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і  Сучасний опішненський глиняний посуд, який виготовляють майстри при
ватного підприємства «Задорожний», зберіг різноманіття форм. Це «глечики», 
«миски», «макітри», «горщички для печені», «риночки», «чашки», «квітники». 
Крім побутового посуду є також і декоративний -  «вази» і «тарелі». Майстри 
підприємства не роблять попередніх ескізів, всі свої творчі задуми виконують 
«набіло». Для мальовки вони використовують кольорові глини-ангоби. Елемен- 

[ хами декору традиційно залишається рослинний орнамент -  квіти, грона, колос
ки, гілки у вигляді букетів та віночків. Для мисок застосовують «фляндрівку» 
(нанесення кольорів на черепок з подальшим їх розтягуванням спеціальним дро- 

гачком). На вироби наносять також наліплений і ритований декор. Вироб- 
во практикує й виготовлення на замовлення декоративної облицювальної 
ки. Сучасні вироби підприємства виконані в традиційному для Опішного 
>дському» стилі 1970-1990-х рр.
[риватне підприємство ПП «Задорожний», як уже було зазначено вище, роз- 

,/ється в одному із старих приміщень колишнього заводу «Художній кера
мік». Цехи облаштовані старим оснащенням, взимку вони не опалюються (виро
би випалюються дровами), тому в холодну пору року гончарі й малювальниці не

Ë )ють, проте окремі співробітники займаються випалюванням і продажем 
ів. Власних торговельних майданчиків чи якихось спеціалізованих мага- 
підприємство не має. Працюють на замовлення, а також продають вироби 
іс різноманітних мистецьких заходів, ярмарків, зокрема Сорочинського, 

і який проходить щороку в с. Великі Сорочинці в середині серпня. Продукція ПГІ 
«Задорожний» представлена й на місцевому ринку кераміки.
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Малярство на склі в зібранні Національного 
історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» володіє 
хоча й нечисленною, проте оригінальною збіркою малюнків на склі. До неї 
входить 13 творів народного малярства, датованих 1920-1960-ми рр., зібра
них переяславськими музейниками у 1970-1980-х рр. під час етнографічних



експедицій на Полтавщину і 
Черкащину. Ці твори є важли
вими свідченнями художніх 
традицій своєї епохи і, окрім 
художньої, мають ще й істо
ричну цінність.

Колекція малюнків на 
склі Національного історико- 
етнографічного заповідника 
«Переяслав» (далі НІЕЗ «Пе
реяслав») вперше стала пред
метом комплексного мисте
цтвознавчого дослідження.

Збірка формувалася по
етапно, з 1974 по 1992 рр. Її 

«Наталка Полтавка». Автор невідомий, збирали музейні працівники
с. Межиріччя, Зіньківський р-н, одночасно з різними етногра-
Полтавська обл., І  пол. XX ст. фічними матеріалами під час

проведення експедицій. Цілеспрямовано збирав зразки народного малярства 
на склі М.І. Жам -  перший завідувач Переяслав-Хмельницького музею народ
ної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Відомо, що М.І. Жам 
був великим ноціновувачем цього виду народного мистецтва.

Довгий час живопис на склі як вид народної творчості не викликав такого за
цікавлення у мистецтвознавців, художників, музейних працівників, як вишивка, 
художня обробка дерева, писанкарство, кераміка, ткацтво. На відміну від зга
даних видів народної творчості, малюнки на склі недостатньо представлені у 
музейних і приватних збірках і досі залишаються маловивченими. Нині відрод
жується наукове зацікавлення давнім українським малярством, зокрема живо
писом на склі, який є яскравою сторінкою народного образотворчого мистецтва.

Живописна техніка малювання на склі мас давні традиції, сягаючи корін
ням часів Візантії та Риму. У центральній Європі (Польща, Богемія, Баварія, 
Австрія, Моравія, Словаччина, Румунія) розвиток цього виду живопису при
падає на ХУІІ-ХУІІІ ст. В Україні живопис на склі поширився в XIX ст. пере
важно в західних регіонах, зокрема на Буковині, Галичині, Гуцульщині, Закар
патті, як українська інтерпретація західних традицій вітражів [4]. Малюнки на 
склі швидко прижилися в західних регіонах України і звідси поширилися й на 
Сході України, куди їх завозили на продаж. Проте власних центрів малювання 
народних картин на склі Наддніпрянська та Східна Україна не знали, хоча й 
були окремі майстри, які намагалися наслідувати своїх західноукраїнських ко
лег. Наприкінці XIX -  на початку XX ст. живопис на склі помітно занепав, не 
витримуючи конкуренції з друкованими тиражними олеографіями, шо запо
лонили ринок збуту і поступово витіснили твори народних майстрів. У перш ій 
половині XX ст. живопис на склі побутував вже в невеликих масштабах і отри
мав назву «вторинна» або «друга» традиція народного малярства на склі [3].

