екстер’ єру хат і господарчих будівель в окремих 
районах мають виразні особливості. Так, на Поділлі стіни 
хати, орієнтовані на північ і захід, розписували переважно 
рослинним геометричним орнаментом жовтими і червони
ми глинами, а розпис центральної частини тісно пов’язува
ли з архітектурою будівлі, її конструкцією. Орнаменти роз
пису хат мали багато спільного з орнаментикою килимів і 
вишивок (мал. 8, 9).

Зовні будівлі оздоблювали орнаментальними кольорови
ми фризами, розміщеними під стріхою вздовж центральної 
стіни. На цій же стіні малювали орнаментальні смуги довко
ла дверей і вікон, а в окремих областях зображали квіти на 
простінках між вікнами (мал. 10— 12).
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Мал. 6. М. Кириченко. Рідна хата моя (с. Томилівка Білоцерківського 
району, Київщина)

Мал. 7 М. Кириченко. Інтер’єр житла. Початок XX ст. (с. Томилівка Біло
церківського району, Київщина)
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Мал. 8. Житловий комплекс. Кінець XIX — початок XX ст. (с. Цибулів- 
ка колишнього Кам’янець-Подільського повіту Подільської губернії, 
тепер Кам’янець-Подільського району Хмельницької області)

Мал. 9. Інтер’єр житла. Кінець XIX — початок XX ст. (с. Сказинці колиш
нього Могилівського повіту Подільської губернії, тепер Могилів-По- 
дільського району Вінницької області)
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Мал. 11. Розпис хати вздовж попід стріхою. 1920-1921 рр. (с. Козаче 
Звенигородського повіту, Київщина)

Мал. 10. “Бігунки”. Настінний розпис у хаті (с. Петриківка Царичансько- 
го району Дніпропетровської області). Оригінальний малюнок.

Мал. 12. Розпис комина в хаті 
Мазура. 1924 р. (с. Воєвод- 
чинці Могилівського повіту, 
Поділля). Малюнок Г Вер- 
бицького
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У деяких районах середньої смуги України, особливо на 
Уманщині, було поширене декорування причілкової стіни 
на межі з центральною кольоровими вертикальними смуга
ми та рослинними елементами. Останнім часом на Віннич
чині, Черкащині, Одещині та в інших місцевостях оздоблю
ються і пілястри.

Внутрішні розписи хат зазвичай багатші та різнома
нітніші від зовнішніх. Головним місцем для розписів і компо
зиційним центром оздобленого інтер’єру був комин печі 
(мал. 13, 14). Його розписували навіть сюжетними сценками.

Важливу роль в інтер’ єрі української хати відігравала 
запільна стіна. На ній малювали “ килим” , адже його не міг 
придбати простий селянин. Розписували також сволоки, 
простінки між вікнами на центральній стіні, іноді розмальо
вували фризом смугу над вікнами на центральній і при
чілковій стінах, а в деяких областях і стелю.

На Вінниччині, Одещині й Дніпропетровщині розмальо
вують не лише печі, а й грубки і навіть пічні заслінки.

Сільські малювальниці з особливою любов’ю прикраша
ли інтер’ єр та екстер’ єр житла зображенням чарівних 
квітів, ягід калини, фантастичних птахів. Усе цвіло в їхніх 
різноманітних розписах. Одні композиції побудовані на зоб
раженні великої квітки, обрамленої довкола дрібними орна
ментальними мотивами (такі розписи здебільшого розміщу
вались на комині), інші — за принципом горизонтального 
“ бігунця” фризом обрамляли сволок, а вертикальні компо
зиції прикрашали двері та вікна. Були й розписи, побудо
вані за принципом килимкової сюжетної композиції. Різні 
за композицією орнаментальні настінні розписи хат підкрес
лювали характерні риси відповідної місцевості, розкривали 
творчу індивідуальність народного майстра, увиразнювали 
конструкцію житлової чи господарської споруди.

Орнаменти селянських настінних розписів видаються 
жвавішими і безпосереднішими від створюваних про
фесіональними художниками. Вони за своєю суттю ближчі 
до природи.

Настінні розписи початку X X  ст. на Хмельниччині та 
Вінниччині вражають декоративністю композиційного вирі
шення, гармонійністю й легкістю кольорів, а особливо вели-
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Мал. 13. Розпис печі. 1962 р. (с. Пере
льоти Балтського району Одеської об
ласті). Малюнок (Т Вербицького за фо
тографією В. Самойловича

Мал. 14. Розпис печі. 1954 р. (с. Сказинці Могилів-Подільського району 
Вінницької області). Малюнок В. Бушена
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ким розміром кожного елементу орнаменту (до метра зав
вишки; одна квітка займала весь комин або простінок вели
кої площини).

Розписи Дніпропетровщини менші за розміром і в межах 
кожної композиції мають значно більше дрібних деталей. 
Заповнення великої площини досягалося ритмічним і бага
торазовим повторенням одного й того самого мотиву. Харак
терним для Дніпропетровщини є і те, що в одному орнаменті 
можна побачити поряд і декоративне, і реалістичне зобра
ження рослини. Цей прийом спостерігаємо в розписах хат 
Петриківки, Могильова — в трактуванні малюнка листків.

Слід зазначити, що сучасні настінні розписи в кожній 
місцевості теж мають свої особливості. Наприклад, якщо в 
розписах Хмельниччини переважає рослинний дещо геомет- 
ризований крупний орнамент у біло-червоно-коричневій 
гамі на темно-сірому або чорному тлі, то розписи Вінниччи
ни складніші за орнаментальною композицією, різноманіт
ніші за мотивами і виконувались не на темному, а переваж
но на світло-сірому тлі, що давало змогу за допомогою білої 
фарби зробити малюнок легким, контур — тоншим, орнамент 
— ажурнішим.

На Вінниччині у напрямку із заходу на південний схід роз
писи змінюються: тло яснішає, орнамент набуває вишуканості.

Зростання декоративності розписів, збереження та по
дальший розвиток локальних традицій і справжній розквіт 
індивідуальної творчості народних майстринь можна про
слідкувати, вивчаючи декоративні розписи Вінниччини, 
Уманщини та інших регіонів.

Так, у 20-х роках X X  ст. на Вінниччині серед численних 
народних майстринь настінного розпису почесне місце 
посіла Ганна Бабченко з с. Студеного Чечельницького райо
ну, твори якої виконані в сталій традиції народного декора
тивного мистецтва Вінниччини виразним індивідуальним 
почерком.

Орнаментальний мотив “ квітки у вазоні” характерний 
для всієї Уманщини. Проте народні майстрині творчо підхо
дять до настінного розпису. Якщо в с. Городецькому розпи
си виконують на яскраво підсиненому тлі в стриманій хо
лоднуватій гамі, у якій теж переважає синій колір, то в роз
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Мал 15. Вазон із пуп’янками. Розпис в хаті на стіні. 1922 р. (с. Дмитруш 
ки, Уманщина) ну

МалА7. Вазон з рожею в завершенні. Розпис в хаті на стіні. 1922 р. (с. Зінь- 
ків, Поділля)

Мал. 16. Вазон із птахами. Розпис у хаті на стіні. 1923 р. (с. Іородецьке, Уман-
ЩИНЗ;
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писах с. Дмитрушок переважають коричневий, жовтий і зе
лений кольори, а тло завжди біле (мал. 15— 17).

Цікаво проаналізувати творчі варіанти “ вазонів” Уман
щини 20-х років X X  ст.:

1) основні композиційні схеми “вазонів” (мал. 18);
2) варіанти верхівок “ вазонів” (мал. 19);
3) варіанти основи “вазонів” (мал. 20);
4) варіанти стилізації квітів, ягід, листя, птахів та інших 

декоративних елементів (мал. 21).

Близькі до подільських і черкаських настінні розписи 
Кіровоградської, Херсонської областей, але тут чим далі на 
південь, тим менше орнаментальне навантаження.

Народні майстри настінного розпису продовжують і роз
вивають місцеві традиції, виявляють конструктивні особли
вості будівель, творячи при цьому нові декоративні компо
зиції в межах місцевих прийомів, дуже різноманітних за 
стилем (мал. 22— 24).

Поряд із настінними розписами з 30-х років X X  ст. в Украї
ні поширювалось і декорування інтер’ єру та екстер’єру рель
єфним орнаментом усе тих же “вазонів із квіткою” , з тими са
мими стильовими ознаками настінного розпису.

У довоєнні 30-ті—40-ві роки стінопис набирає нових мас
штабів і набуває нових форм: він прикрашає не лише жит
лові, а й адміністративні приміщення. Так, петриківська 
майстриня Т. Я. Пата разом із Г. К. Пилипенко-Ісаєвою ще 
до війни виконали сімнадцять настінних розписів в ауди
торіях Київського художнього інституту, а з Г. І. Павленко- 
Черниченко розписали інтер’єр бібліотеки Музею російсько
го мистецтва в Києві.

У 1937 р. Т. Я. Пата, Н. А. Білокінь та А. І. Павленко бра
ли участь в оформленні українського павільйону на Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці.

У 1939 р. Т. Я. Пата розписала магазин кустарних виро
бів у Москві. У 1939— 1940 рр. на Всесоюзній сільськогоспо
дарській виставці працювали П. І. Глущенко, Г. І. Павлен- 
ко-Черниченко й А. К. Пилипенко-Ісаєва, П. І. Власенко 
(мал. 26).
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Мал. 18. Основні композиційні схеми побудови “вазонів” Поч 1920-х ои 
(Черкащина) к к ‘

Мал. 19. Варіанти верхівок “вазонів
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Мал. 21. Найбільш уживані елементи декоративних розписів Черкащи
ни, Уманщини

Завдання: Уважно розгляньте композиційні схеми побудови "вазонів", варіанти ос
нов, верхівок та деяких елементів. Вони допоможуть вам не лише глиб
ше розуміти й аналізувати декоративний живопис, але і створювати 
власні композиції "вазонів".
Створіть і ви свій "вазон", прикрасьте ним куточок інтер'єру.

Мал. 20. Варіанти основи “вазонів”. Поч. 1920-х рр. (Черкащина)
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Мал. 22. Розпис на стіні над ліжком. Фольклорний образ родинно
го щастя. Поч. 1920-х рр. (с. Войтовка, Уманщина)

Мал. 23. Г Лебідь. Настінний розпис, 1920 р. (с. Кочубеївка, Уманщина)
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Мал. 24. С. Король. “Квітка”. Настінний розпис в хаті. 1935 р. (с. Горо- 
децьке Уманського району Черкаської області). Оригінальний малю
нок на папері

2 М .А.Кириченко
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Мал. 25. Шпалера. Розпис у сінях. 1929 р. (Одещина)

Завдання: Створіть ескізи шпалери, використовуючи композиційну побудову роз
глянутих вами зразків шпалери.

Після Великої Вітчизняної війни народні майстри стіно
пису взялися відновлювати народне мистецтво.

У обпаленому війною м. Переяславі-Хмельницькому на 
будинках для вдів воїнів, загиблих на фронтах Великої Віт
чизняної війни, з ’явилися петриківські розписи, які вико
нала народна майстриня П. І. Глущенко. Віра Павленко ра
зом з художницею Лідією Митяєвою розписали барвистим 
орнаментом фасади ресторанів “Весна” і “Літо” на території 
Виставки досягнень народного господарства України.

У 1951 р. за дорученням Академії архітектури України 
П. І. Глущенко разом із Марфою Тимченко і сестрами Гали
ною та Вірою Павленко прикрасили розписом виставковий 
павільйон до Декади української літератури і мистецтва в 
Москві.

Народна художниця України Марфа Тимченко розписала 
салони і каюти на пароплавах “Шевченко", “Гоголь” та ін.
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Мал. 26. П. Власенко. Розпис арки у павільоні ВСГВ у Москві. 1940 р.

Завдання: Розгляньте декоративні настінні розписи, виконані народними майстрами, 
іх елементи, образно-композиційне розміщення і творчо виконайте ескіз 
інтер'єру музикального кабінету, свого класу тощо (колективна робота).

Розпис ресторану “Курені” в Києві здійснила Єлизавета 
Миронова (мал. 27, 28). Завдяки своїм високим декоратив
н и м  властивостям настінний розпис, особливо петриків- 
с ь к и й ,  органічно вписується в інтер’єр сучасних будівель, 
Що можна простежити на Дніпропетровщині. Наприклад, 
3. В. Кудіш розписує керамічні плитки, створює орнаменти 
Для декоративних тканин інтер’єру, костюмів офіціанток 
то щ о .
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Мал.

Мал.

27. Є. Миронова. Розпис ресторану “Курені” в Києві

28. Є. Миронова. Розпис ресторану “Курені” в Києві (фрагмент)
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Мал. 31. Розпис фасадної стіни хати. 1958 р. (с. Остриця (либоцького 
району Чернівецької області)

Мал. 29. М. Кириченко. В’їзд в с.То- Мал. ЗО. Автобусна зупинка “Пет- 
милівку риківка”
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ської літератури НПУ імені М. П. Драгоманова

Ще на початку X X  ст. окремі народні умільці розписува
ли інтер’єр та екстер’єр хати на замовлення не лише в своїх, 
а й у сусідніх селах. Ця традиція продовжувалася й пізніше 
(оздоблення в ’ їздів у населені пункти (мал. 29), автобусних 
зупинок на транспортних магістралях (мал. ЗО), житлових 
подвір’ їв (мал. 31), інтер’єру та екстер’єру веранд дитячих 
садків тощо). Гостра потреба в настінному розписі породила 
мальовку — виконані на окремому аркуші паперу елементи 
того самого настінного розпису.

Традиції народного декоративного настінного розпису про
довжує талановита молодь: наприклад, студенти Національ
ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
оздоблюють інтер’єр свого університету, виконуючи деко
ративні панно, вітражі (мал. 32, 33). Мал. 33. О. Мединська. “Пори року” Ескіз вітражу*

У  матеріалі Вітражі “Зима” , “Весна” , “Літо” , “Осінь” виконали сту
денти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

лена Мединська, Алла Вузило.



розділ 2

Мальовки



МАЛЬОВКИ

Мальовка — декоративний малюнок на тонкому 
папері, виконаний аніліновими фарбами — 
“манійками” , що прийшов на зміну настінному 

розпису в оформленні інтер’єру хати (мал. 34— 36).
З кінця X IX  ст., відколи винайдено яскраві анілінові 

барвники, майстрині настінного розпису починають малю
вати не на стінах, а на паперових аркушах-мальовках від
повідного розміру та формату. Ці паперові прикраси — кві
ти в овалі, вазони-букети, стрічки-фризи, прямокутні ки
лимки — наклеювали на стіни, дотримуючись традиційних 
правил оздоблення хатнього інтер’ єру (на комині та сволоці, 
над вікнами та полом). На мальовки був великий попит, 
оскільки їх легко було перевозити, замінювати новими. їх 
можна було придбати на будь-який смак на ярмарках.

