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Невеличке містечко на Дніпропетровщині 
стало справжнім культурним центром Украї-
ни, створивши феномен, що так і називається 
«Петриківка» або «Петриківський розпис».

5 грудня 2013 р. Петриківський розпис 
внесено до Репрезентативного списку нема-
теріальної культурної спадщини людства 
ЮНЕСКО.

Історія Петриківки налічує 235 років. Це 
видимий світ козацької доби. Жителі Петри-
ківки ніколи не знали кріпацтва, саме тому 
тут сформувався особливий тип людини, 
здатної бачити і цінувати красу рідної землі, 
виражати її у вишуканій формі декоративно-
го розпису. Козацька свобода виявлялася в 
темах, кольорах і динаміці полотен.

Чарівну красу Петриківської квітки пер-
шим оцінив відомий український історик 
і етнограф Дмитро Іванович Яворницький. 
Він був першим з учених, хто почав вивчати, 
колекціонувати і збирати народне мистецтво 
петриківського розпису.

Відбирають, бережуть і несуть, шліфую-
чи протягом десятиліть, тільки найцінніше, 
найгеніальніше сучасні народні майстри Пе-
триківки. Осмисливши історію Петриків-
ського розпису, з упевненістю можна сказа-
ти: у нас є справжній епос життя українців, 
а створюють його щирі душею люди, здатні 
відкрити всі секрети своєї творчості.

Науково-популярне видання «ПЕТРИКІВ-
КА: мальовничий дивосвіт» розповідає про 
Петриківський розпис – український феномен 
декоративно-прикладного мистецтва. 

Видання складається із 5 частин. Перша 
частина «Краса родом з Петриківки» – це 
коротка розповідь про основні періоди роз-
витку Петриківського розпису в особах 
Майстрів, які були родоначальниками цьо-
го мистецтва, протягом багатьох років удо-
сконалювали техніку та форми розпису. У 
другій частині «Майстри петриківського 
розпису» розповідається про три покоління 

петриківських художників, які закладали 
композиційні основи цього виду мистецтва, 
розвивали та пропагували його в Україні та 
світі. Вони активно розширювали сферу за-
стосування малювання, випробували нові 
техніки і технології, вводили нові теми, обра-
зи, мотиви. У третій частині «Відмінні риси 
Петриківки» йдеться про характерні риси, 
особливу художню мову Петриківки, що від-
різняють її від інших художніх стилів. Про 
самобутність, основні композиційні схеми, 
правила побудови петриківських композицій 
розповідається у четвертій частині – «Осо-
бливості композиції». П’ята частина – «Сим-
воліка мотивів» – це розповідь про символіку 
традиційних схем та мотивів Петриківського 
розпису.

При підготовці видання були використані 
матеріали із Всесвітньої мережі Інтернет, зо-
крема сайтів: Центру народного мистецтва 
«Петриківка» – http://petrykivka.jimdo.com/ 
та http://www.malivka.com; Рукотвори –http://
rukotvory.com.ua; Петриковская роспись. 
Клуб любителей петриковской росписи – 
http://petrikovka.in.ua/; Національного му-
зею українського народного декоративного 
мистецтва – http://www.mundm.kiev.ua; Дні-
пропетровського національного Історичного 
музею ім. Д. І. Яорницького – http://museum.
dp.ua; Петриківка – Petrykivka у мережі 
Facebook.

Стіни в квітах, пічка квітне,
Де цвітіння це привітне?
Знають це старі й малі,
В Петриківці, у селі.
Там бабусі так малюють,
Що художників дивують.
Став відомим на весь світ,
Той квітковий диво цвіт.

Чарівний дивосвіт
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Декоративний розпис на Придніпров’ї 
виник на білій стіні української хати-
мазанки. У Петриківці не було жодної 
хати з не розмальованими стінами. 

Хатні розписи не були розраховані на 
довге життя. Щороку під велике свято 
настінні розписи змивали і наносили 
нові. Кожна господиня прагнула зро-
бити свій будинок наймальовничішим. 
Коли одна жінка розмальовувала, то 
інші обов’язково приходили дивитись, 
а потім бігали разом до однієї, до деся-
тої, до двадцятої. Коли знаходили ту, у 
якої розпис найкращий, то говорили: «У 
неї в хаті, як у церкві». Козацькі церкви 
того часу були розписані в стилі укра-
їнського бароко: степи, луки, городи. 
Тому жінки, бачачи прекрасні розписи 
у храмі, прагнули зробити так і у себе 
вдома [2]. 

Найстаранніших господинь у Петри-
ківці називали «чепурушками»*. Саме 
вони передавали навички розпису з по-

коління в покоління. До мешканців не 
розписаних хат ставилися як до людей 

темних і морально убогих, з якими навіть вітатися не варто.
З кінця XIX ст., відколи винайдено яскраві анілінові барв-

ники, майстрині настінного розпису починають малювати не 
на стінах, а на паперових аркушах-мальовках** відповідного 
розміру та формату.

Ці паперові прикраси – квіти в овалі, вазони-букети, 
стрічки-фризи, прямокутні килимки – наклеювали на сті-
ни, дотримуючись традиційних правил оздоблення хатнього 
інтер’єру (на комині та сволоці, над вікнами та полом). На ма-
льовки був великий попит, оскільки їх легко було перевози-
ти, замінювати новими, їх можна було придбати на ярмарках.

Краса родом з Петриківки 
Тут і радість моя, і домівка,
І робота, де жито шумить.
В цих вишневих степах Петриківка,
Мов коштовна перлина, лежить. 

В. Міщенко

Краса родом з Петриківки

* Слово «чепурушка» відображало такі поняття: це дівчина молода, 
сама по собі охайна, вміє все робити: і мазати, і прясти, і ткати полотно 
та килими, і вишивати, і малювати, і ще добрий борщ зварити. Отже, вміє 
зробити все, що в майбутньому знадобиться жінці. 

** Мальовка – декоративний малюнок на тонкому папері, виконаний 
аніліновими фарбами – «манійками», що прийшов на зміну настінному розпису в оформленні інтер’єру хати. 
Зазвичай, мальовка складається з одного крупного квіткового елемента та листя або ж просто пітушіння. Проте 
в деяких випадках можливі різні комбінації.

Піч, розписана 
петриківським розписом

Мальовка. 1913 р.
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Мальовка Т. Пати Рушник-мальовка 
Н. Білокінь

Олександр Статива

Авторами цікавих та складних мальовок 
стали Тетяна Пата, Надія Білокінь, Віра 
Павленко, Векла Кучеренко, Віра Климен-
ко та ін.   

Під їх впливом формувалися основні прин-
ципи творчості художників Петриківки. У 
композиції малюнків скорочується кількість 
мотивів, спрощуються їх форми, що надає 
зображенню виразність і ефектність. Але, як 
і колись, основу безкінечного орнаментного 
розмаїття складають вікові традиції хатньо-
го розпису, що оспівують образне сприйнят-
тя природи і любов до рідної землі.

З настанням Першої 
світової, а потім і гро-
мадянської війни і осо-
бливо колективізації 
Петриківський розпис 
занепав. Селянський 
побут позбувся радості, 
а з нею – і бажання тво-
рити красу.

Відродженню народ-
ної традиції Петриків-
ського розпису сприяв 
місцевий вчитель Олек-
сандр Статива. Завдяки 

його старанням у 1936 р. відкрилася сільська 

школа декоративного малювання (проіснува-
ла до 1941 р.), викладачем якої стала остан-
ня петриківська чепурушка Тетяна Пата. У 
1936 р. в Києві, а потім і в Москві, відкри-
лися перші виставки української народної 
творчості, де були представлені роботи май-
стринь-петриковчан: Тетяни Пати, Надії Бі-
локінь, Ірини Пилипенко та Ганни Ісаєвої. 
Про них дізналася вся Україна і прийшло 
визнання. Ці події послужили своєрідним 
сплеском творчої активності та подальшого 
розвитку розпису [3, c. 11]. 

Сам розпис теж якісно змінився. Народ-
ні майстри, працюючи на окремому аркуші 
паперу, почали поступово відходити від імі-
тації мотивів настінних розписів, усе більше 
зважали не так на місце, де має висіти ма-
льовка, як на розміри та формат паперового 
аркуша. З прикладної «мальовки», підпоряд-
кованої будові сільської хати, він поступово 
перетворився на самоцінний художній твір.

У 1950–1960 рр., завдяки безлічі виста-
вок, мистецтво петриківців переступає межі 
України. Найбільш талановитих народних 
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майстрів визнають повноправними членами 
творчої Спілки професійних художників.