276



277

Власне, представники «вто
ринної» традиції народного ма
лярства на склі представлені 
у фондовому зібранні НІЕЗ 
«Переяслав». Датуються вони 
1920-1960-ми роками. Тема
тичний діапазон народного 
малярства на склі із музей
ного зібрання не широкий: 
твори на побутову тематику, 
квіткові композиції, мораль
но-етичні й гумористичні 
сюжети, фольклорні сцени, 
ілюстрування народних укра
їнських пісень і відомих пись
мових творів.

Найповніше представлено у музейному зібранні малюнки із сюжетом «На
талка Полтавка» -  авторська стилізація мотивів повісті І. Котляревського та її 
варіанти «Петро і Наталка» та «Наталка». Таких .малюнків у колекції п’ять.

Вирізняється наповненим сюжетом малюнок на склі «Наталка Полтавка» 
(48x36 см, інв. № М-1565), датований 1930-ми рр. На тлі сільської хати та 
дерев зображена така сцена: праворуч стоять обійнявшись Наталка, одягне
на в українське народне вбрання та Петро, одягнений у білу вишиту сорочку, 
темно-червоні шаровари, підв’язані широким поясом з китицями, на голові 
чорна смушева шапка, на ногах чорні чоботи. Зліва -  пан Возний у білих шта
нях, чорних черевиках, темно-червоному мундирі та білому кашкеті. У правій 
руці ціпок, ліва притиснута до грудей. Поруч пан Виборний у білій вишитій 
сорочці, червоних штанях, підв’язаних широким поясом, на голові темно-сіра 
смушева шапка, в правій руці ціпок. Внизу чорними літерами виконано напис 
«Наталка Полтавка». Належала каргина Одарці Андріївні Литвиненко. До му
зею малюнок передала у 1985 р. її невістка -  Ф.А. Литвиненко з села Безсали 
Лохвицького району Полтавської області [2].

Привертає увагу картина на склі «Наталка Полтавка» (38,5x27 см, інв. 
№ М-2920) першої половини XX ст. На ній зображена дівчина в українському 
національному вбранні, на голові -  віночок із червоних квітів. У руках дівчина 
тримає коромисло, поруч стоїть відро блакитного кольору. Біля дівчини сидить 
верхи на коні козак. Постаті людей зображені на тлі блакитного неба та поля із 
червоних маків. Картина вставлена в дерев’яну рамку зеленого кольору. Нале
жала картина Г.С. Затівайло із с. Межиріччя Зіньківського району Полтавської 
області. У 1979 р. вона подарувала картину музею [2].

Подібна до попередньої картина на склі «Наталка Полтавка» (32x32 см, інв. 
№ М-2788), середина XX ст. Зображена сцена: хлопець в українському народно
му одязі за вуздечку тримає коня, права рука в кишені. Дівчина в українському 
костюмі, взута в черевики, набирає воду з колодязя. Вдалині видніється дерево.

«Петро і Наталка». Автор невідомий, 
с. Левошко, Зіньківськийр-н, Полтавська обл.,
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Внизу великі червоні квіти і напис «Петро і Наталка». Картина вставлена в рам_ 
ку прямокутної форми чорного кольору. Придбана в 1992 р. у Кривенко Я вдохи 
Андріївни з с. Лаотянські Будища Зіньківського району Полтавської області [21

Аналогічний сюжет картини на склі «Петро і Наталка» (38x28 см, інв 
№ М-2295), 1960-ті рр. На передньому плані біля криниці зображені молоді 
хлопець та дівчина, на задньому плані -  церква і хата. Розпис виконано білими 
синіми, чорними, вишневими, світлозеленими, коричневими фарбами. Нале
жала картина Н.С. Левошко із с. Левошки Зіньківського району Полтавської 
області. До музею передана в 1989 р. [2].