Як прикрашали мальовками інтер’єр приміщень, розпо
відає народна художниця України, лауреат Державної пре
мії імені Т. Г. Шевченка Марфа Тимченко у своїй компози
ції “ Я з мамою прикрашали мальовками хату, кімнату до 
свята Пасхи” (мал. 37).

З початку X X  ст. відомим центром виготовлення мальо- 
вок стає с. Петриківка Дніпропетровської області. Петриків- 
ці розчиняли анілінові барвники в яєчному жовтку, молоці, 
природному вишневому клеї, а малювали саморобним пенз
ликом із котячої шерсті.

Творча біографія відомої народної художниці з Петриків- 
ки Тетяни Пати починалася з мальовок, які вона виконувала 
ще в 1914 1915 рр. (мал. 38). Авторами цікавих, складних
та соковитих мальовок стали також Надія Білокінь, Віра Пав
ленко, Векла Кучеренко, Віра Клименко та ін. (мал. 39—48).

МАЛЬОВКИ

Пізніше народні майстри, працюючи на окремому арку
ші паперу, почали поступово відходити від імітації мотивів 
настінних розписів, усе більше зважали не так на місце, де 
має висіти мальовка, як на розміри та формат паперового 
аркуша. Так у мальовці з ’являлися елементи станковизму, 
а настінний розпис поступово “ відокремлювався” від стіни 
і, набуваючи принципово нових мистецьких рис, перетво
рювався на станковий декоративний розпис.

Мал. 34. Мальовка. 1908 р. (с. Личково, Катеринославщина)



Мал. 35. Мальовка. 1926 р. Мал. 36. П. Глущенко. Птах
(с. Буслинів, Поділля) у квітах

Мал. 37. М. Тимченко. Я з мамою прикрашали мальовками хату, кімнату 
до свята Пасхи

МАЛЬОВКИ
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Мал. 38. Т. Пата. Рушник мальований



Мал. 39. Г Павленко-Черниченко. Ма- 
льовки

Мал. 40. Н. Білокінь. Рушник мальо
ваний

Мал. 41. Г Павленко-Черниченко. Мальовки

Завдання: Вивчаючи мальовки, виконані народними майстрами, необхідно зверта
ти увагу не лише на їх композицію, окремі елемненти, а й на те, в яких 
регіонах вони створені. Створіть і ви мальовку з елементів, які характерні 
для вашого регіону.

МАЛЬОВКИ

Мал. 42. Г Ісаєва. 
Декоративний ма
люнок

Мал. 43. Ф. Лан
ко. Декоративний 
малюнок

Мал. 44. В. Кучеренко. Рушник мальований
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Мал. 48. В. Клименко. Декоративний малюнок



МАЛЬОВКИ

Водночас із мальовками в багатьох місцевостях України 
народжуються і витинанки, тобто декоративні вирізки з ко
льорового паперу.

Цікаві витинанки народних майстрів із с. Петриківки 
В. Вовка (мал. 49), Я. Пилипенко, Н. Тимошенко, П. Глу- 
щенко, творчі роботи яких вирізняються індивідуальною 
манерою виконання, але за мотивами, загальною компо
зиційною побудовою не відходять від місцевих художніх 
традицій.

Мал. 49. В. Вовк. Вазон з квіткою та птахами. Витинанка

МАЛЬОВКИ

Традиції народного мистецтва продовжують молоді май
стри декоративного розпису. Серед них — Оксана Горбенко, 
яка не лише створює мальовки сама, а й передає свої вміння 
учням, бере участь у художніх виставках (мал. 50— 53).

Мал. 50. О. Горбенко. Осінні пе
реливи

Мал. 51. О. Горбенко. Весняний 
мотив

Мал. 52. о. Горбенко. Зимові ві- 
3еРунки

Мал. 53. О. Горбенко. Зимові 
мелодії



Катерина Білокур. На кручі

“Ой як радісно, як 
є можливість кожного 
дня працювати: не по
чувається ні старість, 
ні самотність, бо з-під 
вашого пензля кожно
го дня на полотні виро
стає щось нове, пре
красне і чудове.”
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Декоративні малюнки, виконані на папері народни
ми майстрами, так звані мальовки, поступово 
“ відокремившись” від стіни, в 1930-х роках поча

ли і в 1940— 1950-х роках остаточно перетворилися у станко
вий декоративний розпис, що має самостійне художнє зна
чення. Насамперед цьому сприяли відомі народні майстрині 
з с. Веселинівки Баришівського району на Київщині Ганна 
Собачко-Шостак і Параска Власенко, твори яких із часом усе 
більше набували завершеності в малюнку, гармонійності ко
льорів, декоративності. З ранніх творів цих народних майст
ринь збереглися лише деякі акварельні малюнки Г. Собачко- 
Шостак, датовані 1913— 1921 рр., що вражають монумен
тальністю, життєрадісним колоритом, хоч своїм традиційним 
рослинним орнаментом, типовим для Київщини, ще схожі на 
мальовки.

У 1919 р. на Першій виставці селянського мистецтва разом 
із Г . Собачко виступали народні митці П. Власенко, В. Довго
шия, Є. Повстяний та ін. Роботи цих майстрів мали величез
ний успіх не лише на батьківщині, а й за кордоном — у 
Берліні, Празі, Лондоні, Парижі (1922— 1927).

Творчі контакти народних майстрів України з художни- 
ками-професіоналами сприяли розквіту станкового декора
тивного розпису.

У 1936 р. на Республіканській виставці українського на
родного мистецтва поряд із П. Власенко та Г. Собачко цікаві 
за сюжетами твори демонстрували майстриня із с. Болотного 
на Київщині Марія Приймаченко, народні майстри із с. Пет- 
риківки Тетяна Пата, Василь Вовк, сестри Віра і Галина 
Павленко, Поліна Глущенко, Надія Білокінь.
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Згадані основоположники станкового живопису та гра
фіки Київщини і Петриківки та багато молодих народних 
майстрів республіки, про творчість яких і поведемо роз
повідь, з часом стали гордістю українського народного мис
тецтва.

Серед народних майстринь Київщини, які зробили знач
ний внесок у розвиток декоративного станкового живопису і 
графіки, слід відзначити народну художницю з с. Богданів
ни Яготинського району на Київщині Катерину Василівну 
Білокур (1900— 1961, мал. 54), справжню чарівницю в зобра
женні української природи. Уперше вона виступила зі своїми 
роботами в 1934— 1935 рр. (мал. 55), але розквіт її творчості 
припадає на післявоєнні роки.

Малювала К. Білокур у нетрадиційній для народних жи
вописців техніці, використовуючи полотно й олійні фарби, а 
не папір і гуаш чи темперу.

Спочатку Катерина писала на неґрунтованому полотні, 
на якому тьмяніли, втрачали першопочатковий колір улюб
лені квіти. Сільська художниця знаходить свій спосіб оброб
ки полотна: вона покриває його кілька разів змішаними в 
певних пропорціях фарбами, створюючи і ґрунт, і фон май
бутньої картини.

Дивний і процес роботи К. Білокур над картиною. Вона по
чинала її з малювання деталей без композиційного розміщен
ня образів на форматі. Художниця попередньо не виконувала 
ні ескізів, ні етюдів, але їй були властиві безпомилкове відчут
тя гармонії та кольорової гами, вміння створювати цілісні кар
тини. Малюючи з натури квіти, овочі, фрукти, народна майст
риня творить із них яскравий казковий світ.

К. Білокур створила десятки пейзажів, натюрмортів, 
портретів. Її полотна “Квіти за тином” , “ Квіти і берізоньки 
ввечері” , “ Хата в Богданівці” , “ Польові квіти” , “ Кавун, 
морква, квіти” (мал. 56) — це передусім ліричне освідчення 
в любові до рідної природи, висловлення вдячності їй за кра
су, велич, благородство, якими вона оточує людину. Як у 
пейзажах, так і в натюрмортах “ Колгоспний достаток” , 
“Урожай” , “Сніданок” , “ Натюрморт” (мал. 57, 58) яскраво
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передано почуття художника, який живе серед природи, ві
рить у добро лісу, поля, землі. Натюрморти глибоко само
бутні, сповнені тонкого відчуття краси рідної природи.

“Портрет Надії Білокур” , “Портрет колгоспниці Надії” , 
Портрет племінниць художниці” (мал. 59) приваблюють 

теплотою, з якою К. Білокур розповідає про красу моло
дості. Художниця майстерно вводить у деякі портрети по
льові квіти, уміло відтіняє обличчя жінок м ’яким спокій
ним тлом картини. У роботі “ Цар-колос” художньо вира
жається велич природи і прославляється людська праця; ви
сокоідейними настроями пройняті картини “Колгоспне по
ле” , “ Пшениця, квіти, виноград” , “Колгоспниця” .

Для творів К. Білокур характерне надзвичайне колорит
не багатство, своєрідна променистість квітів, ніжний серпа
нок у пейзажних мотивах. Барви пензля передають подих 
життя, яке принесло талановитій художниці високе на
тхнення.

Творчість К. Білокур — разючий приклад піднесення де
коративного мистецтва до високого ідейного рівня, до уза
гальненого монументального художнього образу. Своєю лі
ричною майстерністю, своїм умінням обдарувати глядача, 
показавши красу і багатство рідної природи, вона заслужи
ла народне визнання — їй присвоєно звання народного ху
дожника України. В с. Богданівка Яготинського району на 
майдані проти школи стоїть висічений з граніту пам’ятник 
К. Білокур.

Найталановитішими майстрами розпису Київщини вва
жають Г. Собачко-Шостак, П. Власенко, М. Приймаченко.

Творчість народної художниці Ганни Федосіївни Собач
ко-Шостак (1883— 1965), однієї з перших, стала відомою в 
Україні. Г. Собачко народилася в 1883 р. в сім ’ ї безземельно
го селянина. Її, як і батьків, чекала робота на панських полях, 
монотонний стукіт ткацького верстата, покірність чужій во
лі. П ’ятнадцятирічній Ганні хотілося прикрасити світ кольо
рами і дівчина взялася за фарби.

Уміння оживити аркуш паперу принесло Ганні славу 
чарівниці. У 1910 р. її роботи побачила художниця Євгенія
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Прибильська, і це змінило долю Г. Собачко. За малюнками 
Ганни в художній майстерні, якою керувала Є. Прибиль
ська, ткали килими, виготовляли панно і вишивки, відзна
чені на виставках у Києві, Петербурзі, Парижі й Берліні.

Роботи Г. Собачко-Шостак 1913— 1914 рр. вражали 
своєю чистотою і безпосередністю, вони здобули міжнародне 
визнання. Спокійне біле тло розписів, симетричність малюн
ка, якість задуму надають роботам художниці урочистої мо
нументальності, характерної для традиційного українського 
живопису.

Талант Ганни Собачко-Шостак розквітнув ще яскравіше 
в 20-х роках. Художниця залишилася вірною традиційній 
темі квітів, але тло її картин стало кольоровим — то світло- 
жовтим у задерикуватих “ Кониках” , то зеленим у “ Червонім 
травні” , то яскраво-оранжевим в “Українському вінку” .

Із часом роботи Г. Собачко-Шостак дістали широке вп
ізнання. 1 травня 1919 р. художниця брала участь у першій 

виставці народного мистецтва України. Відтоді майстриня 
була учасницею десятків республіканських, всесоюзних і 
світових художніх виставок. За ескізами художниці створе
но багато килимів, панно, гобеленів. Її яскраве мальовниче 
мистецтво увійшло в побут тисяч сімей, прикрасило робіт
ничі клуби і театри, музеї і виставки. Ганна Собачко-Шос- 
так малювала квіти з уяви й оригінальні чудові барвисті 
панно, декоративні килими, натюрморти з казкових 
чарівних квітів. Квіти Г. Собачко-Шостак — квіти миру і 
щастя, квіти життя українського села (мал. 60 63).

Природний дар успадкував син художниці Іван Шостак, 
який проживає і творить у Підмосков’ ї (мал. 64, 65).

Творчий талант Параски Іванівни Власенко (1900— 
1960), як і її землячки Г. Собачко-Шостак, — обидві вони з 
с. Василинівки (колись Скопці) — зростав серед краси виши
вок, виробів ткацтва, килимарства, під неабияким впливом 
художниці Євгенії Прибильської, яка працювала в місцевій 
ткацько-вишивальній школі. Саме Є. Прибильська в 1919 р. 
сприяла тому, щоб роботи П. Власенко і Г. Собачко-Шостак 
потрапили на Першу виставку селянського мистецтва в 
Києві. Відтоді П. Власенко — учасниця багатьох, у т. ч. й



м іж н ародн и х , виставок. У 1937 р. вона здобула срібну ме
д а л ь  на виставці в Парижі.

М айстриня зображає квіти з пам’яті, трактує їх площин
но, здебільш ого квіти — анфас, а стебла, листя, вазон — про
ф іл ь н о . Часто художниця створює казкові квіти або немовби 
р о зт и н а є  квітку навпіл, прагне передати красу рослинного 
с в іт у  рідної землі (мал. 66— 71).

П араска Власенко відома як талановитий майстер ма
л ю н к ів  для килимів, вишивок, тканин, кераміки, мозаїки 
П рац ю ю чи  в секторі монументального декоративного мис
т е ц т в а  Академії будівництва і архітектури України, вона 
ств о р и л а  низку зразків монументального декоративного 
оформлення для громадських та житлових будинків. За її ма
л ю н к ам и  виконано частину оформлення павільйону України 
на В и ставц і досягнень народного господарства в Москві, роз
пис д и тя ч ої кімнати у Палаці культури в Новій Каховці.

В ел и ки й  внесок у розвиток українського декоративного 
ж и воп и су  зробили народні майстри з Київщини М. Прийма- 
ч е н к о , М. Тимченко, І. Скицюк, Є. Миронова та ін.

Ж и т т я  і творчість народної художниці України, лауреа
та Н аціональної премії України імені Т. Г. Шевченка Марії 
Авксентіївни Приймаченко (1909— 1998) пов’язані з рідим 
селом  Болотне Іванківського району на Київщині, де вона 
працю вала в галузі станкової графіки, створюючи образи 
р осл и н , казкових птахів, тварин (“Вазон” , “Хатні зорьки” , 
“С оняш ники з горохом і бджілками” ,“Лисиця і Лелека” ’ 
“ Л еб ідь , Рак і Щ ука” тощо (мал. 72— 79)).