Найбільш послідовними учнями Т. Пати 
саме у збагаченні традицій петриківсько-
го розпису, новаторами по духу й широті 
творчих інтересів стали Федір Панко та Ва-
силь Соколенко. Саме вони багато зробили 
для врятування промислу в 50-ті роки ХХ 
ст., коли виникла загроза витіснення творів 
умільців-одиночок більш дешевою виробни-
чою сувенірною продукцією.

Відроджувати петри-
ківський розпис як ху-
дожній промисел почав 
Федір Панко, створив-
ши у 1958 р. при худож-
ньо-промисловій артілі 
вишивальниць «Вільна 
селянка» цех підлако-
вого розпису, що згодом 
переріс у фабрику ху-

дожніх виробів «Дружба 
(проіснувала до початку 2000 рр.). 

На фабриці був освоєний випуск нових за 
виготовленням і технологією художніх виро-
бів. Скарбнички, тарілки, скриньки спочат-
ку з пап’є-маше, потім з деревно-стружкової 
маси, покриті чорним лаком і розмальовані 
квітковим орнаментом, отримали широке ви-
знання на виставках і ярмарках. Так склало-
ся уявлення, що Петриківка – це обов’язково 
яскравий розпис на чорному тлі*. 

4 травня 1971 р. Федір Панко заснував 
Експериментальний цех петриківського роз-
пису при Дніпропетровському художньо-
виробничому комбінаті Дніпропетровської 
організації Національної спілки художни-
ків України. Майстри почали розписувати 
дерев’яні вироби, зберігаючи живий фон де-
рева, не покриваючи його фарбою. Тут роз-
писували фарфор, фаянс, метал, освоювали 
й інші матеріали – скло, тканину. Різнома-
нітний за формою керамічний та скляний по-
суд зобов’язував народних майстрів будувати 
свої композиції в різних масштабах, в різних 
пропорціях. У розпису по фарфору почала 
переважати м’яке забарвлення і з’явились 
півтони. Відбувся відхід від традиційних 
червоно-жовто-зелених настінних розписів 
та створення графічних творів в блакитній, 
синій, фіолетовій, світло-жовтій, сірій гамах, 
перетворення кольору в основний колір ри-
сунка, що раніше використовувався тільки 
для незначних вкраплень.

70-90-ті роки ХХ ст. для петриківського 
розпису стали часом розквіту, що характе-
ризується появою відомих імен і створенням 
прекрасних творів, котрі служать зразком 
сьогоднішнім майстрам. Так, на початку 
80-х з’явилися твори Андрія та Марії Пікуш, 

їхніх учнів Олени Зінчук 
і Наталії Рибак, що від-
різняються від загальної 
стилістики.

Молоді, але вже досвід-
чені майстри, підтримані 
старійшиною петриків-
ського розпису Василем 
Соколенко, об’єдналися 
у творчий союз. Під його 
керівництвом майстри 
освоїли дерево, почали 

виготовляти дерев’яні вироби: вази, ложки.
Художня школа В. Соколенка, його творчі 

і життєві установки допомогли вистояти Пе-
триківці у важкі часи і сміливо перейти до по-
шуку нових тем, нового змісту. Саме Василю 
Соколенко вдалося показати петриківський 
розпис в темі, щоб він про щось говорив. Він 
створив композицію на пісню Мареничів «І 
коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала».

Наприкінці ХХ ст. змінилися функції 
традиційного петриківського малювання. 
Воно втратило зв’язок з сільським побутом і 
в нових умовах мало презентувати народне 
мистецтво як сувенір або авторський твір. З 
1990-х років майстри майже не малюють на 
папері.

У 1991 р., за сприяння Національної спіл-
ки художників України, створено творче 
об’єднання «Петриківка», а у 1998 р. Експе-
риментальний центр петриківського розпису 
об’єднався з творчим об’єднанням «Петриків-
ка». 

Організатор – заслу-
жений майстер народної 
творчості України Ан-
дрій Пікуш. Нова назва 
підприємства – «Центр 
народного мистецтва 
«Петриківка». У сучас-
них умовах колектив 
Центру є творчим ядром 
петриківського розпи-
су, об’єднуючи близько 
сорока провідних май-

стрів Петриківки, серед них 24 члени Націо-
нальної спілки художників України, 6 заслу-

Андрій Пікуш 

* Насправді чорний фон ніколи не був характерний для традицій петриківського розпису. Родоначальники 
таких колірних поєднань - азіатські культури.

Федір Панко

Василь Соколенко

Андрій Пікуш
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жених майстрів народної творчості України [11].
Отже, петриківський розпис від самого свого народження постійно розвивався. Спочатку 

це були білі стіни хаток-мазанок, потім він перейшов на папір, потім почали розписувати по-
бутові та ужиткові речі, спочатку дерев’яні, потім кераміку та скло. Деякі майстри малюють 
навіть на тканині, розписуючи речі повсякденного ужитку. З розвитком областей де викорис-
товували розпис, розвивалася і сама техніка та форма розпису. Від примітивних мальовок з 
квітами вже перейшли до більш складних форм та прийомів техніки розпису.
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До старшого покоління петриківських майстрів (30-х 
рр. ХХ ст.) Належать Тетяна Пата, Надія Білокінь, Полі-
на Глущенко, Орина Пилипенко, Параска Павленко і тро-
хи молодші за них Ганна Ісаєва та Надія Тимошенко. Для 
них характерний образотворчий фольклор, коли пишні 
квіти на стіні, печі, а пізніше на папері були невід’ємною 
частиною декорування тодішнього житла. Спільною ри-
сою цих майстринь є простота, безпосередність, щирість. 
Вони будують свої композиції на контрасті основних і до-
даткових квітів, досконало володіють технікою розпису 
яєчною темперою. 

Кожен майстер має свій індивідуальний почерк. Че-
рез це не можна сплутати двох майстрів ніяк, їх роботи 
відрізняються за почерком. Навіть родичі мають своє не-
повторна мистецьке бачення, оригінальну манеру малю-
вання. Неповторність - це теж феномен петриківських 
розписів. 

І сум, і радість, хліб і молоко
У цім селі, зарученим красою.
Тут на грушині засіва Панко
Калинний клекіт щедрою рукою.
Тут дивен день підвівсь над колоском,
Як птах співучий, знайдений Патою.

С. Бурлаков.

    Майстри петриківського розпису
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Однією з родоначальників петриківського розпису вважають Тетяну 
Якимівну Пату (1884–1976). Вона стала засновницею школи декора-

тивного малювання, а її учні – відомими художниками та майстра-
ми петриківського декоративного розпису.

Почавши з традиційної петриківської мальовки, стінопису та 
розпису домашніх речей вона однією з перших в Україні звер-

тається до станкової декоративної графіки. Т. Пата збагатила 
традиційний Петриківський орнамент новими оригіналь-

ними композиціями та своєрідним колористичним рі-
шенням. 

Твори майстрині життєрадісні, яскраві, поєдну-
ють контрастні кольори (червоний різних відтін-

ків, синій і жовто-зелений). Панно Т. Пати – це 
своєрідні пейзажі та натюрморти. У розпи-

сах 20-30-х років традиційні«вазони» і 
«букети» перетворюються у неї на 

калинові і квіткові кущі з зем-
лею, травою і птицею в гус-

тому гіллі.

Тетяна 
Якимівна 
Пата



11Петриківка: мальовничий дивосвіт

Тетяна 
Якимівна 
Пата

Т. Пата, «Птахи у квітах»

Т. Пата, «Вазон-букет»
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Своєрідним майстром вважають Надію Аврамівну Білокінь (1894-1981), яка 
створювала традиційні для Петриківського розпису орнаментні рослинні компози-

ції, використовуючи квіткові мотиви «цибульки», «кучерявки», кетяги калини.
Наприкінці 20-х – на поч. 30-х рр. ХХ ст. творчі спрямування майстрині нага-

дують річку, що розділилася на два паралельних русла, які не з’єднуються. Це 
декоративні квіткові мальовки, які вважалися одними з кращих у Петриківці, 
і сюжетні малюнки, пейзажні замальовки та жанрові сценки – своєрідна гра-
фічна розробка місцевих народних картинок. Майстриня вважала мальовки 
частиною загального ансамблю традиційних домашніх прикрас, поряд з ви-

шитими рушниками та витинанками. Прагнення Н. Білокінь до створення 
гармонійного інтер’єру хати, обумовило появу композицій нового типу – 

великих творів репрезентативного характеру, в яких об’єднувалися де-
кілька типових композиційних схем, збагачених великою кількістю 

нових, інколи незвичних елементів і деталей. Майстриня винайшла 
свій власний жанр – «весільний поїзд»*, втілюючи в ньому ту бага-

тобарвну, веселу Україну, яка була так близька її серцю. В сцені 
вона завжди малювала запряжену парою коней бричку, на якій 

сидять молоді, дружки, боярин, музики. Саме Н. Білокінь 
знайдена виразна схема профільного зображення жіночої 

постаті – величної, огрядно-пишної, спокійної і гордови-
тої [1, c. 127]. 