Технікою виконання вирізняється картина на склі «Наталка Полтавка» 
(36x23 см, інв. № НДФ-4807), 30-ті рр. XX ст. Зображена молода дівчина в 
національному вбранні. На голові вінок із квітів зі стрічками, на шиї намисто 
в 2 ряди, зелена керсетка, рукави сорочки вишиті. У руках -  велика червона 
троянда з двома листочками. Картина вставлена в дерев’яну фігурну рамку 
чорного кольору. Передав картину до музею М.Д. Олефіренко, житель с. Бу- 
чаки Канівського району Черкаської області [2]. Особливістю картини є напо
внення контурів: воно виконане не фарбою, а кольоровою фольгою. Це вказує 
на зв’язок світської картини з іконоірафічними зображеннями на склі, в яких 
для позолочення німбів святих виготовляли суміш із бронзової пудри і покосту 
(варена олія, оліфа) або підклеювали на звороті позлітку. Прозоре скло збері
гало легкість і яскравість барв, у поєднанні з посрібленою чи позолоченою 
фольгою малюнок ставав ще яскравішим.

Малюнки з сюжетом «Наталка Полтавка», зібрані в музейній колекції, ви
конані легко, з душевним теплом та елементами гумору. На більшості картин 
із зазначеним сюжетом зроблено написи («Наталка Полтавка» та «Петро і На
талка»),

Цікавий сюжет картини на склі (52x45 см, інв. № НДФ-2957), датованій 
40-ми рр. XX ст.: на блакитному тлі в центрі композиції зображений хлопчик 
у брилі, вишитій сорочці і червоних шароварах. Він присів і спирається на 
стовбур дерева із зеленою кроною. Перед хлопчиком сидить собака. Біля дере
ва чотири білі гриби, а далі на галявині -  рожеві, червоні, білі квіти та зелені 
кущі. До музею картину передав у 1982 р. М.І. Чорноштан із с. Придніпров
ське Чорнобаївського району Черкаської області [2].

До поширених сюжетів можна віднести картини із зображеннями двох пта
шок, розвернутих дзьобиками одна до одної. Народна назва таких декоратив
них розписів на склі -  «Голубки». У музейному зібранні дві такі картини.

Одна з них (30,5x21 см, інв. № НДФ-4425) датована початком XX ст. 
У центрі композиції на темно-коричневому тлі зображені два голуби, звернені 
один до одного, в нижній частині картини — три круглі п’ятипелюсткові квітки, 
такі ж дві квітки -  у верхній частині картини, у кутах, між ними -  три стилізо
вані квітки меншого розміру. Належала картина Журбі Марії Никифорівні із 
с. Сухорабівка Решетилівського району Полтавської області [2].

Схожий із попереднім декоративний розпис на склі «Голубки» (30x22 см, 
інв. № ДК-26), 20-ті рр. XX ст. На склі наведені пером чорні контури, заповне-
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ні фарбою. Контури -  фарба 
на клею. Заповнення -  фарба, 
розведена на воді. Голубки -  
оранжевого кольору, листя — 
темно-червоного, квіти -  чер
воного, тло -  блакитного.

Передала картину до музею 
в 1974 р. Охріменко Наталія 

^Федорівна, жителька с. Гель-
■  мязів Золотоніського району
■ Черкаської області.

Домінуючою у збірці є гру- 
I  па малюнків із зображеннями
■  яскравих квіткових компози- 
I  цій, яку вирізняє квітковий де- 
I шр особливої форми: великі 
1 рожі, тюльпани, колоски, маки 
В та зіркоподібні квіти. Орнамент розміщено в центральній частині картини. Ко- 
I  льорова гама насичена: яскравий червоний, білий, синій, зелений, жовтий, кар- 
I  міновий кольори. Блиск кольорів посилює прозорість скла і блискуча позолотка. 
І  створюючи особливу урочисту і святкову атмосферу.

До таких належить картина на склі «Червоні маки в кошику» (35x45 см, 
І  інв. № М-1996), прямокутної форми, перша половина XX ст. На світлому тлі 
В зображені три великі яскраві маки із світло-зеленими листками. Вище в оби- 
I два боки відходять по два бутони. Кошик жовтого кольору. До музею картину 
І  передав житель м. Переяслава-Хмельницького Л.А. Мельник у 1988 р. [2].

Типова картина на склі «Букет квітів» (47x37 см, інв. № М-2919), прямо- 
I  кутної форми, середина XX ст. Зображені квіти (тюльпани, червоні маки) і 
І  колоски. Картина складається з двох частин. Належала жительці с. Межиріччя 
і  Зіньківського району Полтавської області Г.С. Затівайло, яка в 1979 р. переда- 
I  ла картину до музею [2].