Н ародний майстер-живописець М. А. Приймаченко по
єднала традиції фольклору з могутнім індивідуальним обра- 
зотворством . Багатство фантазії, затійливість задуму, про
стодуш не лукавство втілені у виконаних нею “звіриних” 
ц и к л а х , своєрідних натюрмортах, жанрово-розповідних
сценах.

Оригінальні, цікаві ілюстрації створила художниця до 
україн ськи х народних пісень, творів Т. Г. Шевченка 
(мал. 8 0 , 81).
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Важке, повне драматизму життя М. Приймаченко оду
хотворене світом мистецтва. Яскрава і своєрідна художни
ця переплавила власну долю, побут і традиції свого народу в 
творіння загальнолюдської значимості (мал. 82, 83).

Образи в творах Марії Приймаченко — казкові, чарівні, 
фантастичні, органічно переплетені з навколишньою дійс
ністю. Звірі та птахи, яких вона створює з уяви, — казкові 
істоти химерних форм, часто квіткоподібні, з крилами-ви- 
шиванками, добрі й симпатичні ( “ Буслики” , “ Танцює лебе- 
диха” , “ Українські танцюристки” , “Леву треба було річку 
перейти і ноги не замочить” , “ Іде звір з рогами” , “Будь про
клята війна. Замість квіток ростуть бомби” , “Звірячий 
цирк” (мал. 84—92)).

У її образах незвичні кольори птахів та звірів — то 
жовті, то сині чи темно-зелені, часто оздоблені квітами або 
орнаментом, що допомагає художниці передати свої думки, 
■настрій. Часто народна майстриня підписує роботи віршо
ваними примовками, наприклад: “Лежень ліг під яблунею, 
щоб яблуко само впало в рот, а воно його — в лоб” .

Мистецтвознавці зазначають, що в творах М. Прийма
ченко фантастичне — життєве, а реальне — фантастичне. У 
1960— 1965 рр. художниця створила цикл декоративних 
розписів “ Людям на радість” , за який їй присвоєно звання 
лауреата Державної премії України імені Т. Г. Шевченка.

Талановиті твори художниці визнані в усьому світі, ни
ми захоплюються жителі Парижа, Варшави, Софії, Монре
аля, Праги. Ім’я художниці як зірки першої величини 
включено у “ Всесвітню енциклопедію наївного мистецтва” . 
Усе в творах М. Приймаченко йде від життя, від землі — 
квіти, тварини, птахи. Вона сприймає навколишній світ у 
прекрасному мальовничому освітленні, переосмислює його 
силою своєї багатої творчої фантазії, і перед нами виникає 
новий небачений казковий світ (“ їде Осінь на коні” , 
“Приїхав молодий мороз” , “ Весна, пасуться корови і летять 
гуси на Батьківщину” , “ Масляна” (мал. 93— 96)).

Успішно працює в галузі народного мистецтва син 
М. Приймаченко Федір Приймаченко (“Павич” (мал. 97)).
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Із майстрів декоративного живопису Київщини слід 
відзначити подружжя народної художниці України, лауреа- 
а Національної премії України імені Т. Г. Шевченка лау

реата Всеукраїнської премії імені Катерини Білокур Марфи 
Ксенофонтівни Тимченко та її чоловіка, заслуженого майст
ра народної творчості України, лауреата Всеукраїнської 
премії імені Катерини Білокур Івана Степановича Скицюка 
а також їхню дочку Олену Іванівну Скицюк і онуку 5лен;
н а с ™ ’ ЯК1 УСШШН° шдтРимУють традиції мистецької ди-

хліб1аоРб?япКп НОфОНТІВНа Тимченко народилася в сім’ї хліборобів с. Петриківки на Дніпропетровщині 22 березня
р. Навчалась у початковій місцевій школі, де її першим 

педагогом став учитель малювання, креслення і каліграфії 
Олексій Феодосійович Статива, що сприяв відкриттю Пет 
риківської художньої школи, яку Марфа успішно закінчи- 
ла навчаючись у добре відомої вже тоді народної майстрині 
Тетяни Пати. М. Тимченко в 1938 р. закінчила місцеву ш ко
лу майстрів петриківського розпису.

у  1939 І940 рр. вона навчалась у Київському худож
ньо-промисловому училищі. У повоєнні роки М. Тимченко 
працювала в галузі художньої промисловості. 1952 р її за
просили на Київський експериментальний кераміко-ху-
і пятом ? В° Д’ ДЄ В° На працювала протягом трьох десятиліть 
і Разом з маистринями-петриківчанками утвердила новий 
самобутній напрямок у декоруванні української порцеляни 

Виконуючи чудове оригінальне декоративне оздоблення 
удожнього фарфору, М. Тимченко також створює прекрасні

т : г ивні компомції на п а п е р і' к » р ™ н і, п о л о ™, мперою, аквареллю, в яких своєрідно інтерпре-
ягод1ми“ Є” п  ПЄТр™ ького розпису: "Квіти” , "Квітка з 
ягодами , Помідори” (мал. 9 8 -1 0 2 ).  На початку 70-х років
художниця почала створювати чудові оригінальні декора-
тивні пейзаж! (“ Плнж у Седневі", «Стоїть гора” , “ Чорномор-
технікою ™  Л Л- 103- 106» -  Чудово володіючи
тм ти ч Г о Т Г , ’ • Тимченко вв»® т ь  в композиції фан-

тичш Образи птахів, тварин (мал. 1 0 7 -1 0 9 ), в квітучих
чарівних пейзажах домінують птахи, тварини, люди: “ Чор-
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номорка” , “ Ведмідь лізе по мед” , “На лузі” , “Спогад про ди
тинство” , “Свято Івана Купала” , “ Біля хати в Сорочинцях” , 
“Бабуся залишилась одна” та ін. (мал. 110— 117).

Іван Степанович Скицюк, заслужений майстер народної 
творчості України, народився 1907 р. в м. Чорний Острів 
Хмельницької області. Ще хлопцем він вивчився на столя
ра, працював на Вінниччині, захопився різьбярством, 1939 р. 
став учнем Київського художньо-промислового училища, 
навчання в якому перервала війна.

З перших до останніх днів війни І. Скицюк перебував у 
діючій армії. Після війни працював у художніх організа
ціях м. Києва. Мистецький доробок Івана Степановича бага
тий: оригінальні живописно-декоративні панно, переважно 
на теми літературних і фольклорних творів (“Хрущі над 
вишнями гудуть” , “ Перепелиці” , “Ой, вербо, вербо” , “ Весе
лий дуб” , “Півень” (мал. 118— 121)). І. Скицюк у співав
торстві з М. Тимченко багато років працював над оздоблен
ням порцелянових і дерев’яних виробів, брав участь у бага
тьох вітчизняних і зарубіжних виставках.

Олена Іванівна Скицюк народилась в 1950 р. Закінчила 
в 1973 р. Львівський інститут прикладного та декоративно
го мистецтва. Здобувши добру професійну освіту, вона багато 
взяла й від батьків. О. Скицюк глибоко розуміє завдання де
коративного мистецтва, створює витончені за задумом, фор
мою, ритмікою, кольором композиції, які вражають гляда
ча вишуканістю, виразністю образів твору, технічною май
стерністю виконання (“ Неслухняні” , “Пушинки” , триптих 
“Море” з центральною частиною “На дні моря” , “ Качка з ка
ченятами” , “Чарівне озерце” (мал. 122— 126)).

Останнім часом художниця захопилась розписуванням 
дерев’яних шкатулок, що можна вважати започаткуванням 
нового напрямку в художній обробці дерева на Україні 
(шкатулка “ Іван у Морського царя” (мал. 125)).

Олена Кулик, четвертий, наймолодший член славної ми
стецької династії, дочка О. Скицюк, народилася 1982 р. 
Перший її художній твір “Півень і будяк” (дошка кухонна) 
був надрукований в 1992 р. у видавництві “ Віконт” разом із 
художніми творами її бабусі, дідуся і матері (мал. 127). А  на-
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з польових, лісових чи садових квітів майстер вдало впису
вав півнів, павичів, інших птахів, тварин і людей (“Півень” , 
“Горлиці” , “Олені” , “Мисливець” (мал. 141 — 144)). М. Муха 
створив ілюстрації до поеми Т. Шевченка “ Катерина” , 
“Сон” , панно “Лілея та цвіт королевий” .

У роботах Ярини та Софії Гоменюк бачимо загадковий 
чарівний світ барв і образів (мал. 145, 146). Фантастичні 
квіти Ярини Гоменюк у розписах “Квітка, що розкрилась” , 
“Квіти, що танцюють” — це своєрідне образне сприйняття 
художницею навколишнього світу. Софія Гоменюк малює 
народжені в уяві квіти (“Осіння квітка” , “Голубочки” , “Кра
суня” , “Квіти нареченій” (мал. 145) тощо); її твори сповнені на
родної пісенності й оптимізму.

Народний майстер Іван Гоменюк з м. Умані своєрідно 
сприймає і зображає навколишній світ (“ Хата з подвір’ям” 
(мал. 147)). У роботах цих майстринь передусім приваблює 
оригінальне рішення теми та майстерність виконання візе
рунка гуашшю.
г Неповторний світ власних образів, світ краси створює кан

дидат педагогічних наук, доцент Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини лауреат II Все
світнього та інших фестивалів народної творчості Олена Ва
силівна Поліщук. Молода майстриня безмежно закохана у 
рідний край, його працелюбний народ. Про це свідчать її тво
ри: “Чорнобривців насіяла мати” , “Лугом іду, коня веду” , 
“По садочку ходжу” , “Ой чий то кінь стоїть” , “А  те теля” , 
“Вічний спів землі” , “Маки і ромашки” (мал. 148— 151). 
Скільки в них тепла, любові до рідної землі, народної пісні, 
до майбутніх педагогів, яким передає свій творчий дар май
стриня!

Надія Трохимчук — народна майстриня з Вінничини — 
родом із с. Петриківки, зберігає вірність традиціям петри- 
ківського розпису, втілює здобуті знання і навички у своїй 
творчості (мал. 152)

Заслужений майстер народної творчості України, лау
реат Всеукраїнської премії імені Катерини Білокур, худож
ниця із с. Чернятин на Івано-Франківщині Параска Пет
рівна Хома безмежно закохана в красу квітів, які допомага
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ють їй передати свою любов до рідної землі, природи і людей 
(серія “ Земле моя” , “Садові квіти” ), відгукнутися на відпо-ІІ 
відні події в житті людей (“ Перемога” , “ Космос” ), їхні п існ ії 
(серії “Пісні” , “ Фантазія” ), вкладаючи талант і почуття сер-І 
ця в твори мистецтва (мал. 153— 164).

У декоративній композиції “А  мати ходить на курган” 
(мал. 154), виконаній аквареллю і гуашшю, букет червоних 
квітів художниця обвила чорною стрічкою з написом і силу
етно виділяє їх у композиції, акцентуючи на них основну 
увагу (сюжетно-композиційний центр).

Свою любов до рідної матері, усіх жінок Параска Хома 
передає в композиціях “Материні квіти” , “Жоржини до свя
та” , які зберігаються в її будинку.

Розглядаючи створені П. Хомою композиції “ Польова 
весна” , “ Літо” (мал. 159), “ Золота осінь” (мал. 162), “Дарун
ки пізньої осені” (1973) і порівнюючи їх конструктивну бу
дову, ми бачимо, що всі вони різні за формою, побудовою, 
сюжетно-композиційним центром. Вражає висока компо
зиційна і технічна майстерість.

Народна майстриня в багатьох своїх роботах, зображаю
чи квіти і птахів, створює різноманітні композиції, які вда
ло й оригінально характеризують різні пори року. Велику 
роль у створенні цікавих самобутніх композицій відіграє 
колір. Народна майстриня офіційно ніде не вчилася малюва
ти, проте її творам властиві широта узагальнень, яскравість | 
колориту, вільний ритм, невимушена симетрія.

Параска Хома дуже любить пісні, особливо народні. Цю 
любов вона передає в ілюстраціях до пісень: “Ой, вербичень
ко” , “ Чорнобривці” (з серії “Пісні” ).

Заслужений майстер народної творчості України Пара- > 
ска Хома створила багато цікавих композицій із квітів. Ці- і! 
каво проаналізувати композиційну побудову її творів на при
кладі картини “Жоржини” із серії “ Садові квіти” (мал. 155). 
Передусім звертаємо увагу на прямокутну форму компози
ції (більша сторона прямокутника розташована по горизон
талі). Близько двох десятків квітів симетрично і ритмічно 
розміщені на стеблах із листками, які відходять під різними 
кутами від нижнього центрального стебла вліво і вправо.

Вражає краса квітів і листя, які розміщені у світлому пря
мокутнику і сприймаються як красиві силуети теплих та хо
лодних кольорів.

Народні майстри с. Петриківки на Дніпропетровщині, 
заснованого в 1772 p., наслідуючи кращі мистецькі бага
товікові традиції настінного розпису, мальовок, вибираючи 
золоті зерна з надбань славного минулого, зробили значний 
внесок у розвиток української станкової декоративної гра
фіки, прославивши свій осередок новими орнаментальними 
композиціями та своєрідним колористичним рішенням їх.

Славу петриківського декоративного розпису формували 
самобутні народні майстрині Тетяна Пата (1884— 1976, мал. 
165— 168), Ярина Пилипенко (1893— 1979, мал. 169,170), Л. Шта- 
ній (мал. 171), А. Ісаєва (мал. 172), Надія Білокінь (1894— 
1981, мал. 173— 175), Параска Павленко (1881— 1983).

В історії розвитку петриківського розпису особливе міс
це посідає заслужений майстер народної творчості України 
Тетяна Якимівна Пата, яка ще в довоєнні роки в спеціаль
ній'школі підготувала і сформувала цілу плеяду таланови
тих учнів, у кожного з яких прагнула зберегти його творчі 
особливості, індивідуальну манеру. Серед її учнів народна 
художниця України Марфа Тимченко, заслужені майстри 
народної творчості України Федір Панко (мал. 176— 180), 
Василь Соколенко, Віра Павленко, Ганна Павленко-Черни- 
ченко та багато інших молодих талановитих митців, таких 
як Андрій Пікуш, заслужений майстер народної творчості 
України Ганна Самарська (мал. 181), В. Тезик (мал. 182), 
Лідія Статива (мал. 183), Василь Вовк (мал. 184), Ф. Куче- 
ренко (дочка Т. Пати) та ін.

Характерні риси творчості петриківців — багата творча 
фантазія у виборі мотивів композиції, декоративність, 
віртуозність і витонченість малюнка, надзвичайна яск
равість фарб, контрастність, висока технічна майстерність.

Ще в 1936 р. на виставці під час першої декади укра
їнської літератури та мистецтва в Москві барвистий пет- 
риківський розпис зачарував глядача. Майстри одержали 
високі нагороди, а Тетяні Паті та Надії Білокінь присвоєно 
почесне звання майстра народного мистецтва України.