Після участі у київській виставці 1936 р., де 
майстриня вперше побачила павичів, зобра-

ження цих птахів стали одними з найулю-
бленіших. Сюжетні композиції картин 

Н. Білокінь з безліччю елементів і 
деталей щільно вкривають весь 

паперовий простір, який об-
рамляється «бігунком». 

Надія Аврамівна 
Білокінь
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* Поїздом в Україні називали наречену з 
нареченим і всіх гостей, які їхали на весілля.

Н. Білокінь, «Павич»

Н. Білокінь, «Весільний потяг»
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З трьох старійшин петри-
ківського розпису Ярина Уля-
нівна Пилипенко (1893–1979) 
найбільш традиційна. Працю-
вала переважно в річищі ма-
льовки. Непідробний реаліст 
у зображенні «петриківської 
квітки», вона творила квітко-
ві фантазії своїх улюблених 
пишних багатопелюсткових 
об’ємних квітів (півонії, ай-
стри, гвоздики) відповідно до 
народного уявлення про кра-
су, а саме – на гармонії контр-
астів. Майстриня чуттям вга-
дувала, які квіти об’єднати 
в букет, щоб їх сусідство під-
креслювало неповторну при-
надність кожної. 

Ярина Улянівна 
Пилипенко
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Я. Пилипенко, «Вазон»
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Надія Митрофанівна Тимо-
шенко (1908–1971) писала тра-
диційні букети фантастичних 
квітів, «мальовки» – фризи і 
окремі гілочки з квітами для 
архітектурного декорування, 
які замінювали настінний роз-
пис. При всій пластичності гі-
лок і листя вона дотримувала-
ся досить суворої симетрії, що 
рідко буває в петриківському 
розписі [9].

Надія 
Митрофанівна 
Тимошенко
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Надія 
Митрофанівна 
Тимошенко

Н. Тимошенко, «Яблука»
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У роботах Параски Мико-
лаївни Павленко (1881–1983), 
зберігається багато спільного з 
давніми настінними розписами. 
Елементи розпису – квітки, лист-
ки, пуп’янки, ягідки, грона ви-
нограду. Улюблена композиція – 
горизонтальне прямокутне панно 
з центральним полем і вужчою 
чи ширшою облямівкою. Якщо 
на килимку зображені птахи, то 
вони сидять, повернуті головами 
один до одного, ніби дзьобаючи 
ягоди винограду.

Якщо на панно намальова-
ні квіти, то обов’язково у цен-
трі розташована більша квітка 
(завжди кругла), навколо якої 
компонуються трохи менші кві-
ти, листя й пуп’янки. Характер-
на риса – майстриня ніколи не 
з’єднує їх спільними стеблами, 
почуття цільності, єдності ком-
позиції досягається завдяки їх 
розміщенню. 

П. Павленко користувалася 
п’ятьма чистими аніліновими 
фарбами – червоною, малино-
вою, синьою, зеленою і жовтою, 
ніколи не змішуючи їх. Колірні 
контрасти пом’якшувала тим, 
що центр квіток робила жовтим.

Параска 
Миколаївна 
Павленко
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П. Павленко, «Пташки»
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Поліна Глущенко і Ган-
на Ісаєва – художниці пе-
рехідного типу. Вони не 
вчилися в школі Пати, але 
працювали разом з нею. 

Поліна Іванівна Глу-
щенко (1908–1980) внесла 
неоціненний внесок у роз-
виток настінного розпису 
при створенні інтер’єрів 
великих цивільних архі-
тектурних споруд, розши-
рила схему дзеркало» печі 
в настінному розписі, вве-
ла кольоровий фон у тво-
ри станкового живопису, 
створила прекрасні твори 
з використанням техніки 
гризайль. Працювала, в 
основному, гуашшю, за-
стосовуючи тонований фон 
(зелений і червоний). 

Поліна 
Іванівна 
Глущенко

П. Глущенко,
«Квіти»
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Ганна Кіндратівна Ісаєва-Пилипенко 
(1912–1983) малювала традиційні букети, 
окремі елементи яких використовувала для 
підлакового розпису на сувенірних виробах.

З петриківської школи декоративного мис-
тецтва вийшло ціле покоління учнів Т. Пати, 
в тому числі відомі майстри: Євдокія Клюпа, 
Галина Прудникова, Векла Кучеренко, Іван 
Завгородній, Марія Шишацька, Ніна Шу-
лик, Василь Соколенко, Федір Панко і Зоя 
Кудіш [1, c. 128]. 

Однак учні Тетяни Пати працювали не 
тільки на Придніпров’ї. Ціла група київ-
ських художників — вихідців з Петриків-
ки, таких як Віра Клименко-Жукова, Марфа 
Тимченко, сестри Галина та Віра Павленко – 
успішно розвивали традиції квіткового орна-
менту в розписі по порцеляні на Київському 
експериментальному кераміко-художньому 
заводі [5] 

Згадані учні Т. Пати відносяться до серед-
нього покоління петриківських майстрів.

Ганна 
Кіндратівна 
Ісаєва-Пилипенко

Г. Ісаєва,
«Птахи в квітах»
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Розписи Євдокії Яківни 
Клюпи (1921–1996) вирізня-
ються тим, що вона майже не 
вживала чисті червоні, зелені 
та сині кольори. Замість них 
використовувала рожеві, жов-
тогарячі, блакитні кольори та 
їх пастельні тони. 

На виконаних нею панно 
«розквітають» гвоздики, тюль-
пани та ромашки, які вона вір-
туозно вплітає у композиції.

Євдокія Яківна 
Клюпа

Є. Клюпа,
«Букет»
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Зоя Валентинівна Кудіш (1925–2000) 
першою  задумалася  над  тим, щоб у стилі 
петриківського розпису проілюструвати на-
родні байки Л. Глібова. Птахи та тварини на 
її картинах органічно вписані в рослинний 

орнамент, перебувають у дії. 
Сам малюнок – багатомірний, з витонче-

но виписаними деталями квітів, листя, ягід. 
Колірна гама – гаряча, активна, насичена.

Зоя Валентинівна 
Кудіш

З. Кудіш, ілюстрація до байки Л. Глібова, 
«Зозуля і півень»
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     Віра Іванівна Павленко (1912–1991) значно розширила тра-
диційну петриківську гаму, будуючи свої композиції як за прин-

ципу кольорового контрасту, так і тональних розробок одного 
або кількох кольорів. Намічала чорним кольором контури 

малюнка та вводила його в елементи орнаменту, що ство-
рювало нові можливості для інтерпретації петриківсько-

го орнаменту. У своїх творчих пошуках майстриня не 
відступала від локального традиційного орнаменту, 

але робила його більш графічним та мініатюрним. 
  Художниця майстерно вводить у свої 
орнаментальні композиції птаха, зокре-

ма півня та профільні зображення жіно-
чої фігури в національному вбранні. 

У 1939–1941 рр. разом з сестрою  
Г. Павленко-Черниченко першою 

починає працювати над розпи-
сами фарфорового посуду.

   

Віра Іванівна 
Павленко
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В. Павленко,
 «Гілка квітів»
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Федір Савич 
Панко

Корифеями Петриківки називають Федора 
Панка та Василя Соколенка. 

Дві головні постаті в розвитку петриківсько-
го ремесла, без яких неможливо уявити Петри-
ківку. Два абсолютно різних стилі та дві нові 
гілки стильових шкіл розпису. Вони активно 
розширювали сферу застосування малювання, 
першими випробували нові техніки і техноло-
гії, вводили нові теми, образи, мотиви.

Федір Савич Панко (1924–2007) у творчій 
роботі не обмежувався традиційними орнамен-
тами, а створював нові рослинні мотиви – ко-

лоски різних злаків, квіти соняшника, гороху, 
хміль, пухнасту голівку кульбаби. Часто ви-
користовував мотив фантастичної жар-птиці, 
хизуватого півня або сивої зозулі. 

Розпис Федора Панка соковитий, крупний, 
без зайвої дрібності. Малюнок орнаменту про-
стий, але відточений. У колориті переважа-
ють червоні, сині, зелені кольори. Їх багата 
тональна партитура, від холодних синьо-фі-
олетових до гарячих охристо-оранжевих, ви-
промінює пульсуючу радість, створює настрій 
справжнього свята.

Ф. Панко,
«Журавлі танцюють»
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У прагненні наситити орнамент поетичним змістом, створює серію панно, присвячених 
українським народним пісням, козацтву, де образотворча мова народжує художній образ, 
який вторить пісенному наспіву, то щемливо-сумному, то овіяному ліричними роздумами, 
то урочисто-героїчному.

Ф. Панко,
 «Дніпровський степ»

Цікаві твори майстра, присвячені Т. Шевченкові й виконані за сюжетами його поезії. Но-
вим явищем у петриківському мистецтві стала картина-портрет, вперше написана Ф. Панко 
до ювілею вчительки Т. Пати.

Ф. Панко,
 «Гайдамаки»
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Цікавим явищем у творчості художника є розмаїття дерев’яного посуду, розпис якого про-
довжив традиції стародавнього петриківського мистецтва і разом з тим був новим і сучас-
ним. Слід зауважити цікаві технічні пошуки майстра в цій галузі: тут ужито й підлаковий 
розпис, і розпис темперою без лаку, і спеціальний лак для столового посуду.

Ф. Панко, підлаковий розпис дерев’яного посуду
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Ф. Панко, «Хата моя, рідна хата»

Ф. Панко, «Мій журавель, у нього очі сині»



Ф. Панко, рушник-триптих «Дерево життя»

Ф. Панко, «Петриківська  вишня»



Ф. Панко, бандура «Зозулі на калині»

Ф. Панко, «Соняшники і рожі» 
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Василь Іванович Соколенко (нар. 7 січня    
1922 р.) мотиви для своїх орнаментальних компо-
зицій бере, як традиційні, так і стилізовані ним 
квіти та злаки. Охоче малює птахів – реальних і 
фантастичних. З 1955 р. почав вводити у свої пан-
но зображення радянських супутників Землі. 

Працює на папері, віддає перевагу стрима-
ному, контрастному тональному вирішенню. 
Орнаментальний малюнок на панно В. Соко-
ленка – це рухливість і неспокій, гра контр-
астів у кольоровому вирішенні і масштабних 
співвідношеннях деталей.

Василь 
Іванович 
Соколенко

В. Соколенко, «Удод» В. Соколенко, «Півень»
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Є одним із найбільших новаторів у мисте-
цтві розпису – йому належить ідея перене-
сення петриківських квіток із паперу та стін 
на дерев’яну основу: вази, тарілки, салатни-

ці, коряки, ложки. Він виступає автором і 
розпису і форми. Внесок Василя Сколенка у 
відродження традицій петриківського роз-
пису неоціненний.

В. Соколенко, підлаковий розпис дерев’яних предметів

В. Соколенко, плакати

В. Соколенко є батьком «петриківського 
панно-плаката» на теми миру та українських 
народних пісень. В області політичного пла-

ката його послідовниками є П. Глущенко, 
М. Тимченко, 3. Кудіш.
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Марфу Ксенофонтівну Тимченко (нар. 1922 – 2009) як художника сфор-
мували дві школи орнаментального мистецтва: петриківська та київська.  

Вона належить до когорти майстрів, які свято зберігаючи традицію, ціле-
спрямовано її розвивають.

 М. Тимченко створила сотні оригінальних квіткових композицій на 
папері, картоні, порцеляні та полотні, спільною рисою яких є витон-

ченість малюнку, відчуття ритму, композиційна та колористична 
довершеність. Кожний період творчості своєрідно віддзеркалює 

час та оточуючий світ, має свої особливості, свою стилістику та 
палітру. 

   У картинах майстриня вдало поєднує квітковий орна-
мент із зображенням фантастичних ірреальних птахів. 

Багато робіт є авторськими ілюстраціями до творів 
українських поетів, навіть із підписаними знизу 

цитатами.
  В результаті мистецьких пошуків у неї 

з’являються по-справжньому новаторські і 
водночас глибоко традиційні компози-

ції пейзажного характеру, де петри-
ківський орнамент немов ча-

рівне плетиво вкриває все 
полотно картини.

Марфа 
Ксенофонтівна 
Тимченко

М. Тимченко,
«Бабуся залишилась одна»



М. Тимченко, 
«Прийми, Боже,

мою душу...»

М. Тимченко,
«Бабуся залишилась одна»
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Віра 
Феодосіївна 
Клименко-Жукова

В. Клименко-Жукова,
 «Ваза»

Віра Феодосіївна Кли-
менко-Жукова (1921–
1965) разом із іншими 
майстрами започаткува-
ла в Україні новий, ори-
гінальний напрямок де-
корування фарфорових 
виробів. 

Використовуючи тра-
диційні орнаменталь-
ні мотиви, вона значно 
ускладнювала їх, збага-
чуючи композиції як в 
кольорі, так і в конфігу-
рації. У створених нею 
площинних композиці-
ях центральну частину 
складають великі квіти, 
які неначебто виглядають 
одна з-під іншої (раніше в 
Петриківці так не малю-
вали). Всі квіти різного 
кольору, написані «пе-
рехідним мазком». Далі 
з-під великих квітів ніби 
«виглядають» другорядні 
елементи: барвисте різно-
манітне листя. Цей при-
йом побудови композиції 
створює своєрідну глиби-
ну простору, що порушує 
петриківську традиційну 
площинність зображен-
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70-90-ті роки ХХ ст. для петриківського 
розпису стали часом розквіту, що характе-
ризується появою відомих імен і створенням 
прекрасних творів, котрі служать зразком 
сьогоднішнім майстрам. Малювання цього 
періоду характеризується різноманітністю 
авторських позицій і високим технічним рів-
нем творів, тому так нелегко виділити з цієї 
творчої плеяди провідних майстрів.
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В. Глущенко, «На калині»

Основи петриківського розпису Володимир 
Андрійович Глущенко (нар. 1 липня 1939 р.) 
опановував під керівництвом В. І. Соколенка. 
Працював у цеху підлакового розпису при ар-
тілі вишивальниць «Вільна селянка», відро-
джуючи і розвиваючи петриківський розпис 
у повоєнний час. Працюючи у складі творчої 
групи, розробив багато нових форм художніх 
виробів, а також малюнків їх розпису, що 

успішно впроваджувалися у виробництво. 
Малює петриківку на папері, розписує виро-
би з дерева, пластмаси, металу, виконує роз-
писи інтер’єрів.

Часто майстер створює картини під впли-
вом українських народних пісень: «Стояв 
старий з молодою, як із ягодкою», «Ой, там 
Роман воли пасе», «Як би мені не тиночки», 
«Занедужав я в дорозі» та ін.

Володимир 
Андрійович 
Глущенко
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В. Глущенко, «Якби мені не тиночки…»
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Ніна Іванівна Турчин (нар. 13 серпня  
1941 р.) мистецтву петриківського розпису 
навчалася у Ф. Панка. Працювала в Експе-
риментальному цеху петриківського розпису 

Дніпропетровського художньо-виробничого 
комбінату. Нині працює у Центрі народного 
мистецтва «Петриківка».

Ніна 
Іванівна 
Турчин

Н. Турчин, 
«Українська осінь»
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Ганна 
Миколаївна
Самарська

Ганна Миколаївна Самарська (нар. 1942 р.) – 
феномен не лише в петриківському розписі, 
а й в Українському живописі. Єдина учени-
ця Катерини Білокур та послідовниця Мар-
фи Тимченко. Створила свою стилізовану 

квітку, так не малює більше ніхто [7, c. 5]. Її 
твори – гімн рідній природі, її красі, доско-
налості кожної квітки, калини, соняшника 
– усьому, що одвічно пов’язано з Україною і 
її народом.

Називати свої роботи художниця не любить. 
Для всіх своїх робіт вона придумала універсальну назву: «Моя Україна»

Тетяна Гарькава
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Анатолій
Олексійович
Чернуський

Анатолій Олексійович Чернуський (нар.             
4 квітня 1947 р.) мистецтву петриківського 
розпису навчався у мами – Марії Шишаць-
кої. Упродовж 1986–1994 рр. був головним 

художником фабрики «Дружба». Нині пра-
цює у домашній майстерні. Розписує скляні, 
дерев’яні та металеві вироби.