З М .А .К ириченко



Учасників виставки петриківців Віру Павленко і Ганну 
Павленко-Черниченко, Пелагею (Поліну) Глущенко (мал. 185— 
188), Марфу Тимченко, Віру Клименко (1921— 1965, мал. 189— 
192) було запрошено на роботу до Києва, де вони успішно пра
цювали і працюють разом із художниками-професіоналами на 
Київському дослідному заводі з розпису фарфорових виробів, 
в училищі прикладного мистецтва тощо. За роки постійних 
творчих контактів народних майстрів із професійним мис
тецтвом їхні твори набувають яскраво виражених індивіду
альних рис, удосконалюється майстерність, розширюється 
сюжетний діапазон, значно багатшою стає кольорова гама.

Великих успіхів досягли українські майстри в народній 
декоративній станковій графіці.

Сучасні народні майстри декоративного живопису праг
нуть підвищити змістовність і злободенність своїх творів, 
внести в давній український декоративний розпис власні 
знахідки. Так, Марія Приймаченко, Марфа Тимченко, Федір 
Панко, Іван Скицюк, Марія Наумчук у своїх композиціях зо
бражають цілі дерева, неповторно розкішні, різноманітні за 
своєю образною характеристикою. Коли аналізуєш “Седнів- 
ські каштани” , “ Берізку” М. Тимченко, “Легенду про петри- 
ківську вишню” Ф. Панка, “Калину” М. Наумчук, оригіналь
ні тврои інших митців, вражає багата фантазія народних ху
дожників. Вивчення їхньої творчості допоможе учням ство
рювати свої декоративні каштани, вишні, сади, краєвиди.

Оригінальні образи дерев, квітів та інших рослинних форм 
створили в своїх композиціях народні майстри М. Прийма
ченко (“Соняшники з горохом і бджілками” , “Соняшники та 
горох” ), М. Тимченко (“Помідори” ), П. Глущенко (“Перчи
ки” ), Я. Пилипенко (“Малина” , “ Яблунька” ).

Вражає і захоплює те, що народні майстри не копіювали 
флору і фауну, а створювали на їхній основі фантастичні 
форми квітів, плодів, тварин. Усьому світові відомі твори 
народних художниць Марії Приймаченко “Казковий звір” , 
Звірячий цирк” , “ Стародавній болотяний звір” , “Бусли- 

ки , “Українські танцюристки” , композиції на теми з на
вколишнього життя (“Весілля” , “ Свято” , “Спогади про ди

тинство” , “ Козацька могила” , “Марусина мичку пряла” ) та 
Марфи Тимченко, яка крім чудових оригінальних декоратив
них пейзажів (“Дощ у Седневі” , “ Пасіка” , “Чорноморка” ) 
створила щлий ряд композицій із фантастичними образами 
птахів і тварин (“Птах на червоній квітці” , “Півень та мете
лик” , “Ведмідь лізе по мед” і багато інших).

Незабутні своєрідні образи природи створили Т. Пата, 
Ф . Панко, Н. Білокінь, 3. і Т. Кудіші (мал. 193— 200), В. Глу
щенко (мал. 201), В. Вовк, Г. Самарська, І. Скицюк, С. Ми
ронова, П. Хома, М. Муха та ін.

Творчі досягнення народних майстрів України в галузі 
своєрідної станкової графіки дали можливість використати 
багатий орнамент у таких формах професійного мистецтва, 
як книжкова графіка та політичний плакат. Найперше ор
намент у книжковій графіці використала ще в 1936 р. для 
оформлення книжок про народні пісні та першу виставку 
українського народного мистецтва Параска Власенко у су
перобкладинці збірки “Українська народна пісня” (К.: Держ- 
літвидав, 1936) (мал. 70). Майстриня також створила фор
зац і обкладинку альбому “Украинское народное искусство” 
(М.-Л.: Искусство, 1938) (мал. 71, 202).

Високохудожньо виконав ескіз суперобкладинки Ва
силь Соколенко (1959 р., мал. 203).

Крім декоративного оформлення суперобкладинок, фор
заців альбомів, ініціалів для книжок народні майстри офор
млюють дитячі книжки (ілюстрації Марії Приймаченко до 
дитячих віршів Михайла Стельмаха “ Журавель” та “ Чорно
гуз приймає душ” і Єлизавети Миронової до книжки “Лічи- 
лочки” ).

Чудові ілюстрації до казок Л. Глібова створила 3. Кудіш, 
уміло поєднавши прекрасні образи тварин і птахів із квітами 
та іншими рослинними елементами (мал. 194— 197).

Ілюстрації Т. Кудіш до казки “ Колобок” (мал. 198, 199) 
вражають умінням художниці створювати образи людей 
(діда, баби) технічними прийомами петриківського розпису 
і поєднувати їх із квітковим розписом.

Прекрасні ілюстрації з оригінальним рішенням образів 
птахів, тварин, людей, виконані в техніці петриківського
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розпису, мають стати взірцем для учнів і студентів у пошу
ках нових декоративних рішень, у їхній образотворчій ді
яльності. ^ д

Цікавим і потрібним для учнів є ознайомлення з декора
тивними панно і політичними плакатами петриківських на-
ї ї ™  ™ и к і в ,  у яких особливо вдало поєднано рос- 
линнии розпис із певним написом. Шрифт і цифри як і кві
ти та інші образи на плакатах і панно, виконані т р і й н и м и  
петриківськими мазками (В. Глущенко, 3. Кудіш Ф Лан
ко) 1 Є високохудожніми зразками для навчання писати й 
оздоблювати літери і цифри.
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Мал. 5 5 . к. Білокур. Квіти за тином
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Мал. 57. К. Білокур. Сніданок

Мал. 58. К. Білокур. Натюрморт



Мал. 59. К. Білокур. Портрет племінниць художниці

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Завдання: 1. Скопіюйте з репродукцій картин К. Білокур квіти. Спочатку малюй- 
. те простіші квіти, добивайтеся схожості, майстерності.

2. Якщо репродукції не якісні — краще малюйте квіти з натури гуаш
шю на кольоровому папері або аквареллю на білому папері (див. 
малюнки, наведені нижче).
3. Намальовані з натури квіти цікаво стилізувати (декоративно спро
стити), а потім скласти візерунок і прикрасити предмет побуту.
4. Виконайте ескіз оздоблення салфетки або рушника з рослинних 
елементів.

Левкої з натури

а  і

О ? о
о  А  о

Стилізовані левкої
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Акварель на білому папері Гуаш на кольоровому 
папері

Приклад стилізації квітів

Приклад малювання літніх квітів гуашшю на кольоровому папері
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Мал. 61. Г Собачко-Шостак. Польові дзвіночки
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Мал. 62. Г Собачко-Шостак. У червоному полі

Мал. 63. Г Собачко-Шостак. Декоративний мотив “Жар-Птиці”

І
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Мал. 6 4 .1. Шостак. Рідне гніздо

#  Л )})'
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і і р . » .

Мал. 65 .1. Шостак. Ранкові зорі

Завдання: Розгляньте твори Г. Собачко-Шостак та І. Шостака. Спробуйте створи
ти власну композицію з квітів.
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Мал. 67. П. Власенко. Декоративний розпис

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 68. П. Власенко. Декоративне панно

Мал. 69. П. Власенко. Декоративне панно

Завдання: Придивіться, які образи використовувала народна майстриня Параска 
Власенко у декоративих панно. Спробуйте намалювати декоративне 
панно, використовуючи образи рослинного і тваринного світу, ство
рені народною майстринею, та власні.



Мал. 70. П. Власенко. Суперобкладинка збірки “Українська народна

Мал."7 1. П. Власенко. Форзац альбому “Украинское народное искус-

Завдання: Спробуйте і ви створити форзац або суперобкладинку, стилізуючи фло-

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Марія Авксентмвна Приймаченко — 
народна художниця України, лауре
ат Державної премії України імені 
Т. Г Шевченка

Мал. 72. М. Приймаченко. Вазон
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Мал. 73. М. Приймаченко. Декоративне панно “Бузок”
Мал. 74. М. Приймаченко. Соняшник
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Мал. 77. М. Приймаченко. Калиновий гай

Завдання: Придивіться, як цікаво народна художниця М. Приймаченко декоратив- 
но узагальнила форми соняшника, гороху, калини.
Спробуйте по-своєму стилізувати квіти й листя соняшника і створити 
орнамент, килим, декоративне панно.
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Мал. 78. М. Приймаченко. Лисиця і Лелека

Мал. 79. М. Приймаченко. Лебідь, Рак і Щука

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФ

Мал. 80. М. Приймаченко. “По той бік гора, по сей бік друга...” 
(Народна пісня)

Мал. 81. М. Приймаченко. “Мені тринадцятий минало...”
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Мал. 82. М. Приймаченко. Марусина мичку пряла

Мал. 83. М. Приймаченко. Спогади про дитинство

Завдання: На тематичному малюнку народна художниця М. Приймаченко оригіна
льно передала спогади про своє дитинство, про те, як пасла гусей на бо
лоті й малювала на піску квіти. Спробуйте й ви виконати власний малю
нок на тему, яка вас хвилює.

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 85. М. Приймаченко. Декоративне панно (буслики)
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Мал. 86. М. Приймаченко. Буслики прилетіли

Завдання: Розгляньте декоративні панно народної художниці України М Прий
маченко . порівняйте стилізовані образи птаха, це допоможе вам 
глиоше осягнути прииом декоративного спрощення реальних об'єк- 
тів навколишньої дійсності.
Спробуйте самі створити декоративне панно, стилізуючи об'єкти 
рослинного і тваринного світу.

Мал. 87. М. Приймаченко. 
Українські танцюристки

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 89. М. Приймаченко. Панно “Іде звір з рогами”
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^ 7ТуТ9ь боМмбиРИЙМаЧЄНКО- БУДЬ ПрОКЛЯта війна- Замі^ть квіток

Мал. 91. М. Приймаченко. Удав спіймав колобка

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 93. М. Приймаченко. їде осінь на коні
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Мал. 94. М. Приймаченко. Приїхав молодий мороз

Мал. 95. М. Приймаченко. Весна. Пасуться корови і летять 
гуси на Батьківщину

Завдання: Народна художниця Марія Приймаченко вирішує цікаво й оригі
нально теми "Осінь", "Зима", "Весна", використовуючи творТоб-

вРід н і;Г ь о ХраоРв іКгамРиИЗУЮТЬ ТУ "  ^  П° РУ Р° КУ '' ствоР—  відпо- 
Створіть і ви композицію, присвячену порам року.
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Завдання: Розгляньте роботи М. Приймаченко, присвячені святам, а також ті, на 
яких зображено побутові сцени. Майстриня широко використовує 
квіти, поєднуючи їх з образами птахів, звірів, людей, зображеннями 
будинків, створюючи надзвичайно цікаві композиції ("Масляна", 
"Веснянки", "Свято").
Сторіть власні декоративні композиції на тему "Пори року", "Свято", 
використовуючи стилізовані квіти, поєднавши їх з образами людей, 
птахів, тварин, предметів побуту, враховуючи відповідну кольорову 
гаму.

Мал. 96. М. Приймаченко. Масляна

Мал. 97. Ф. Приймаченко. Павич

Завдання: Розгляньте роботу Федора Приймаченко. Спробуйте намалювати улюб
лені образи рослинного або тваринного світу.
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Марфа КсенофонтівнаТимченко — 
народний художник України, лау
реат Національної премії України 
імені Т. Г Шевченка

Мал. 98. М. Тимченко. Свята Софія

Мал. 99. М. Тимченко. Спогад про дитинство
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Мал. 100. М. Тимченко. Помідори

Завдання: Уважно розгляньте, як М. Тимченко 
образно і високохудожньо зображує 
рослини та їхні елементи. Спробуйте 
самі створити подібні композиції.

4 М .А.Кириченко

Мал. 101. М. Тимченко. 
Панно Квіти

Мал. 102. М. Тимченко.
Квітка з ягодами



ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 104. М. Тимченко. Стоїть гора
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Мал. 105. М. Тимченко. Дощ у Седневі

Мал. 106. М. Тимченко. Чорноморка

Завдання: Уважно розгляньте оригінальні пейзажі, створені народною художни
цею М. Тимченко. Якими художніми засобами вона досягає декоратив
ності? Спробуйте намалювати свої улюблені куточки рідної природи.



Мал. 108. М. Тимченко. Птах на червоній квітці
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Мал. 110. М. Тим
ченко. Ведмідь 
лізе по мед

Мал. 109. М. Тимченко. Чорна птиця
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Мал. 117 М. Тимченко. На лузі у Седневі

Мал. 112. М. Тимченко. Бабуся залишилась одна
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Мал. 114. М. Тимченко. На сорочинський ярмарок
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Мал. 115. М. Тимченко. Біля хати в Сорочинцях

Мал. 116. М. Тимченко. Зимові свята

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 117. М. Тимченко. Ширма

Завдання: Розгляньте композиційну побудову декоративного оформлення ширми.
Зверніть увагу на центральну та бокові симетричні смужки узорів та іх 
елементи. Розміром і кольором у композиції виділяється великий барви
стий птах, ритмічно поєднаний з квітами, — разом вони створюють ціліс
ну складну декоративну композицію.
Створюючи свою композицію, спочатку намітьте загальну форму об
разів центральної та бокових смужок, а потім детально промальо
вуйте всі декоративні елементи трьох орнаментів, намагаючись 
досягти цілісності всієї композиції.
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Мал. 119.1. Скицюк. Хрущі над вишнями

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА
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Мал. 122. О. Скицюк. Качка з каченятами

Мал. 123. О. Скицюк. Триптих Мал. 124. О. Скицюк. Ніч на озері
“Море”
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Мал. 125. О. Скицюк. Шкатулка “Іван у Морського царя”

Мал. 126. О. Скицюк. Неслух- Мал. 127. О. Кулик. Півень і будяк 
няні
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Мал. 128. Є. Миронова. Весна

Мал. 129. Є. Миронова. Весілля

авдання: Розгляньте, як народна майстриня вирішує тему "Весілля", композицій
но об єднавши окремі типові сцени весілля за допомогою декоратив
них образів (рушників, скатертин з караваєм, квітами тощо). Спро
буйте створити свою декоративну композицію, поєднавши образи лю
дей із зображеннями предметів побуту, квітів, птахів, звірів.
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Мал. 130. Є. Миронова. Де
коративне панно “Без
смертна птиця”

Мал. 131. Є. Миронова. Ой піду я понад лугом...
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Мал. 132. М. Буряк. Будівельники
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Мал. 133. В. Павленко. “Дівчата в саду”. Ескіз тканини

Завдання: Розгляньте панно М. Буряк "Будівельники". Потрібно добре знати побут і 
звичаі українського народу, щоб так оригінально і цікаво вирішити цю те
му, як це зробила художниця, показавши працелюбність і гостинність ук
раїнців, радість колективної праці. Спробуйте й ви зобразити побутову сце
ну з життя свого народу.