А. Чернуський, декоративна таріль «Кучерявки»
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На початку 1980-х з’явилися твори Андрія та Ма-
рії Пікуш, Людмили Горбулі, Наталії Рибак та ін., 
що відрізняються від загальної стилістики.
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Андрій 
Андрійович 
Пікуш

А. Пікуш, Штоф синій, Штоф «Соловей», 
Посудина на 3-х ніжках

Андрій Андрійович Пікуш (нар. 29 жов-
тня 1950 р.) – прихильник первісної школи 
петриківського декоративного розпису, де де-
рево було основним матеріалом для творчості. 
Розписуючи дерево, майстер експериментує, 
вносить нове в розпис кераміки, відкриває 
невідомі для розпису матеріали: батик і скло. 

За його ескізами львівські склодуви від-
новлюють старі штофи, баклаги, поставці, 
які майстер розписує візерунком, що на-
гадує перші, старовинні розписи. Зрілий 
А.Пікуш витіснив малюнок на посуді на 
другий план, бо домінувати має сам посуд.
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А. Пікуш, 
«Кущ калини»

А. Пікуш, 
таріль «Букет»
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Марія 
Іванівна 
Пікуш

Марія Іванівна Пі-
куш (нар. 23 червня 
1954 р.). – вчитель пе-
триківського розпису, 
директор Петриківської 
дитячої художньої шко-
ли ім. Тетяни Пати. На-
вчалась на фабриці «Пе-
триківський розпис» 
(вчитель – В.І. Соколен-
ко).

 

М. Пікуш, 
«Жоржини»
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Людмила
Миколаївна
Горбуля

Внесок Людмили Ми-
колаївни Горбулі (нар. 
22 листопада 1951 р.) у 
розвиток петриківського 
розпису величезний. Вті-
лює «петриківку» на різ-
них матеріалах – папері, 
дереві, металі, розписує 
інтер’єри та екстер’єри 
будівель. Автор ескізу 
композиції та учасни-
ця встановлення рекор-
ду найбільшої в країні 
орнаментальної стрічки 
Петриківського розпису 
ручної роботи (2012 р., 
зафіксовано представни-
ками Національного реє-
стру рекордів України та 
Книги рекордів України). 
У 2013 р. розробила ав-
торський малюнок, який 
є брендом мистецтва пе-
триківського розпису се-
лища Петриківка та Дні-
пропетровської області.

Л. Горбуля, 
«Веселка»
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Валентина 
Іллівна 
Дека 

Валентина Іллівна Дека (нар. 24 люто-
го 1957 р.) працює художником у Центрі 
народного мистецтва «Петриківка». Ма-
лює темперою на папері панно з птахами 

та квітами, а також зображення людей. 
Добре володіє технікою підлакового роз-
пису на дереві, оздоблюючи декоративні 
вази, тарелі, скриньки.

В. Дека, «Барви приорільського степу»
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Валентина
Петрівна
Хоменко 

Ще бабуся Валентини Петрівни Хоменко 
(нар. 4 грудня 1954 р.) розмальовувала петри-
ківським рослинним орнаментом піч та хату. 
З 1971 р. працювала на фабриці «Дружба» 

художником-виконавцем. 31 травня 2015 р., 
разом з донькою В. Тимошенко, встановила 
Рекорд України «Найдовша паперова стрічка 
з петриківським розписом» (210м40см).

В. Хоменко, «Мамина турбота»
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Валентина
Іванівна 
Міленко 

Роботи Валентини Іванівни Мі-
ленко (нар. 22 квітня 1957 р.) виріз-
няє уміння органічно поєднувати 
своє уявлення про оточуючий світ, 
творчий темперамент з віковою тра-
дицією петриківського декоративно-
го розпису. Самобутність авторської 
манери художниці читається у ко-
льорах та ретельно продуманих ві-
зерунках, які ніколи не сплутаєш із 
творами інших майстрів. Улюблени-
ми елементами є зображення квітів 
та птахів, де переважають відтінки 
вогню – жовтий, помаранчевий, чер-
воний.

Малює «петриківку» на папері, 
розписує крашанки, скрині та ав-
торські паперові рушники. У 2012 
р. на виставці у Дніпропетровсько-
му художньому музеї представила 
12 «петриківських» рушників (папір, 
ширина – 40 см, довжина – 1 м. 50 см.). 
Планує втілити їх на полотні за до-
помогою вишивки.

В. Міленко, 
рушники на папері 

«Ранковий спів» та «Мелодія літа»
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Наталія 
Михайлівна 
Рибак 

Наталія Михайлівна Рибак (нар. 10 серп-
ня 1958 р.) мистецтву петриківського розпи-
су навчалась у А. Пікуша.

Майже все життя художниця присвятила 

цьому мистецтву, безліч її робіт розійшлися 
по світу. Працює в Центрі народного мисте-
цтва «Петриківка».

Н. Рибак, «Жнива»
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Періодом зміни поколінь можна вважати 
1980-ті – 1990-ті роки ХХ ст., коли спостері-
гається активний приплив обдарованої молоді. 
Творчими лідерами серед майстрів цього пері-
оду можна вважати Валентину Панко, Тетяну 
Гарькаву, Тамару Вакуленко. 

Малювання цього періоду характеризується 
різноманітністю авторських позицій і високим 
технічним рівнем творів. Спільними рисами 
творчості є: різноманітність сюжетів і орна-
ментальних мотивів. Майстри пишуть казкові 
і декоративні панно, букети з традиційних ко-
льорів в новій інтерпретації, тематичні панно, 
присвячені ювілейним датам. Щодо компози-
ції, новим є динамічне розміщення головних 
елементів по діагоналі. Крім складних тональ-
них відносин основних і додаткових квітів, 
часто зустрічається тепла і холодна кольорова 
гама. В окремих випадках з’являються ней-
тральні (сірі і чорні) тони. Застосовуються тем-
пера, гуаш і масляні фарби. З’являються пси-
хологічні елементи в сюжетних розписах, де 
з теплим народним гумором передано настрій 
героїв.
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Валентина Федорівна Панко (нар. 15 серпня 
1960 р.) створює традиційні петриківські ма-
льовки – паперові настінні панно, а також де-
коративні вази й тарелі з яскравими квітами 
та фантастичними павами.

На більшість творів художницю надих-
нула поезія українських класиків – Тараса 

Шевченка, Леоніда Глібова, Бориса Олійника. 
Чимало робіт присвячено темам казок та на-
родних пісень.

Використовує різні матеріали – дерево, ке-
раміку, скло, полотно, найбільше полюбляє 
настінні розписи. Надає перевагу якомусь 
одному тонові, але з розмаїттям відтінків.

Валентина 
Федорівна
Панко

В. Панко, «Скриня»
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В. Панко, 
«Вечір приліг на зелені отави»

В. Панко, 
«Горобчики»
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Тетяна 
Анатоліївна 
Гарькава

Т. Гарькава, Баклага «Птахи», 
Штоф «Лісовий», Пляшка, 
Сільничка «Соняшники»

Тетяна Анатоліївна Гарькава (нар. 30 жов-
тня 1963 р.) створює розписи, які відрізня-
ються декоративною насиченістю кольорів 
та орнаментальних композицій. Її твори при-
вертають увагу багатою обробкою квіткової 
в’язі, соковитим яскравим колоритом, в яко-

му переважають червоні, малинові, зелені, 
помаранчеві фарби. 

Багата їх тональна партитура від холодних 
фіолетово-бузкових до «гарячих» вохристо-
помаранчевим ніби випромінює пульсуючу 
радість, створює відчуття свята.
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Тамара 
Олексіївна 
Вакуленко

Тамара Олексіївна Вакуленко (нар.   
7 квітня 1963 р.) у сім’ї Народного худож-
ника України Ганни Самарської. Працює 
на папері, полотні, тканині, дереві, мета-
лі, розписує інтер’єри. Віддає перевагу мо-
нументальним роботам, над створенням 
яких працює завжди разом з чоловіком 
Олександром Вакуленко. Удвох розмалю-
вали інтер’єр холу Національної спілки 
художників України у 2003 р. Улюблений     
сюжет – птахи, дерево життя. Велику ува-
гу приділяє колористиці, використовує 
складні сполучення кольорів. З 2011 р. на-
вчає техніці петриківського розпису учнів 
у Харкові та Києві.

Олександр Сергійович Вакуленко (нар. 
21 березня 1963 р.) працює у техніці петри-
ківського розпису (твори на полотні, дереві, 
папері та стіні) та створює витинанки. Улю-
блені сюжети: багатофігурні композиції на 
історичну тематику, трипільські мотиви.

Олександр 
Сергійович 
Вакуленко

та
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Т. Вакуленко, «Диво-птах»

Тамара та Олександр Вакуленко,
розпис приміщення громадського

об’єднання «Поступ» 
(м. Харків)
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До наймолодшого покоління майстрів петриків-
ського розпису відносять Валентину Карпець-Єрмо-
лаєву, Галину Назаренко, Олену Ярмолюк, Вікторію 
Тимошенко, Олесю Вакуленко, Анастасію та Роксола-
ну Чуднівець та ін.
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Валентина
Іванівна
Карпець-
Єрмолаєва

Валентина Іванівна Карпець-Єрмолаєва 
(нар. 27 червня 1970 р.) працює у Центрі народ-
ного мистецтва «Петриківка». Виконує панно 
на папері і дереві, розписує декоративні тарелі, 

вази, іграшки, інтер’єри, меблі, побутові речі. 
Улюблені теми – квіти, птахи. У залежності від 
теми і матеріалу використовує холодну або га-
рячу кольорову гаму.

В. Карпець-Єрмолаєва, «Осінні птахи»
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Творчості Галини Олексіївни Назаренко 
(нар. 18 листопада 1968 р.) притаманні са-
мобутність і спадкоємність найкращих тра-
дицій легендарних майстрів старшого поко-
ління. Кожен її твір – то оспівування краси 
рідного краю, відчуття свята. Втілює «петри-

ківку» на різноманітних матеріалах: папері, 
дереві, склі, стінах інтер’єрів. Серед улюблених 
сюжетів – українське село, квіти, Козак Ма-
май. В останні роки тяжіє до релігійних тем. 
На її картинах – Різдво, Великдень, Покрова, 
янголи. Розписувала три церкви. 

Галина
Олексіївна
Назаренко

Г. Назаренко, «Весна прийшла» Г. Назаренко, «Зима»
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У 2014 р. виконала триптих «Рушник 
України», де зображено Святу Покрову, осін-
ні листочки та квіти. Особливість роботи в 

тому, що вона виконана на полотні і має ве-
ликий, не характерний для петриківського 
розпису, розмір.

Г. Назаренко, І. Кібець, дерев’яна церква Святого Юрія в Києві

Г. Назаренко, триптих «Рушник України»
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Олена 
Василівна 
Ярмолюк

Олена Василівна Ярмолюк (нар. 24 січ-
ня 1970 р.) петриківському розпису навча-
лася у Федора Панка та Андрія Пікуша. 
Улюблені сюжети: розмаїття квітів і трав, 
чарівні птахи та панно з української тема-
тики. Переймає досвід у відомої майстрині 

петриківського розпису Галини Назаренко, 
адже вважає, що навчатися та професійно 
зростати потрібно завжди. Разом художниці 
розписали каплицю біля джерела Святого 
Пантелеймона в селищі Хутірське Дніпро-
петровської обл.

О. Ярмолюк, 
«Червона рута»



О. Ярмолюк, 
«Ой у лузі калинонька»
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Наталія 
Віталіївна 
Малярчук 

Львівська художниця Наталія Віталіївна 
Малярчук (нар. 24 квітня 1963 р.) петриків-
ському розпису навчалася у Юлії Рожкової 
та Галини Назаренко. Малює на різноманіт-
них матеріалах: папері, склі, дереві, шкірі. 
Крім того розписує текстиль, шкіряні ви-
роби, скляний посуд та інтер’єри (церква 
св. Пантелеймона у Львові, дитячий реабі-

літаційний центр «Джерело», житло).
Окрім традиційних петриківських тем, 

художниця використовує у творчості 
слов’янську символіку та теми з української 
історії. Започаткувала серію з 11 картин, 
присвячену слов’янським символам-обере-
гам. У 2014 році створила декілька картин 
на майданівську тематику.

Н. Малярчук, 
«Мамай на Донбасі»



Н. Малярчук,
Дажбог»
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Марина 
Суренівна 
Саркісян 

Марина Суренівна Саркісян (нар. 11 квіт-
ня 1977 р.) працює у різних жанрах, але пе-
ревагу віддає декоративному петриківському 
розпису. Серед улюблених сюжетів – чарівні 
птахи та квіти, оберегова символіка. Нова-

торські підходи художниці можна прослід-
кувати у серії робіт «Натюрморти у петриків-
ському розписі» (2013) та серії «Вірменські 
Хачкари у петриківському розписі» над яки-
ми майстриня працює від 2014 року.

М. Саркісян, «Берегиня»



М. Саркісян, «Весняний Хачкар»



Вікторія
Миколаївна 
Тимошенко
Вікторія Миколаївна Тимошенко (нар.   

21 січня 1981 р.) мистецтву розпису вчи-
лася у мами – Валентини Хоменко. Надає 
перевагу родинним сюжетам. Зображені на 
її роботах чепурні селянські хатини з усі-
ма членами родини – то наче ілюстрації 
до українських народних пісень. Прості, 
невибагливі сюжети полонять серце тепло-
тою і щирістю. 

В. Тимошенко, 
«Вода» із серії «Стихії»





Олеся 
Олександрівна 
Вакуленко 

Олеся Олександрівна Вакуленко наро-
дилася 30 червня 1989 р. в родині Тамари 
та Олександра Вакуленків. Працює у жан-
рах українського декоративного розпису, 
книжкової і станкової графіки, витинанки, 
батику, розпису одягу, графічного дизайну. 
Олеся Вакуленко пропонує власне, оригі-
нальне бачення розвитку сучасного петри-
ківського розпису, яке демонструє у своїх 

О. Вакуленко, 
«Де коза ходить»
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Т. Самець, «Осінній букет»

І. Кібець «Пташина пісня»
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М. Яненко, 
«Птахи та айстри»
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Петриківський розпис має свою особливу 
художню мову, метою якої є передача краси, 
розмаїття флори рідного краю. Відмінною 
рисою цього мистецтва є свобода у зображу-
вальних підходах. У «петриківці» не існує 
канонів, а тому майстер може вільно виявити 
свій хист. Кожен митець у власному арсеналі 
має перелік уподобаних мотивів, а найголо-
вніше – індивідуальний почерк.

Характерною рисою Петриківки є те, що 
весь малюнок розпису, ніби розгорнутий на 
площині стіни, аркуша паперу чи декоратив-
ної тарілки, має поверхневе зображення. Лі-
нії стебел і гілок не перетинаються між со-
бою, а елементи (квіти, листя, ягоди) мають 
силуетне зображення, що підкреслює його 
декоративне зображення. Фігури птахів, зві-
рів, людей мають здебільшого контурне зо-
браження. Тварин малюють у профіль, а кві-
ти – в анфас.

Сучасний петриківський розпис характе-
ризується переважанням рослинного орна-
менту (здебільшого квіткового) і створення 

фантастичних, небувалих в природі форм 
квітів, в основі яких лежить спостереження 
місцевої флори, наприклад, «цибульки» або 
«кучерявки». Широке застосування мають 
мотиви садових (жоржини, айстри, тюльпа-
ни, троянди) і лугових (ромашки, волошки) 
квітів та ягід (калини, полуниці і виногра-
ду). Характерним для орнаменту є зображен-
ня акантового листя – «папороті», бутонів та 
перистого ажурного листя. Інколи квіти та 
ягоди поєднуються з птахами, рідше зустрі-
чаються зображення тварин і людини.

Особливістю петриківського розпису є те, 
що, змальовуючи центральну квітку, плід чи 
ягоду, розташовують їх так, щоб зобразити 

Петриківський розпис 
Цибулинка прегірка – доля-доленька.
Крильця птаха золоті – воля-воленька.
Цибулинка крутобока – квітка дивна.
Світло, радість і краса – сила триєдина.

Відмінні риси Петриківки

В. Клименко-Жукова, 
Декоративна тарілка «Квіти»

М. Яненко, «Ранок»
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найпривабливіше, показати багато дрібних 
деталей, підкресливши найвиразніші. 

Квітка, як правило, повернута голівкою 
до глядача або малюється напівпрофільно 
(нахилена до переднього краю), можливе й 
цілком профільне зображення. Однак немає 
жодної квітки, яка б була відвернена від гля-
дача.