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА 113
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Мал. 140. 3. Мосійчук. У затінку
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Мал. 141. М. Муха. Півень

Мал. 142. М. Муха. Горлиці
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Мал. 147. І. Гоменюк. Хата з подвір’ям
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Параска Хома — заслужений 
майстер народної творчості 
України, лауреат Всеукраїн
ської премії імені Катерини 
Білокур

Мал. 153. П. Хома. 
Фіалки-фіалочки

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИИ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 154. П. Хома. А мати ходить на 
курган

Завдання: Спробуйте створити з кві
тів композицію, присвя
чену Дню Перемоги, Дню 
матері або іншому святу.
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Мал. 156. П. Хома. Гвоздики у вінку
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Мал. 157. П. Хома. Вечорами пахнуть матіоли (Із серії “Пісні”)

Завдання: Навчитися створювати декоративні композиції з квітів, дерев, птахів то
що, ілюструючи улюблені пісні, — це благородна мета; виконуючи це
завдання, ви матимете велику радість. Отже, до творчої роботи!
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Мал. 160. П. Хома. Сонячний травень

З авдання: Спробуйте створити композицію з ваших улюблених квітів, передати їх 
Завдання . « -р  £ досягти в̂иразності й оригіНальності композиційного рішення.

Аналіз композиції народних майстрів допоможе вам у цьому.
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Мал. 164. П. Хома. Ранкові роси

Мал. 163. П. Хома. Червоні хризантеми

Завдання: Спробуйте колективно 
виконати декоративну 
композицію, прикраси
ти нею інтер'єр житла 
або вашого навчально
го закладу.

5 М .А.Кириченко
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Тетяна Якимівна Пата -  заслуже
ний майстер народної творчості 
України, основоположник петри- 
ківського розпису

Мал. 166. Т. Пата. Зозуля на калині (1)

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 167. Т. Пата. Квітка з пухнас
тими султанами

Мал. 168. Т. Пата. Зозуля на калині (2)
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Мал. 174. Н. Білокінь. Декоративне панно

Мал. 175. Н. Білокінь. Весільний поїзд
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Федір Панко — заслужений 
майстер народної творчості

Мал. 176. Ф. Панко. Калина
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Мал. 177. Ф. Панко. Легенда 
про Петриківську вишню

Мал. 178. Ф. Панко. Сови
і

Мал. 179. Ф. Панко. Павиці Мал. 180. Ф. Панко. Павиці

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 181. П. Самарська. Панно “Синій май”

Мал. 182. В.Тезик. Півень та зозулі

Завдання: Народні майстрині А. Самарська і В. Тезик чудово зображують птахів,
композиційно пов'язуючи їх з рослинними елементами. Спробуйте і ви
створити декоративне панно з рослинних і тваринних елементів.
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Мал. 183. Л. Статива. Святкова

Мал. 184. В. Вовк. Весільний потяг
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Мал. 191. В. Клименко. Декоративний малюнок

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 190. В. Клименко. Декоративний малюнок
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Мал. 192. В. Клименко. Малюнок для подушки

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 193. 3. Кудіш. Мир, праця, свобода, рівність, братерство, щастя

Завдання: Уважно розгляньте композицію плаката "Мир, праця, свобода, рівність, 
братерство, щастя" народної майстрині 3. Кудіш. Особливо цікавим є 
органічне поєднання оригінального шрифту, виконаного вільним пет- 
риківським мазком, із квітами декоративної композиції. Спробуйте й 
ви створити написи вільними традиційними мазками і поєднати їх з 
іншими елементами петриківського розпису.
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Завдання: Уважно розгляньте ілюстрацій до байок Л. Глібова, виконані 3. Кудіш.
Зверніть увагу на вдале поєднання образів риб, птахів, звірів, зобра
жень рослин із самобутнім петриківським орнаментом. Створіть власні 
ілюстрації до байки, казки, пісні чи оповідання.

Мал. 194. 3. Кудіш. Ілюстрація до байки Л. Глібова “Осел і Соловей”

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Мал. 195. 3. Кудіш. Ілюстрація 
до байки Л. Глібова “Лебідь, 
Рак і Щука”

Мал. 196. 3. Кудіш. Ілюстрація до 
байки Л. Ілібова “Лисиця й вино
град”

Мал. 197 3. Кудіш. Ілюстрація до байки Л. Глібова “Півень і Зозуля”
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Завдання: Народний майстер Ук
раїни Т. Кудіш, вик- 
риставши техніку пе- 
триківського розпису, 
вдало поєднала об
рази людей з рослин
ними елементами в 
ілюстраціях до казки 
"Колобок". 
Виконайте ілюстра
цію до літературного 
твору, декоративного 
поєднавши його об
рази.

Мал. 198. Т. Кудіш. Ілюстрація 
до казки “Колобок”

Мал. 199. Т. Кудіш. Ілюстрація 
до казки “Колобок”

Завдання: Розглянте, як петриківські 
майстрині Т. Кудіш, Я. Пили- 
пенко, Л. Штаній, А. Ісаєва в 
декоративних композиціях 
вдало поєднали образи лю
дей, тварин, квітів і рослин. 
Спробуйте колективно ви
конати складну декоратив
ну композицію. Нею можна 
прикрасити інтер'єр школи, 
інституту чи житла.

Мал. 200. Т. Кудіш. Дівчина 
з птахами

Мал. 201. В. Глущенко. Все для тебе, кохана



ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Завдання: Виконайте по-своєму графічну ком
позицію, поєднавши шрифт з деко
ративним розписом.
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Мал. 202. П. Власенко. Обкладинка до 
книги “Українське народне мистецтво” М і

Мал. 203. В. Соколенко. Ескіз суперобкладинки

ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Техніка петриківського розпису

Аналізуючи самобутню станкову графіку петриківців, 
ми бачимо у захоплюючих декоративних малюнках і міцну 
традиційну основу, і школу Тетяни Пати, й індивідуальні 
особливості кожного художника-творця. У цьому велика 
цінність неповторної станкової графіки народних майстрів 
Петриківки.

На розвиток декоративного розпису впливали багаті й 
щедрі місцеві флора і фауна, які народні майстри стилізува
ли, створюючи фантастичні форми півоній, дерев, зозуль, 
лисиць.

Тонкий окомір і надзвичайна віртуозність руки народних 
майстрів допомагають їм без попереднього контура та вимірю
вальних інструментів створювати декоративні композиції.

Характерна особливість традиційної композиції петри
ківського букета — розміщення в центрі трьох великих кві
ток, від яких відходять дрібні квіти, бутони і листя. Завер
шується композиція букета тоненькими вусиками, стебли
нами лугових рослин.

Головна ознака образної мови петриківського розпису — 
це прийоми виконання його елементів і способи поєднання 
кольорів. Народні майстри виконували розпис саморобними 
пензлями з котячої шерсті, фарбами, розведеними на жовт
ку курячого яйця (здебільшого яєчною темперою), що дава
ло змогу накладати мазок будь-якої сили натиску і змінюва
ти цю силу натиску, не відриваючи “ котикового” пензлика 
від поверхні паперу, досягати різних відтінків одного кольо
ру, збагачувати малюнок тонально і в кольоровому відно
шенні, виконувати оригінальний прийом одночасного на
кладання двох кольорів одним пензлем, так званий пе
рехідний мазок — наслідком його є найтонші переходи від 
одного кольору до іншого без змішування їх. Учням не
обхідно навчитися тримати пензлик трьома пальцями так, 
щоб він “ крутився” , і тримати його перпендикулярно до пло
щини картини, забезпечуючи вільний мазок (див., яке 
положення тулуба та рук у майстра петриківського розпису 
Федора Панка (с. 135)).



Для опанування техніки петриківського розпису не
обхідно оволодіти чотирма типами мазка, традиційна назва 
яких “ гребінчик” , “ зернятко” , “ горіш ок” , “перехідний ма
зок” .

“Гребінчик” мазок, що починається з потовщення, 
яке робиться натиском пензля, і закінчується “ тоненьким 
вусиком , що малюється легким дотиком кінчика пензля 
(мал. 204, а). Покладені поряд кілька таких мазків нагаду
ють гребінець. Гребінчиковий мазок може бути і коротким, 
і видовженим, тому він найпоширеніший у роботі пет- 
риківців. Ним малюють пелюстки, листя і трави різно
манітної форми.

“Зернятко” — мазок, який починається з найлегшого до
тику і закінчується найсильнішим натиском (мал. 204, б). 
Якщо мазки “зернятко” покладені по обидва боки стеблини 
вістрям назовні, зображення нагадує колосок, звідси і назва 
мазка — “зернятко” .

Горішок складається з двох гребінчикових мазків, вигну
тих півлунками і покладених один проти одного (мал. 204, в). 
Заповнивши між півлунками порожнє місце гребінчиковим 
або двома-трьома зернятковими мазками, матимемо форму, 
подібну до лісового горіха, звідки й назва його. Без “ горішка” 
не можна намалювати зав’язі, пуп’янка чи квітки.

Перехідний мазок” накладається одним пензлем, але 
двома фарбами (мал. 204, г). При цьому фарби розмішують
ся до густоти сметани, сухий пензель умочають в одну фар
бу (наприклад, у зелену), а потім у другу (наприклад, у жов- 
ТУ)* На папері залишається слід від жовтої фарби, який 
плавно переходить у зелений без змішування їх. Фарби не 
рідкі, розведені на яєчному жовтку, тому вони не зливають
ся, а лише проглядають одна з-під однієї, створюючи диво
вижно тонкі переходи від одного кольору до іншого, яких не 
можна досягти іншими технічними прийомами.

Оволодіваючи технікою виконання традиційних мазків 
петриківців, учні поступово ускладнюють виконання кож 
ного з чотирьох мазків (мал. 205— 207), вчаться аналізува
ти форму квітів, листя, плодів, а пізніше і тваринного світу, 
перетворювати її в декоративні форми і самостійно створю-
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Мал. 204. Основні мазки петриківського розпису: а — “гребінчик ”, б — 
“зернятко”, Б — “горішок”, г — перехідний мазок

Мал. 205. Комбінації основних мазків

вати декоративні композиції, навчаючись у народних майст
рів, у природи, у професійних художників.

Вивчаючи петриківський народний декоративний жи
вопис, його давні традиції, учні повинні глибше оволодіти і 
деякими прийомами, які слід використовувати в роботі 
(мал. 208).

До цих прийомів належить, наприклад, нанесення на па
пір плям пальцем. Умочивши кінчик пальця у фарбу, дотор
каються ним до паперу. На ньому залишається кругленька



пляма, трохи світліша в центрі з немовби темнішим конту
ром довкола. Поклавши в певному порядку подібні плями, 
можна зобразити гроно винограду, горобини, калини, смо
родини (мал. 208, а).

Цікавий прийом — накладання кольорових плям і сму
жок за допомогою зрізаного навскіс стебла рогози. Покла
дені ритмічно, у певному порядку кольорові смужки дають 
можливість зобразити квіти майорів, айстр, грона ожини 
(мал. 208, б).

Ш ироко використовують і прийом продряпування по 
сирій фарбі прожилок на листках і пелюстках квітів загост
реним кінцем палички або держальцем пензля (мал. 208, в).

Уже намальовані листочки або квіти ефективно і швид
ко прикрасити невеличкими випуклими цяточками, накла
деними кінцем держальця пензля, вмоченого в густу фарбу. 
Накладені в ряд випуклі цяточки збагачують і малюнок, і 
колорит відповідних рослинних форм (мал. 208, г).

Тим, хто звертається до малювання на кольоровому тлі, 
яке часто приглушує фарби нанесеного зверху малюнка, ко
рисно знати такий старовинний прийом: народні майстри 
(зокрема П. Глущенко) у відповідних місцях поверх тла на
кладали білилами плями певної форми, а по них малювали 
квіти, пуп янки, які потім вражали яскравістю і чистотою 
кольору.

Використовуючи прийоми народних майстрів, слід 
пам’ятати, що вони працювали відразу фарбами, без попе
реднього контура олівцем, не робили ні етюдів, ні ескізів, 
свій творчий задум до дрібних деталей виношували в уяві, а 
з ясувавши все, втілювали задум у відповідному матеріалі, 
не допускаючи правок і переробок. У цьому і полягає висо
ка майстерність народних художників, чия творчість радує 
і збагачує нас.
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а  0  ; г

Мал. 206. Приклади візерунків, створених поєднанням традиційних
мазків петриківського розпису
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ЛЛал. 207. Т. Маленівська. Вправи петриківського розпису
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г
Мал. 208. Прийоми петриківського розпису: а — зображення плям паль
цем- б -  малювання кольорових плям і смужок зрізаним навкоси стеблом ро
гози або трісочкою завширшки 3 мм; а -  продряпування по сиріи фарбі про
жилок на листі, пелюстках загостреною паличкою; г -  оздоблення своїх ма
люнків випуклими плямами-бісеринками за допомогою загостреної палички
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Створення ескізу

& Технікою петриківського розпису можно ово
лодіти, копіюючи твори відомих митців (напри
клад  ̂ композицію П. Глущенка "Квітучий горо
шок"). На початку можна намічати олівцем роз
міщення основних елементів композиції.

Здобувши певний досвід, прагніть елементи 
узорів виконувати відразу пензликом, без про
рисовки їх олівцем, як це роблять народні майст
ри розпису.

Елементи композиції', намальовані відра
зу пензликом
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Традиції українського народного декоративного розпису 
розвиваються й нині. Це давнє мистецтво вивчає молодь, зок
рема петриківська, яка прагне продовжити справу своїх бать
ків (мал. 209). У багатьох школах нашої країни діють гуртки, 
відвідуючи які, учні опановують техніку декоративного роз
пису, вчаться створювати власні композиції (мал. 210).

Мал. 209. Л. Зубко. Квіти (Петриківська середня школа Дніпропетровської 
області).
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Мал. 210. Роботи учасників гуртка декоративного розпису — учнів 1 — 
3-х класів СШ № 117 ім. Лесі Українки м. Києва (Керівник — Олена Бо- 
брикіна
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Мал. 210. Роботи учасників гуртка декоративного розпису — учнів 1 — 
3-х класів СШ № 117 ім. Лесі Українки м. Києва (Керівник -  Олена Бо- 
брикіна (продовження).

'/.г6 М .А.Кириченко



ДЕКОРАТИВНИЙ СТАНКОВИЙ ЖИВОПИС І ГРАФІКА

Професійно оволодівають мистецтвом розпису і студенти ви
щих навчальних закладів України, зокрема художники-педа
гоги з Національного педагогічного університету імені М. П. Дра- 
гоманова М. Карпуленко, О. Горбенко та ін., які передавати
муть набуті знання й навички своїм учням (мал. 211—215).

Мал. 211. Роботи студентів Національного педагогічного університету
імені М. Г1. Драгоманова
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Мал. 211. Роботи студентів Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова (продовження)
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Мал. 212. М. Карпуленко. Декоративні мотиви
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Мал. 212. М. Карпуленко. Декоративні мотиви (продовження)

1/ 2+6 М .А.Кириченко



Мал. 213. О. Горбенко. Золота осінь
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Мал. 214. О. Горбенко. Прийшла весна



Мал. 215. О. Горбенко. Літечко красне

Розділ 4

Декоративний 
розпис виробів 
із дерева

О. Пікуш. Посуд

Мисник. Дерево, олія
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Декоративний розпис виробів із дерева (скринь, 
мисників, віялок, саней, дерев’яного посуду, 
іграшок та ін.) початок свого розвитку бере з 

настінного розпису дерев’яних культових споруд, пошире
ного з давніх часів.

Із давніх-давен відоме бажання людини прикрасити своє 
житло, предмети побуту, зробити їх не просто зручними, а 
ще й красивими. Фантазія і працьовиті руки народних 
умільців створювали речі, які красою, естетичним смаком і 
технікою виконання й сьогодні дарують нам радість.

За багато століть народом створено велику і надзвичайно 
різноманітну художню спадщину. Все, що вдалося зберегти 
з декоративного розпису, становить безцінну скарбницю на
родного мистецтва. Незначну частину декоративного розпи
су, що вціліла, становлять настінні розписи по дереву 
олійними фарбами в церквах, наприклад у церкві Воздви- 
ження в м. Дрогобичі (близько 1636 р.), розпис плафона в 
церкві с. Четва Закарпатської області (1753 р.).

Більшість уцілілих декоративних розписів, зібраних в 
останні роки, становлять розписи на дерев’яних предметах: 
меблях, знаряддях праці, предметах домашнього вжитку, 
музичних інструментах, — оздоблених олійними фарбами 
або яєчною темперою.

Особливо цікаві розписи скринь, які були своєрідними 
родинними реліквіями, що передавалися з покоління в по
коління і свідчили про достаток родини.

Розписи скринь XIX — початку X X  ст. мають яскраві міс
цеві риси.
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У Київському музеї українського народного декоратив
ного мистецтва зберігається цікава скриня з Київщини, ви
готовлена у XVIII ст., на передній темно-зеленій стінці якої 
зображено в центрі “ козака Мамая” з бандурою, а зліва і 
справа від нього — два великих вазони з пишними жовтими 
й червоними квітами (мал. 216).

Чернігівські скрині, здебільшого чорного або темно-синьо
го кольору, оздоблені великими білими, жовтими, червоними 
квітами в медальйонах та ґронами у вигляді бігунців.

Полтавські скрині, як і чернігівські, ритмічно розписані 
по темному тлу орнаментом з великих яскравих квітів.

Скрині з Дніпропетровщини переважно соковитого зеле
ного або жовтого кольору, оздоблені різноманітними дрібни
ми квітами (мал. 217).

Скрині з західних областей України масивніші від наддні
прянських, розписані переважно дрібним орнаментом, заком- 
понованим у рамки, що виявляють їхні форми (мал. 218). Гу
цульські скрині подібні до столів і декоровані контурним ге
ометричним орнаментом, у межах якого площини розмаль
овано коричневою, чорною, вохристою, іноді білою фарба
ми, які лише виявляють різьблений орнамент.

Значного поширення в народному побуті набув розписа
ний дерев’ яний посуд, особливо тарілки для хліба, які 
вирізували у XVIII ст. вручну, а з кінця X IX  ст. виточували 
на токарному верстаті. Тарілки здебільшого були круглої 
або овальної форми, що зумовлювало і композицію розпису. 
У найдавніших розписах тарілок уся центральна частина де
коративної композиції заповнювалась, а довкола вимальо
вувались додаткові дрібніші мотиви. У пізніших розписах 
тарілок став обов’язковим орнамент на вінцях, урівноваже
ний із центральною частиною декору. Оздоблювали тарілки 
для хліба переважно квітковими узорами, композиціями з 
птахів серед квітів і ягід, а також риби, ножа, виделки, зеле
них огірків тощо. Декоративно розписані тарілки прикра
шали святковий стіл, а в будні, разом з розписаним миснич- 
ком, були окрасою інтер’ єру (мал. 219).

Досить поширеним у XVII — на поч. X IX  ст. був розпис 
олійними фарбами різьблених деталей саней і возів. Пізніше
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Мал. 218. Скриня. 
Дерево, олія. По
чаток XX ст.
(с. Колодрібка За- 
ліщицького району 
Тернопільської об
ласті)

Мал. 217 Скриня. 
Дерево, олія. XIX ст. 
(Катеринослав- 
щина)

Мал. 216. Скриня. 
Дерево, олія. XVIII ст. 
(Київщина)
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поруч із геометричним і рослинним орнаментом трапляють
ся зображення риб, птахів і коней. З появою автотранспорту 
гужовий вид транспорту поступово зникає, натомість з ’яв
ляються інші реалії й інші види розписів.

Значний внесок у розвиток декоративного розпису по де
реву зробили народні майстри з с. Петриківки Дніпропет
ровської області О. Пікуш (мал. 220), Г. Ісаєва, М. Шишаць- 
ка, Н. Шулик, Я. Клюпа.

У середині 1930-х років сестри В. і Г. Павленко та М. Тим- 
ченко почали розписувати олійними фарбами без ґрунтовки 
невеличкі дерев’яні коробочки різних форм. Ці розписи бу
ли неякісні. Відродилися декоративні розписи після Вели
кої Вітчизняної війни, але вже на новій технічній основі. Це 
був підлаковий розпис на чорному тлі, виконуваний пет- 
риківськими майстрами на Київському експериментально
му кераміко-художньому заводі (мал. 221, 222).

1958 р. в с. Петриківці відкрився цех підлакового розпису 
при фабриці “Дружба” , і петриківці, очолювані Ф. Панком, 
звернулись до місцевих традицій, стали успішно створюва
ти розписи шкатулок, пудрениць, папок для адресів не на 
чорному, а на вохристому або соковито-зеленому тлі.

Народні майстри повернулися до розпису дерев’яних та
рілок, виготовлених на токарному верстаті. Виконання роз
пису безпосередньо по дереву олійними фарбами, покриття 
малюнка поверх фарби прозорим лаком надають виробам ори
гінальності й чарівності.

У творах мистецтва чудово проявляється фактура дерева, 
дзвінкішими за кольорами і якіснішими стають розпи
си, зберігаються традиції славного петриківського розпису 
(мал. 223—228).

Народні майстри з різних регіонів часто розписували 
різноманітні дерев’яні вироби великими декоративними 
композиціями (гілки калини з ягодами, квіти і птахи), дося
гаючи певних успіхів. Так, художниця 3. Мосійчук із Ж ито
мирщини закріплювала розписи на пресованій дерев’яній 
масі поліефірним лаком, який надавав її композиціям особ
ливої глибини і соковитості кольору, не кажучи вже про 
їхню незвичайну довговічність.
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Мал. 221. М. Тимченко, І. Скицюк. Шкатулка. Дерево. Підлаковий роз
пис

Мал. 220. О. Пікуш. Блюдо. Дере
во, розпис

Мал. 219. Тарілка для хліба. Де
рево, олія. Кінець XIX ст. (Пол
тавщина)
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Мал. 222. М. Тимченко. Коробочка 
туалетна

Мал. 223. М. Тимченко, І. Ска- 
цюк. “Птахи” Декоративна та
рілка. Дерево, олія, лак

Мал. 224. В. Павленко. Шкатулка

Мал. 225. М. Тимченко. Шкатулки. Підлаковий розпис
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Мал. 229. Топірець

Завдання: Намалюйте геометричний візерунок до топірця, удосконалюючи фор
му предмета та його оздоблення.

Мал. 230. Браслет 

Завдання: Створіть візерунок для браслета і намалюйте його фарбами.
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Мал. 231. Голуби

Мал. 232. Трембітарі

Мал. 233. Забіяка

Мал. 234. Сувеніри
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Мал. 236. В. Рожик. Гуцульське весілля (частина комплекту). Різьба, 
розмальовка (м. Косів)
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Мал. 238. О. Горобенко. Кухонна дощечка

Завдання: Розгляньте роботи народних майстрів декоративного розпису по дереву 
і молодих митців. Багато предметів домашнього побуту можна прикра
сити розписом — це зробить їх привабливішими, і вони радуватимуть 
око. Спробуйте самі.
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Мал. 239. Кухонна дощечка
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Писанки
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ПИСАНКИ

Пташине яйце, розписане мініатюрним орнамен
том, називають писанкою. Назва її походить від 
слова “ писати” , тобто прикрашати орнаментом. 

Оздоблюються писанки геометричним, рослинним, зооморф
ним (риби, птахи, звірі, людина), пейзажним орнаментами, 
християнськими символами. Писанка — одна зі стародавніх 
форм українського народного розпису, у якому наші пращу
ри втілювали свої прагнення, віру.

Зрештою, писанка — це символ весни, сонця, повернен
ня природи до життя.

Писанки характерні майже для всіх європейських наро
дів, як і для давніх народів Африки та Азії (під час розкопок 
знайдено розписані страусині та гусячі яйця, в тому числі й гли
няні, а також золоте яйце страуса, датоване 3300 р. до н. е., 
що свідчить про початок писанкарства ще в далекому доісто
ричному періоді.

Багато народів світу шанували яйце і мали власну атри
бутику його возвеличення, у багатьох стародавніх народів 
збереглися перекази, в яких яйце виступає джерелом жит
тя, світла, тепла, навіть зародком усього Всесвіту.

В античній Греції і Римі вважали, що Всесвіт виник з яй
ця казкового птаха Фенікса, який поклав його у святилище 
Геліоса (сонця). Яйце для римлян мало магічну силу, тому 
вони використовували фарбовані яйця в різноманітних об
рядах і забавах.

Звідки ж пішла традиція оздоблювати яйце в Україні?
Досліджуючи матеріали археологічних експедицій з ви

вчення трипільської культури (V—II тис. до н. е.), вчені по
бачили на кераміці орнаментальні малюнки, які дуже нага-
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дують орнамент на сучасних українських писанках. Так, зо
бражена на малюнку богиня Лада дуже нагадує образ Бере
гині. їх  поєднують благально піднесені догори руки та інші 
характерні елементи.

Біля села Лука Врублівецька було знайдено декілька ке
рамічних яєць з так званими торохкальцями — маленькими 
камінчиками, що вільно торохтіли всередині яйця. їх  вико
ристовували як засоби, що відлякують злих духів. Завдяки 
цій важливій знахідці вчені змогли визначити, коли почав 
розвиватися рослинний і геометричний орнамент.

У І тисячолітті н. е., коли відбувався перехід від пер
віснообщинного ладу до феодалізму, мистецтво східних 
слов’ян було важливою потребою побуту, що виявилося в ор
наментах, які мали певний зміст у системі язичницьких 
вірувань. Декоративні візерунки, створені людиною, мали 
призначення — оберігати її від лиха, допомагати в житті та 
праці. Найбільш поширеними й улюбленими орнаментами 
давніх слов’ян були: розетка — символ Сонця, хвиляста 
лінія — вода, жінка з руками-гілками, яка знаменувала ве
лику богиню землі, праматір Берегиню.

На території України писанкарство набуло найбільшого 
поширення за часів Київської Русі, в X  ХНІ ст.

Запроваджуючи християнство на Русі, церква вдало ви
користала язичницькі вірування і народні звичаї, в тому 
числі й святкування Великодня навесні як пробудження 
всього живого на землі, що збіглося з християнськими пас
хальними святами на честь воскресіння Ісуса Христа.

Звичайне куряче яйце недовговічне, тому в Київській 
Русі майстри майоліки у великій кількості виготовляли ке
рамічні розписані яйця, і це дало змогу багатьом поколін
ням милуватися ними. Найулюбленішим мотивом був мо
тив сосонки — яскраво-зеленої травички, що найперша про
кидається після зими і плететься, сповіщаючи про прихід 
весни. Улюбленими кольорами майстрів були жовтий та 
світло-зелений на темному, здебільшого коричневому або 
чорному, тлі. Рідше траплялися комбінації білого, червоно
го і чорного кольорів. Такі писанки можна побачити у Дер
жавному музеї історії України.
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Татаро-монгольська навала на Русь припиняє діяльність 
ремісничого цеху, який репродукував українські писанки з 
глини, що експортувалися в інші країни. У цей період по
ступово розвивається писанкарство, починається розподіл 
традицій мистецтва за регіонами. За період з XIII до другої 
половини X IX  століття у писанкарстві майже не виникає но
вих елементів. Найдавніші писанки, виготовлені з курячих 
яєць, зберігаються в музеях і датовані другою половиною 
X IX  — початком X X  ст. Вони мають характерні ознаки кож 
ного регіону їх виготовлення.

В Україні писанки відзначаються поліфункціональні- 
стю, виконуючи обрядову, ігрову, декоративну та інші функ
ції. Обрядова функція писанки пов’язана зі святкуванням 
перших днів Пасхи. Зі свячених писанок починався вели
кодній обід, їх дарували на знак поваги, любові, з побажан
ням добра. Писанки були своєрідним оберегом у хаті, тому 
їх намагалися зберегти до наступної весни.

Писанки служили об’ єктом забави для дітей та молоді. З 
ними проводили ігри “ навбитки” (з двох гравців виграє той, 
у кого яйце після вдаряння одне об одне залишається ці
лим), “ навкатки” (необхідно з відстані влучити в писанку ін
шого, котячи своєю по землі) та ін.

В Україні з писанками чинили магічні дії. Дбаючи про 
майбутній урожай, на весняного Юрія писанки котили по зе
леній пшениці і закопували їх у землю. У великодній ранок 
молоді вмивалися водою, в яку перед тим клали крашанки і 
срібні монети, що мали надавати їм сили й краси. Писанки 
були оберегом житла від грому й вогню, а людей і тварин 
охороняли від лихого ока.

Прикрашені відповідними узорами, писанки водночас 
були яскравою оздобою кошика з харчами, який несли до 
церкви святити, а потім їх виставляли на видному місці на 
столі. З випорожнілих писанок виготовляли так звані голу
би, додаючи з кольорового паперу хвіст, крила, а голову ро
били з тіста. Цими голубами та писанками, нанизаними на 
шнурочки, прикрашали житло, насамперед поблизу ікон.