Жоден елемент не накладається на інший, 
скажімо, листок не затуляє квітку, стебло або 
сусідній листок. Така впорядкованість йде 
від особливостей народного побуту, де ні в 
чому не допускається зайвого нагромаджен-
ня [8].

У петриківському розписі немає ламаних 
ліній, у всьому плавність. Це пов’язано з тим, 
що на Придніпров’ї немає гір, як на Західній 
Україні, де орнамент геометричний.

Для петриківських орнаменталістів ха-
рактерні надзвичайно точний окомір – усі 
майстри малюють без попередньо наміченого 

контуру, не користуючись жодним вимірю-
вальним інструментом. Віртуозність вико-
нання досягається писанням за допомогою 
тоненького пензлика з котячої шерсті. Крім 
пензля, петриківські майстри застосовують 
стебла, щіпочки, а ягоди і деякі квіти малю-
ють просто пальцем.

Найчастіша композиція у Петриківці – 
центр з трьох квіток. Не дві, не чотири, а 
обов’язково саме три квітки. А потім вже роз-
сіюються всі інші. 

Виконуючи петриківські розписи, пензель, 
тримають трьома пальцями перпендикуляр-
но до поверхні, що розписується. Це забезпе-
чує вільний мазок від себе, від тонкої лінії 
до потовщення, тобто, починаючи з кінчика 
пензля і закінчуючи натиском на його основі.

Розпис виконується густими фарбами, ко-
жен мазок відтіняється від сусіднього, у ньо-
му все гранично виражене через форму, лі-
нію, колір.

У. Скляр, «Літо» Ю. Нагай, «Пава»

Петриківський розпис дуже яскравий, не 
звернути на нього уваги просто не можливо. 
Використовуються надзвичайно яскраві фар-

би. Вони притягують, створюють настрій.
Поступово складений колорит Петриківки 

являє собою поєднання трьох основних ко
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льорів: жовтого (жовто-зеленого), червоно-
го та синього на білому чи чорному тлі. Нині 
петриківські майстри, що мають уже визна-
чену художню професійну освіту, часто вико-
нують свої композиції в теплій або холодній 
гамі. 

Кожен художник має свій почерк і стиль. У 
когось насичений малюнок, червоні квітки, а 

в когось бліденькі, ріденькі. Це залежить від 
характеру людини, від поглядів, її відчуттів.

Петриківські майстри застосовують для 
розпису на папері яєчну темперу, у настін-
ному розписі – гуаш, яєчну темперу й олійні 
фарби на ґрунті, а на дереві переважає під-
лаковий розпис олійними фарбами.
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Етнографи та мистецтвознавці, вивчаючи 
будову Петриківських композицій, відзна-
чили, що всі вони зійшли зі стін і були побу-
довані так, що займали строго певні місця в 
інтер’єрі сільської хати [4].

Перекочувавши зі стін на поверхні виро-
бів, Петриківка була змушена значно транс-
формувати як свої традиційні композиції*, 
так і залишити за бортом деякі з прийомів, 
що дозволяли писати великими мазками, до-
речними для формату стін.

Одним з основних законів композиції пе-
триківського малюнка є його цілісність. Та-
кому сприйняттю допомагає застосування 
певних правил, прийомів і засобів: кожна 
композиція повинна бути врівноважена в 
заповненні листа великими і дрібними дета-
лями, колірними плямами, які в петриків-
ському розписі традиційно є контрастними, 
спостерігається врівноважена симетрія або 
асиметрія [10]. 

Щоб композиція мала завершений ви-
гляд, у петриківському розписі використо-
вують так зване пітушіння, тобто з’єднання 
як окремих мазків у квітах і листочках, так 
і окремих елементів між собою. Це можуть 
бути тоненькі лінії, з’єднані в одній точці 
в квітах, уздовж центральної лінії в квітці 
або різноманітні «травинки», «пуп’янки», 
маленькі ягідки, колосочки і багато інших 
дрібних деталей, які розміщені навколо осно-
вних елементів або вздовж стебла в букетах.

Ці елементи є додатковими засобами для 
збагачення малюнка, але вони мають велике 
значення в петриківському розписі, тому що 
є завершальним елементом усього твору, на-
дають йому легкості, гостроти та об’ємності.

При складанні композиції розпису най-
важливішим є правильне визначення доціль-
ного розміру динаміки, форми та напрямку 
всіх головних елементів декору, які повинні 
утворювати оптично урівноважену як за фор-
мою, так і за кольором гармонійну цілісність. 
У центрі композиції завжди найбільші еле-

Хай там зима чи літо, 
Живуть в Петриківці квіти. 

Особливості композиції 1

1Розділ підготовлено за виданням: Харченко О. В. Мистецтво петриківського розпису : навч.-метод. посіб. / О. В. Харченко, 
Н. О. Горшкова-Кандаурова. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 72 с. 
2 Композиція – розміщення, співвідношення зображувальних елементів, в даному випадку – рослинних, у певному порядку.

Композиційна схема «квітка» 
П. Глущенко, «Квітка»

менти (переважно квіти), які з’єднані плав-
ною хвилястою лінією-стебельцем. Пусті 
місця заповнюються листочками відповідної 
форми. Чим ближче до країв тим елементи 
дрібніші, які проробляються імпровізацій-
ним шляхом.

Самобутність петриківського розпису най-
більшою мірою виражається за допомогою 
особливих прийомів і засобів. До цих при-
йомів зазвичай відносять напрямок розмі-
щення елементів малюнка: вертикальний, 
горизонтальний, діагональний, за схемою 
вісімки та ін.; геометрична форма, в якій 
розміщено композицію (коло, квадрат, овал, 
прямокутник); а також традиційне формально-
сюжетне рішення композиції («бігунець», 
«квітка», «гілка», «букет», «вазон», «килим», 
«пейзаж», «жанрова композиція» [10, c. 23].



78 Науково-популярне видання

Найулюбленішою схемою петриківських 
майстрів усіх поколінь є «квітка». Первинні 
ознаки цієї схеми: на одному стеблі можуть 
бути розміщені 2 або 3 різних квітки з лис-
тям, бутонами, гронами ягід. Квіти часто 
бувають різного кольору і форми, а листя 
можуть бути навіть «запозичені» у іншої 
рослини [10, c. 26]. При цьому існує 
досконала узгодженість в колірній гамі. 

«Квітки» завжди розміщувалися на пев-
них частинах печі і стінах, а фризи і рядкові 

орнаменти обрамляли по верху і з боків вікна 
та двері.

Серцем будь хати була піч – символ сімей-
ного вогнища, тепла, достатку і найбільші 
квітки звичайно розташовувалися букетика-
ми на центральних частинах печі, іменова-
них «дзеркала». У простінках між вікнами 
писали малі квітки. Саме настінні квітки 
стали прародичами складних сучасних пе-
триківських композицій. 

Композиційна схема «квітка» 
на центральній частині печі
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Композиційна схема «букет» включає 
два-три переплетених стебла з розташова-
ними на них квітами, бутонами, листям, 
ягодами, колосками, травинками, тобто все 
те, що зазвичай становить букет. Характер-
ною рисою петриківського «букета» є розта-
шування в його центрі трьох великих кві-
ток, зі сторін яких відгалужуються менші 
за розміром квіточки і бутони, що завершу-
ються граціозно вигнутими вусиками і сте-
блинками лугових трав. 

Композиційна схема «букет»
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Кольорове рішення такого букета завжди 
тримається на основних плямах, що акцен-
тують на трьох центральних квітах, яким 
ритмічно відповідають – перегукуються з 
ним – маленькі кольорові цятки другоряд-
них елементів композиції.

Композиційна схема «вазон» була харак-
терна для майстрів старшого покоління. Це 
універсальний мотив рослинного або рос-

линно-геометричного орнаменту багатьох 
народів. Симетричність «вазона», рівновага 
в розташуванні елементів вказують на слі-
ди стародавнього культу священного дерева і 
його зображень. Зв’язок «вазона» з сюжетом 
«Світового дерева (древа)» підтверджується 
силуетним зображенням птахів в його 
кроні чи біля основи стовбура [10, c. 23].

Композиційна схема «вазон»
Г. Павленко, «Квіти у вазоні» 
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Композиційна схема «бігунець» («фриз») 
складається з трипелюсткових квіток і «пір-
частого листя». Квіти, розміщені на однаковій 
відстані одна від одної (нахил квітки щоразу 
змінюється), з’єднують легкою хвилястою лі-
нією, з країв якої розташовують листочки з 

довгими вусиками («пірчасте листя»). 
«Бігунець» – один з найважливіших еле-

ментів петриківського розпису. Він може 
бути використаний для декоративного об-
рамлення будь-якого виробу.