У 20— 30-х роках X X  ст., у часи войовничо-атеїстичної 
пропаганди, писанки були зараховані до шкідливих культо
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вих атрибутів, а ті, хто їх виготовляв, заслуговували знева
ги, висміювання, а пізніше — покарання.

Виготовлення писанок припинилося у центральних та 
східних, а потім і західних областях, за винятком віддале
них карпатських сіл.

У 60-х роках X X  ст. у зв’язку з посиленням інтересу до 
народного мистецтва відновилося й писанкарство. Навесні, 
перед великодніми святами, у Вижниці, Косові та Коломиї 
народні майстри продавали писанки на ярмарках, сприяючи 
цим стихійному виникненню писанкарського промислу. 
Проте писанкарство не сягало далі Прикарпаття і відроджу
валося дуже повільно, оскільки було майже повністю забуте 
і втрачене.

У 70-х роках писанки як твори народного мистецтва вже 
експонувалися на виставках. З’явилися приватні колекції 
писанок. Відновилося виготовлення писанок із дерева, відо
ме у XVIII—X IX  ст.

У 80-х роках до писанкарства звертаються професійні 
художники, народні майстри старшого покоління.

У містах виникають музеї писанок (м. Коломия). Великі 
експозиції писанок має Львівський музей етнографії та ху 
дожніх промислів України -  понад 11 000 штук з 20 облас
тей України. Українські писанки можна побачити за межа
ми України: в Лондонському королівському музеї, у Санкт- 
Петербурзі в колишньому музеї етнографії народів СРСР, в
музеях Праги і Кракова.

Щорічно організовуються зарубіжні виставки писанок, 
у яких беруть участь майстри як з України, так і з україн
ської діаспори.

Писанкарство виникло як своєрідне відображення уяв
лення людини про Всесвіт. Ще з часів язичництва для одних 
орнаментальна писанка символізувала світ, що пішов від 
яйця, була схемою його побудови, іншим вона нагадувала 
сонце, служила його символом (згадаймо, наші предки 
язичники — то сонцепоклонники, які за головного бога ма
ли Сонце). З прийняттям християнства почалося витравлю
вання колишньої релігії, внаслідок чого загинуло багато 
стародавніх пам’яток — храмів, скульптур, рукописів, влас
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не, загинула ціла культура. Але християнство не змогло здо
лати багатьох атрибутів і ритуалів язичництва: згадаймо 
язичницьке свято Івана Купала, писанки, що стали атрибу
том християнства, символом Великодня.

Дослідження візерунків писанок XVI XVII ст. свідчать 
про те, що кожний з них — це не просто орнамент-фантазія 
окремих людей. Візерунки мали алегоричний зміст і 
відповідали іграм-молитвам на святі весни — гаївкам, вес
нянкам — та іншим звичаям і ритуалам.

Наші пращури вірили, що писанка має магічну силу, на
діляли її особливою святістю, яка приносить добро, щастя, 
здоров’я, захищає людину від усього лихого, і відповідно 
розмальовували ту чи іншу писанку.

Яйце птаха — це зародок життя, символ Бога Сонця.
Фарби “ писанки” символічні. Червоне яйце любов, 

радість, життя; жовте — місяць, зорі; блакитне небо, по
вітря, здоров’я; зелене — весна, воскресіння природи; брон
зове — земля; чорне з білим — пошанування духів — душ по
мерлих. Писанки тісно пов’язані з багатьма юнацькими ігра
ми — “Закликання весни” , “ Молодята” , “Воротарі” , “Сорок
клинців” тощо.

Найдавнішу українську писанку знайдено археологами 
на Київщині, вона датується до X —XI ст.

Своїм походженням писанка пов’язана зі стародавніми 
народними обрядами, ще язичницькими, присвяченими вес
няному пробудженню природи, зародженню життя, початку 
сільськогосподарських робіт. Поширений здавна в Україні 
звичай розписувати пташине яйце пов’язаний із дохристи
янським народним обрядом зустрічі весни. Було це свято ра
дості, перемоги життя над смертю весни над зимою.

За елементами розпису писанки починаючи з архаїчних 
елементів, що символізують зображення сонця джерела 
всього сущого на землі, а також квітки, зірки, води, дерева, 
серця, риби, бджоли тощо, можна простежити дуже довгий, 
складний і цікавий шлях розвитку українського народного 
розпису.

У народі кажуть, що писанка — це енциклопедія україн
ського народного орнаменту. Значення яйця як життєдай
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ної сили було надзвичайно великим у наших далеких пред
ків. Писанка в минулому, згідно з повір’ями, лікувала людей, 
охороняла житло від блискавки й пожежі, сприяла род 
чості фруктових дерев, мала різноманітне культове призна^ 
чення. Такою писанка увійшла і в усну народну творчість 
пісні казки, прислів’я. Невипадково писанка стала тради
ційним елементом дівочих та юнацьких ігор і цілої низки 
звичаїв, пов’язаних із весняними святами.

Пізніше писанка зі своїм животворним змістом продов
жує побутувати і в християнстві, в період святкування Нас- 
Ги передусім у взаєминах між діачиною і хлопцем. X д о с і  за 
давньою традицією на Великодні свята дівчина дарує хлоп
цеві писанку. Найкраща писанка дарується ™иближ у 
до серця хлопцеві. Завдяки неофіційному художньому зма 
ганнюза найкращу писанку мистецтво її досягло неабияке- 
го художнього рівня, перетворилось у прекрасне народ 
мистецтво декоративного розпису.

Матеріалом для писанки є пташине яйце. За технікою 
виконання сучасній писанці передувала «Раша™ “  ™ Є’ 
пофарбоване в один колір рослинними ФaPбaмиj M̂ Лйц2e4o0;^ ;  
Пізніше з’явилася крапанка, яка побутує і досі. Яйце опус 
кають у фарбу, потім крапають на нього гарячи*^ воском^ 
Коли віск вихолоне, яйце кладуть у темнішу фарбу. Після 
цього яйце опускають у гарячу воду, де віск сходить з нього, 
залишивши різної величини і форми крапочки по кольоро
в о м у  тлі (мал. 240, б).

Із кінця X IX  ст. поряд із писанками створюються дря-

ПаН''цріпанкі -  це крашанка, на якій орнамент видряпано
голкою або металевим стержнем (мал. 240, в).

Мальованка -  це яйце, розписане фарбами за доном
гою пензля (мал. 1240, г).

Часто в оздобленні писанок використовують поєднанн
двох і більше прийомів розпису (крапанка, писанка, дря-

ПаН фарбувалися писанки рослинними фарбами (навари лу
шпиння цибулі, листя, різноманітного коріння, кори дерев,
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наприклад дуба), органічними речовинами тваринного по
ходження, а з початку X X  ст. — аніліновими фарбами.

Техніку воскового письма застосовували й у виготовленні 
писанок (мал. 240, д). Тільки тут віск не накрапується, а на
кладається тоненьким писачком, що має вигляд дерев’яної 
палички з маленькою бляшаною трубочкою на кінці, ледь 
товщою від голки. Орнаментальні лінії наносять розтопленим 
воском. Віск застигає, і яйце кладуть у найсвітлішу фарбу, 
переважно жовту. В місцях, де були воскові лінії, фарба не 
візьметься — там залишаться чисті лінії природного кольору 
шкарлупи. Після цього наносяться воскові лінії вже на жовті 
поверхні, а яйце кладеться у темнішу фарбу і т. д.

Білі писанки (галунки), що належать до найвишукані- 
ших мистецьких творів нашого народу, трапляються здебіль
шого на Київщині та Чернігівщині. Після нанесення кольоро
вого орнаменту решту поверхні яйця знебарвлюють міцним 
капустяним квасом або галуном, і тоді на сніжно-білому тлі 
розквітають неперевершеної краси та яскравості малюнки 
(мал. 240, е).

Традиції писанкового розпису розвивалися в Україні 
здавна. Мотиви й елементи розпису тут тісно пов’язані з 
життям, побутом, звичаями і фольклором народу. Цим ви
дом мистецтва займалися переважно жінки.

Кожна писанкарка має в своїй уяві певний план, схему 
розташування орнаментальних елементів на поверхні пи
санки.

Побудову орнаментальної композиції на сферично-яйце
видній поверхні писанки описує С. Колос. Вона зводиться до 
таких етапів (мал. 241):

а) поділу поверхні писанки вздовж навпіл;
б) поздовжнього поділу “меридіанами” на сегменти;
в) поділу впоперек навпіл;
г) поділу на поперечні “ широтні” паси з самостійним 

оформленням “бігунів” ;
д) одночасного поділу “ меридіанами” та “ широтами” ;
е) поділу на чотири сферичні чотирикутники, центри 

яких розташовані у шаховому порядку;
є) поділу поверхні писанки на 24 та 48 клинчиків;
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б

Мал. 240. Види оздоблення яйця: а — крашанка, б крапанка, в дря
панка, г — мальованка, д — писанка, є — галунка
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ж) діагонального поділу писанки з діагональним напря
мом орнаментів.

Розроблені схеми дають можливість створювати безмежну 
кількість декоративних композицій в оздобленні писанок. І 
вже в ході розпису майстриня розцвічує цю схему безліччю ком
позиційних варіантів, що народжуються в процесі творчості.

Приступаючи до розпису писанки, готують необхідні ма 
теріали: писачок, бджоляний віск, свічки, біле куряче яйце, 
фарби, скляні баночки з широкими шийками, малий пен
зель, серветки, олівець, лак, гумові рукавички та стояк для 
яйця. Спочатку налагоджують “писачки”. У скляних баноч
ках або череп’яних мисочках розводять фарби, виготовлені з 
кори і корінців різних дерев та кущів.

Вибирають чисте біле гладеньке яйце без тріщин і плям, 
якщо потрібно, можна вимити яйце водою і витерти сервет 
кою. Інколи обробляють яйце оцтом, розсолом квашеної ка
пусти або галуном. Відтак вибирають орнамент і тупим олів
цем геометрично ділять яйце (мал. 241). (За бажання можна 
намалювати орнамент олівцем на білому яйці: якщо ці лінії 
легкі, вони зникнуть, коли писанку буде закінчено). У чер
пачку розігрівають віск. Умочивши писачок у розтоплений 
віск, наносять ним контур перших ліній орнаменту або за
кривають певні площини потрібної конфігурації, що мають 
бути білими. Віск “ охоронятиме” шкаралупу яйця від інших 
фарб. Потім обережно кладуть яйце в ложку й опускають у 
барвник найсвітлішого кольору, переважно жовтого. Яйце 
має залишатись у холодному барвнику протягом 5— 7 хви
лин, потім його виймають з барвника і легенько витирають
чистими серветками.

Після цього на жовтій поверхні шкарлупи знову розтоп
леним воском покривають писачком ті частини узору, які 
мають залишитися жовтими, й опускають у барвник тем 
нішого кольору, припустімо оранжевого і т. д.

Поступове накладання воском що далі, то нових елемен
тів орнаменту й опускання яйця у барвники все нових і но 
вих кольорів утворює дуже вишукані й складні композиції.

Якщо в орнаменті є маленькі елементи, які мають бути 
голубі або зелені, треба малим пензлем зафарбувати ці еле-
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менти потрібною фарбою і покрити їх воском, щоб зберегти 
насиченість і красу кольору.

Після закінчення всього процесу яйце опускають у хо
лодний найтемніший барвник, як правило синій або чор
ний. Завершивши фарбування писанки, її виймають і вити
рають чистою серветкою.

Коли фарби висохнуть, писанку ставлять у гарячу піч 
(або тримають над свічкою). З неї стікає віск, який витира
ють серветкою, доки на яйці не стане воску і проступлять 
чарівні кольори писанки.

Техніка воскового письма при виготовленні писанок дає 
змогу створювати дуже складні за малюнком, виключно 
ефектні й багаті за кольором орнаментальні композиції.

Розписану писанку покривають лаком і кладуть на сто
як, щоб вона висохла. Лак зберігає кольори писанки і ро
бить шкарлупу яйця менш крихкою.

Усі орнаменти можна поділити на геометричні та “ об
разні” , або “фігурні” , які створюють символи чи узагальню
ють ритмічне уявлення про те, що майстер бачить у природі. 
Значення та зміст багатьох символів ми вже не зможемо роз
шифрувати і тому сприймаємо їх як суто декоративні еле
менти (мал. 242).

Одним з найпоширеніших елементів у писанковому ор
наменті українців є зображення сонця (мал. 243).

Сонце — джерело світла, символ життя. Це найдавні
ший і найпоширеніший орнаментальний мотив, форми його 
графічного зображення необмежені. Сонце зображується 
іноді як коло, рожа, спіраль; часом воно спокійне, іноді в ру
сі, деколи промінне.

Культ Сонця у наших пращурів був чи не найго
ловнішим. Після довгої зими на повернення Сонця чекав 
увесь народ. Його урочисто зустрічали, на його честь співа
ли пісень, водили хороводи. Цей день наші предки називали 
Великим Днем, або Великоднем. Бога Сонця улещували зоб
раженнями на писанках. Це були різноманітні хрестики й 
зірочки різної величини, жовті і червоні плямочки.

Віра в таємничу силу Сонця, страх перед ним та пошана до 
нього зберігалися ще в середньовіччі. Різноманітні явища, по-

Мал. 242. Символіка писанок: а — символи Берегині, б християнські
символи, в — тваринні символи, г — рослинні символи
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Мал. 243. Символи сонця на писанках
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в’язані з сонцем, по-різному тлумачилися в людському су
спільстві, найчастіше вважалося, що вони провіщали недобре. 
Прихилити Сонце до себе людина прагнула з давніх давен, 
тому вона зображала його на різноманітних предметах домаш
нього вжитку. Згодом Сонце стало предметом науки. Тепер зо
браження Сонця в узорі стало звичайним орнаментальним мо
тивом, який бере початок з глибокої давнини.

Безконечник, або меандр, своєрідний елемент у ви
гляді хвилеподібної смуги — посідає певне місце серед різно 
манітних геометричних орнаментів сучасних українських 
писанок. Він дуже поширений у писанках Гуцульщини, Бу
ковини, а в деяких писанках Поділля, Волині, Херсонщини, 
Київщини та інших регіонів виступає домінуючим елементом 
орнаменту. Меандр походить від мистецтва трипільської 
культури (4—3 тисячоліття до н. е.). Зокрема, більшість ке
рамічного посуду того часу прикрашено різноманітними фор
мами хвиль — знаками заклинання богині води Дани. З 
хвилястими “безконечниками” пов’язане цікаве повір’я. Без
конечник на писанці не має ні початку ні кінця, отже, зло, яке 
потрапить у хату і в цю “пастку” , ніколи більше не турбувати
ме власника (мал. 244, 245).

Серед інших геометричних узорів драбинка символ по 
шуків кращого життя, решето символ відокремлення доб 
ра від зла, доріжки — символ вічності.

Різновидом геометричного орнаменту писанки є зобра
ження чисел (мал. 246). Щоб ритмічно використати числову 
символіку, яйце ділять “широтами” на кілька пасків, у яких 
потім розміщують символи. Розглянемо це на прикладі 
“ Бродівської” писанки (мал. 247). Спочатку майстриня 
виділяє місце, де будуть розміщені паски символів. Потім 
пишеться дата події, якій присвячується писанка. Першим 
пишеться рік. Цифри розташовуються послідовно від верх
ньої лінії вниз і теж виділяються. Нижче можливе подання 
фази Місяця (молодий, старий, новий).

На цій же “Бродівській” писанці можна побачити й текст. 
Він лаконічний, кожне слово пишеться у вигляді квітки. У 
її центрі розміщується перша літера. Залежно від того, 
скільки пелюсток квітки писатиме майстриня, стільки буде
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Мал. 244. Безконечник, або меандр: а — писанка зі Східної Волині; 6 — з Ки
ївщини; в — з Волині; г,д — з Полтавщини
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Мал. 245. Зображення меандра (безконечника)
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Зміст писанки: 1994 рік від Різдва 
Христового — Христос Воскрес
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Мал. 247 “Бродівська” писанка: а — елементи розпису; б — загальний вигляд
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й радіальних ліній, на які нанизуються літери наступного 
рівня. Літери певного рівня розміщуються праворуч від ра
діальних променів і тільки в проміжках між ними за закона
ми симетрії. Орієнтація символів літер довільна. Квітка, 
утворена написанням власного імені, відокремлюється. При 
узагальненні напису використовується колір, який полег
шує читання писанки.

Християнські мотиви у писанковому розписі з кінця 
XIX  початку X X  ст. в Україні набули значного поширен
ня (мал. 248). Християнські мотиви спочатку обмежувались 
написами Христос воскрес” або “X. В .” . Тепер такі мотиви 
найбільш поширені та збагачені на Гуцульщині. Писанки 
стали справжніми шедеврами декоративного мистецтва. 
Цікаво вирішені в писанкарстві зображення розп’яття Ісуса 
Христа, капличок, хоругов, “ Серця Христа” , які на писанці 
займають центральне місце в композиції. Здебільшого їх зо
бражено в оточенні прадавнього орнаменту.

Більшість дохристиянських символів було пристосовано 
до нової віри, інтерпретація їх змінилася. Так, крапки, які 
символізували зорі на небі або зозулині яйця (символ весни) 
стали символом сліз Матері Божої, риба — первісно символ 
здоров я символізує Ісуса Христа, хрест, який колись був 
суголосним з чотирма сторонами світу, набув християнсько
го значення. Трикутник спочатку репрезентував трійцю — 
землю, небо й вогонь нині він є символом Бога-Отця, Бога- 
Сина і Бога-Духа Святого.

Богиня Берегиня — символ життя і родючості, матері 
усього живого на землі. Найдавніший її культ завжди був 
пов’язаний з культом життєдайної Матері-Землі. Образ жін- 
ки-праматері був широко відомий у різних народів: Ізіда у 
єгиптян, Іштар у вавилонян, Гера у греків, Табіті у скіфів- 
землеробів. Спочатку богиню Берегиню зображали у вигляді 
перехрещених подвійних рисок (“черепашка” ), потім серед 
багатьох варіантів побутував і такий, де “черепашки” на кін
чиках рисок мають надлами, що нагадують руки. Пізніше, 
коли в наших пращурів запанував матріархат, з ’явилися лю
диноподібні зображення богині Берегині з піднятими догори 
руками (мал. 249).

Мал. 248. Писанки з християнськими символами: а, б — серцева; в цер
ковця; г -  святкова; д  -  воскресна; е -  риби; ж, з -  хрести; и -капличка
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Мал. 249. Писанки із зображенням Берегині: а — “Берегиня” (Східне
Полісся); б — “Княгиня” (Західне Поділля); в — “Берегиня” (Західне Поділля)

ПИСАНКИ

Наші предки поклонялись Берегині, яку зображали з 
піднятими вгору руками, що відіграло певну роль і під час 
переходу українців до християнства. Образ Оранти, запрес- 
тольної Божої Матері у київському соборі Святої Софії, яку 
зображено з піднятими догори руками, мав типовий вигляд 
великої язичницької богині — богині Берегині. Оранта була 
близькою для тогочасних людей, хоча собор було побудова
но більш як через два століття після запровадження христи
янства.

Зображення сосонки — яскраво-зеленої травички, що 
однією з перших прокидається після зими і плететься, неначе 
змійка, сповіщаючи про весняне пробудження землі, харак
терне для писанкарства (мал. 250). І ця деталь з ’явилася 
невипадково: пов’язана вона з культом Небесного Змія, що, 
як вважали наші предки, запліднював усе живе жіночої ста
ті. Символічний знак Небесного Змія зображали на писанках 
і рушниках, а на Великдень писанки обкладали сосонкою.

Сосонка в українських писанках, як правило, комбіну
ється з іншими орнаментами, проте може й домінувати на 
поверхні всього яйця, як у давні часи Київської держави. 
Тепер це характерно для лемків і поліщуків.

“Дерево Ж иття” — цей мотив дерева в народній орнамен
тиці, а в писанковій зокрема, є одним з найпоширеніших 
елементів. У народних віруваЦнях існував фантастичний 
зв’язок між людиною і деревом, адже дерево — це диво з 
див: восени воно помирає, а навесні оживає. Коли навесні з 
бруньок на верхівці гілки з ’являлися три нові пагони, люди 
сприймали їх як триєдиний символ продовження роду (бать
ко — мати — дитина).

“Дерево Ж иття” вишивали на великих рушниках, ство
рюючи неперевершені українські орнаменти, а на писанках 
вони набували лаконічної форми загальновідомих нині “ ва
зонів” і “ трилисників” (мал. 251). Разом з тим ще в давні часи 
почало панувати абстраговане зображення “Дерева Життя” — 
“Тризуб” (мал. 252), що згодом став гербом України.

На українських писанках крім “ сосонки” і “Дерева Ж ит
тя” дуже часто зображають “ружі” , “яблуневий цвіт” , “ ви
ноград” , “ огірочки” та інші рослинні символи (мал. 253).
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Мал. 250. Сосонка: а -  варіанти зображення; б -  писанка “Сосонка” 
(І юлтавщина); в — писанка “Сосонка” (Полісся); г — писанка “Цвітуча сосна ’ (Волинь)
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Мал. 251. Дерево життя: а — варіанти зображення; б — писанка “Вазон” 
(Київщина)

б б

Мал. 252. Тризуби: а — варіанти зображення; б — писанка “Курячі лапки” 
(Київщина)
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Мал. 253. Писанки з рослинними символами: а — “Сливки" (Причор- 
(Поділля)6 _  “Квітка” (Київщина); в — “Квіти” (Львівщина); г —’’Виноград”
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Тваринні мотиви писанок мали подвійне значення: вони 
покликані надати їхнім власникам найкращих рис звірів, 
наприклад здоров’я та силу, а також забезпечити довге й 
плідне життя для тварин. Малювали оленів, баранів, коней, 
риб і птахів абстрактно і по-різному в одному й тому ж регіо
ні (мал. 254); інколи писанкарки відтворювали лише симво
лічні елементи зображень тварин: заячі вуха, курячі лапки, 
вовчі зуби, ведмежі лапи. Доволі популярними писанко- 
вими мотивами були зображення коня, який символізував 
силу й витривалість, та оленя, що уособлював довге життя і 
заможність (табл. 254, г). Птахів вважали вісниками весни, 
тому малювали їх на писанках.

Вдалим і улюбленим мотивом писанкової орнаментики є 
ластівка, яка виступає і самостійно (у формі орнаментальної 
стрічки), і в поєднанні з іншими мотивами. У народному 
світобаченні ластівка належить до пташок ніжних, милих і 
корисних, яких гріх убивати, а її гніздо заборонено скидати 
з-під стріхи. Ластівка є символом весни, урожаю, щастя.

В українському писанкарстві зображали навіть комах. 
Наприклад, бджола є символом працьовитості, чистоти 
душі. Працелюбність бджоли відзначено у приказці: “ Пра
цьовитий як бджола” . У народному розумінні бджола нале
жить до тих комах, яких не можна вбивати, а якщо вона впа
ла у воду — її треба врятувати, покласти на сонце, зігріти. У 
народній медицині бджола (мед та інші продукти її жит
тєдіяльності) допомагає лікувати людей від різноманітних 
хвороб. Отже, найвище пошанування бджоли породило цей 
мотив орнаментального розпису в народному мистецтві.

Мотив павука — це символ наполегливості, терплячості та 
художнього промислу. В минулому ця комаха мала визначне 
культове значення. Віддавна павука вважали корисним, його 
наділяли позитивними властивостями, поважали й охороняли.

Метелик символізує радісне, безжурне дитинство, а та
кож перехід душі у вічне життя.

Кожен із регіонів України має свій вид орнаментики з 
характерними особливостями і за змістом, і за формою, і за 
кольоровою гамою (мал. 257).
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Мал. 254. Писанки з тваринними символами: а — "Метелики” (Курщина);
б — “Риби” (Поділля); в — “Голуби” (Полтавщина); г — ’’Олені” (Іуцульщина)
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Мал. 255. Писанки із зображенням людей: а — “Коломийки”; б — “Сусідки’

Мал. 256. Приклади композиційного рішення писанок: а — “Бузьки” 
(Лемківщина); 6 -  “Циганські дороги”
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На писанках зображали також й людей (мал. 255). Вза
галі за своєю композицією писанки могли бути дуже різно
манітними, часом дуже оригінальними (мал. 256).

Так, писанки Поділля (кінець XIX  ст.) мають типові, 
рослинно-геометричні орнаменти. Колорит стриманий, пе
реважають чорний, червоний та білий кольори.

Писанки Київщини і Полтавщини надзвичайно багато
барвні: ясно-зелені, жовті з червоним, коричневим, зеленим 
і чорним розписом. Цікаві писанки майстра Ю. Безпалька з 
с. Червона Мотовилівка на Київщині, розписані “ зірками” , 
курячими лапками” , “ трикутниками” . Часто трапляються 

в них квітковий орнамент, а також композиція з вазонами.
У композиціях писанок Дніпропетровщини майстерно 

поєднані геометричний і рослинний мотиви. Таким чином 
виникає яскрава і виразна гама з інтенсивних кольорів.

Для писанок Чернігівщини характерний чіткий орна
мент графічно витонченого малюнка, заповненого червоним 
та чорним кольорами з білим контуром.

Серед писанок Черкащини виділяються писанки, вико
нані технікою “воскового письма” ; як символ нового життя 
виразно читається мотив сходу сонця.

На Тернопільщині вражають красою коричневі, черво
но-білі, темно-червоні писанки з с. Присівці і м. Зборів, роз
писані “хвильками” , “ сосонками” , “ безконечником” , стилі
зованими розетками, багатопелюстковими квітами.

Писанки Прикарпаття, особливо Космача, Калуша, Яво
рова, Косова, захоплюють складністю орнаменту і наси
ченістю кольорової гами з характерними жовтими, червони
ми і чорними барвами.

У наш час мистецтво писанок чарує око розмаїттям ор
наментальних мотивів і буянням насичених фарб, викли
каючи загальне захоплення. Писанкарство вважається одним 
із найцінніших різновидів українського декоративного роз
пису.

У художньому відношенні писанки міцно пов’язані з ін
шими видами народного мистецтва певної місцевості, у них
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Центральна (аличина Центральна (аличина Центральна (аличина

шяГл & т'*ж !?4

Центральна (аличина Центральна (аличина Центральна (аличина

Закарпаття Закарпаття

Мал. 257. Писанки з різних регіонів (початок)

Закарпаття
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Західне Поділля Західне Поділля Західне Поділля

Західне Поділля Західне Поділля Західне Поділля

Західне Поділля Західне Поділля Західне Поділля

Мал. 257. Писанки з різних регіонів (продовження)



ПИСАНКИ

Харківщина Запоріжжя Запоріжжя

Мал. 257. Писанки з різних регіонів (продовження)
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Чернігівщина Чернігівщина Чернігівщина

Мал. 257. Писанки з різних регіонів (продовження)
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Київщина Київщина Київщина

Київщина Київщина Київщина

Київщина Київщина

Мал. 257. Писанки з різних регіонів (продовження)
Київщина
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Одещина Одещина Одещина

Південна Буковина Південна Буковина Південна Буковина

Південна Буковина Південна Буковина Південна Буковина

Мал. 257. Писанки з різних регіонів (продовження)
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Лемківщина Лемківщина Лемківщина

Вороніжчина Вороніжчина Курщина

Мал. 257. Писанки з різних регіонів (продовження)



Гуцульщина Гуцульщина

Гуцульщина

прослідковуються давні традиції та древні форми українсь
кого народного орнаменту.

Колорит та орнаментику писанкового розпису широко 
використовують для створення й оздоблення сучасних тка
нин, килимів, гобеленів, гардин тощо.

Вдало використовують орнаментальні мотиви писанок у 
декорі сучасних художніх виробів і особливо у виготовленні 
сувенірів. Цікаві також листівки з малюнками оленів, пта
хів, квітів, що виконані за мотивами писанкових орнамен
тів. Історія засвідчує вдумливе ставлення до художньої 
спадщини нашого народу протягом багатьох століть.

Традиції писанкарства сьогодні продовжують молоді 
майстри-учні та студенти, які вивчають історію писанки, що 
налічує багато століть, техніку її виготовлення, присвячують 
цьому мистецтву реферати, курсові й дипломні роботи, вчать
ся використовувати набуті знання та вміння у власній твор
чості, оздоблюючи предмети побуту, інтер’єр приміщень, ек
стер’єр будівель. Серед них — студенти Національного педа
гогічного університету імені М. П. Драгоманова Юлія Стрель- 
ник, Ніна Терник, Людмила Пєтухова та багато інших.

Писанки — це витвір вашої руки і вашої душі. Винагоро
дою за вашу творчу працю, за вашу терпеливість та наполег
ливість буде прекрасна, барвиста, чарівна українська пи
санка.



226 ПИСАНКИ

Мал. 258. Композиції для писанок, створені учнями кольоровими олів
цями

Завдання: Ознайомившись із видами оздоблення яйця, виготовте крашанку, крапан- 
ку, дряпанку, мальованку, писанку та галунку.
Створюючи писанку, використовуйте узори, характерні для вашого 
регіону.
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