Побудова композиції за схемою «вісім-
ки», стала популярною у 60–70 роки ХХ сто-
річчя. Починаючи від основи стебла, знизу 
вгору, рослинні форми зменшуються, наче 
в лінійної перспективі. Це надає композиції 
стійкîст³ і рівновагè [10, c. 27].

Композиційна схема «бігунець» 
П. Глущенко, «Бігунець»

Композиційна схема «вісімка» 
Ф. Панко, «Лапатий букет»
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Композиційна схема «килим». Подібно ви-
тканому або вишитому килиму, у такій ком-
позиції розташування елементів будується у 
висхідному або низхідному порядку. Інколи 
центральна фігура оздоблюється «бігунцем».

У 40–50 рр. ХХ ст. в орнаментальних ком-
позиціях з’являються птахи – як фантастич-
ні, так і реальні: павич, фазан, лебідь, пів-
ень, зозуля та ін.

Композиційна схема «килим» 
Н. Кошляченко

Зображення птахів
 В. Соколенко, «Павич та калина»
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Зображення птаха часто розміщується в 
центрі композиції. Квіти, листя, ягоди, тра-
винки зображуються навколо, врівноважую-
чи композицію. Над головами птахів повинен 

залишатися вільний простір, тому квіти 
або взагалі відсутні, або зображуються 
меншими за розміром і більш легкими за 
кольором [10, c. 38].

В. Шевченко, панно «Півень»
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Зображення декоративного пейзажу в пе-
триківському розписі має давні традиції. Ба-

гато художників зверталися до цієї компози-
ційної схеми [10, с. 27].

Декоративний пейзаж
М. Тимченко, «Над річкою»

Декоративний пейзаж
 Ф. Панко, «Реве та стогне Дніпр широкий»



85Петриківка: мальовничий дивосвіт

Декоративний пейзаж
М. Тимченко, «Берізки»



86 Науково-популярне видання

Найбільш складна композиційна схема – «Жанрова 
картина». Тут зображена не лише картина приро-
ди, а й фігури людей. Свій початок схема бере від 
народної картинки, яку почала малювати однією 
з перших художниця Надія Білокінь [10, c. 28]. 

Н. Білокінь,
«Українські дівчата»

І. Вапнярська-Кудас,
«Колядники»
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В. Панко,
 «Гопак»

Г. Назаренко,
 «Великдень»
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Унікальним прикладом жанрової карти-
ни є «Легенда про петриківську вишню» 
– цикл з чотирьох живописних панно Федо-
ра Савовича Панко, створених у 1983 р. Цю
серію майстер присвятив 200-річчю рідного
села Петриківка.

Ф. Панко,
 «Легенда про петриківську вишню»
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Незважаючи на вільну тепер вже кількість 
квіток і бутонів, на можливість будь-яких 
колірних поєднань, правила побудови петри-
ківських композицій залишилися колишні-
ми: в одній композиції допускаються різні 
квітки, але виростати вони повинні з одно-
го корінця, обов’язкова стилізація – ніякого 
копіювання справжніх квітів і заборона на 
дзеркальну симетрію, але обов’язкова рівно-
вага композиції по масам.
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Знаменитий Петриківський розпис має 
власний стиль з тільки йому властивими 
формами орнаменту, ажурною плавністю лі-
ній і соковитістю кольорів. Проте Петриків-
ка – це непросто картини, це складний код з 
образів і символів. 

З давніх часів розпис в хаті вважався сво-
єрідним оберегом. Люди вірили, що в ньому 
міститься духовна сила, тому піч, вікна та 
двері обрамляли магічним орнаментом. Роз-
пис виконував роль своєрідного оживлення, 
пов’язувався з життєтворчими силами при-
роди, тому основні елементи символіки від-

творювали народні знання і уявлення, були 
частиною фольклорно-образного розуміння 
природи, космологічних уявлень народу.

Звичай оздоблювати хату геометричними 
орнаментами та деревом життя – відгомін 
уявлень дохристиянських часів, коли дерева 
й рослини єднали душі померлих і живих. 

Основним мотивом Петриківського розпису 
є зображення «древа життя», «вазона» (гле-
чик, з якого росте кущ), який може подава-
тись у вигляді самостійної композиції або ж 
бути елементом нескінченного орнаменту – 
«стрічки». 

А сиві зозулі на калині
Кують собі од віку й донині,
А в’юнкі вусики квасолі
Лоскочуть крила
Нашої пісні і нашої долі.

В. Бровченко 

Символіка мотивів

Настінний розпис,
Південь України
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Розпис починався і зосереджувався на печі, 
на комині, потім малюнок переходив на сті-
ну, продовжувався над вікнами, по кутках. 

На печі зображували схематичних птахів 
(павичів, грифонів, фазанів), дерево життя 
з птахами, спіралі, диски, що обертаються, 
хрести в колі, розетки, рослинні орнаменти, 
різного роду сузір’я – символіку ще від первіс-
них часів. Пильна увага до печі пояснюється 
традиційними уявленнями народу про вогонь 
як один з елементів життєтворення [8].

На стінах малювали «древо життя» з пта-
хами, «вазони»; шлюбні символи – виноград 
і райських птахів. Птахи символізували 
зв’язок з потойбічним світом, цей символ мав 
охороняти господарів.На стіні біля ліжка ви-
конувався розпис, що імітував «килим» [6, с. 86].

Композиція 
«букет-вазон»

Цікавою є символіка традиційних схем 
Петриківки. Наприклад, композиція «букет-
вазон» із елементами виноградного листя та 
кетягів – це одвічний образ квітучого дерева 
життя, космічна єдність людини і природи, 
символізує добробут сім’ї, інколи дівчину-на-
речену; «бігунець» (фриз) символізує безкі-
нечність; «квітка» – вершина краси природи, 
її апогей; зображення птаха – символ гармо-
нії, світла, щастя [8]. 

На Україні образ «древа життя» має чітко 
виражене фольклорне походження. Дерево з 
птахами виступає символом світобудови. 

В. Панко, 
«Синій птах»
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Не менш цікавою є символіка мотивів роз-
пису. Наприклад, калина – символ дівочої 
вроди; мальва – козацької доблесті; дуб – 
символ сонця, вияв сили та мужності. Мак 
символізує боротьбу любові і ненависті, смер-
ті і життя. Соняшник – оберіг домашнього 

вогнища, «цибулька» – єдність роду, домаш-
нє вогнище. Птах є посланцем сонця, при 
цьому півень – символ пробудження, відро-
дження і початку, зозуля – символ таємниці 
вічного руху часу. Червоний колір – це сили 
добра, темно-коричневий – зло [5].

Петриківський розпис починався у вигляді 
стінопису та декору речей хатнього вжитку. 
Із покоління в покоління передавалися тра-
диції розпису, переважно рослинного орна-
менту, який все більш удосконалювався. Сьо-
годні широке застосування Петриківський 

розпис знаходить у книжковому оформленні 
і графіці, художньому оформленні різних 
предметів побуту та інтер’єру, також його ви-
користовують для прикраси різноманітних 
традиційних українських сувенірів.

Г. Назаренко,
«Козак Мамай»
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Мій рідний знаменитий край
Для серця й для душі в нас розмаїття
Усе, що розквітає й любо нам
Наші майстри враз втілюють у квітах.
Наш Петриківський розпис славний в світі
Про нього знають і дорослі й діти.
Все в ньому є: і цвіт калини, й маки
Українська хатина і козаки.
Чудовії жар – птиці і лелеки,
Що відлітають в край далекий.
Півні пихаті, лебеді величні
Усе для нас знайоме це і звичне.
Червоні мальви у вишневому саду
Жоржини славні, грона винограду.
Суниця запашна, білі ромашки
В степах просторих синіють волошки.
В руках майстрів умілих наших
Квіти малюються на виробах прекрасних
У фарбах різних все горить, палає
Та мерехтить… неначе оживає.
Пасхальні писанки, розписані тарілки
Свистульки, келихи, бутилки,
Булави, храми і матрьошки,
Кухонні дощечки та ложки.
Шкатулки, вазочки, дощечки
Заколки різні, дзиги та сердечки.
Всього й не порахуєш, бо майстри
На вигадку й натхнення мастаки.
Хай славиться наш край в віках
Для нас він наша рідная домівка
Хай береже Господь людей в трудах
Майстрів величних й Петриківську квітку!

Людмила Наумова

Петриківські барви
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