Не вирізняється оригінальністю декоративний розпис на склі «Квіти» 
І (30x19 см, інв. № ДМ-71), 1930-ті рр. Зображені великі багатопелюсткові квіти 
І червоного кольору із зеленим листям. Контури квітів і листя виконані чорною 
і фарбою. Належала картина мешканці с. Стовп’яги Переяслав-Хмельницького 
[ району Київської області Сясько Наталці [2].

Не типова ромбоподібна форма картини на склі (22x18,5 см, інв. № Е-2386), 
[ датованої 30-ми рр. XX ст. У центрі зображена невелика хатка з коричневою 
[ стріхою, дверима, двома віконцями, біля хати дві деревини, перед хатою зеле

на галявинка, до хати веде стежка, на передньому плані -  стовбур берези. Фон 
жовто-рожевий. Належав малюнок Вовку Леоніду Кириловичу із с. Мар’янівка 
Чорнобаївського району Черкаської області. До музею передана в 1978 р. [2].

Привертає увагу картина на склі «Трійка» (41x31 см, інв. № М-2634), ство
рена в 30-х рр. XX ст. в с. Лютенські Будища Зіньківського району Полтавської

Зливно І.Т. «Трійка», с. Лютенські Будища, 
Зіиьківський р-н, Полтавська обл., 1930-ті рр.
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області місцевим непрофесійним художником Іваном Трохимовичем Зливком! 
Це едина в музейній колекції картина на склі, у якої відомий автор. Зобра 
жений весільний сюжет: на тлі сільського пейзажу (хати, церква, в>іряк) ц З  
дорозі їде бричка, запряжена трьома кіньми, якими править вусатий чоловік V 
чорній смушевій шапці, чорному жупані, перев’язаний через плече рушником 
У бричці сидять дівчина та хлопець, одягнені в національний одяг. Внизу карі 
тини чотири темно-вишневі квітки з чорними листочками. До музею картину 
передала у 1990 р. сестра художника Ганна Трохимівна Патенко [2].

Матеріали і техніка виконання картин на склі, представлених у зібранні 
НІЕЗ «Переяслав», типові, не вирізняються оригінальністю. Складну техніку 
малювання на склі народні майстри опановували самотужки, матеріали (крім 
скла) також домашнього виробництва (пензлики, олійні фарби, темпера). Від 
вправності руки майстра, знання секретів приготування фарб, очищення скла 
перед роботою залежала якість творів. Наприклад, відомо, щоб фарба краще 
лягала на скляну поверхню, скло попередньо обезжирювали, щоб в процесі 
роботи на склі не з’явилися жирові плями -  малювали акуратно, не торкаю
чись його поверхні рукою. Спочатку пензлем вимальовували контури майбут
ніх зображень, здебільшого вони були чорного кольору. Інколи для спрощення 
процесу майстри використовували готові малюнки на папері («кліше», «шаб
лони»), які обводили по контуру фарбою. Проте в картинах музейної колекції 
шаблонних зображень не виявлено. Далі, коли контурна фарба висохне, при
ступали до заповнення площин малюнка відповідними кольоровими непрозо
рими фарбами, адже на відміну від вітражів ці малюнки, як правило, не були 
розраховані на просвічування природним або штучним світлом. Фарби наноси
ли почергово, наприклад, спочатку заливалися всі ділянки, що мали червоний 
колір і так далі, поступово заповнюючи малюнок від світлих до темних тонів. 
В останню чергу замальовувалося тло композиції. Існувало кілька способів 
заповнення площини: крапками, лініями, штрихами та частіше -  просто залив
кою, причому набираючи фарби на пензель, намагались якомога рівномірніше 
заливати обмежену контуром ділянку малюнка. Загалом техніка малювання на 
склі була проста, але ускладнювалася тим, що малюнок і фарби накладалися з 
титульної сторони шибки, у зворотній проекції. За такі твори бралися майстри 
з розвиненим відчуттям площинності й графічності в малярстві. Бо, на від
міну від звичайного твору, поправити чи перемалювати щось в картині на склі 
неможливо. На завершення з тильного боку малюнка підставлявся картон чи 
фанера і готова робота вставлялася в дерев’яну рамку, яка була невід’ємним 
атрибутом картини на склі. Художники і теоретики мистецтва не даремно роз
глядають рамку картини як суттєву частину живописної композиції, яка надає 
роботі завершеного вигляду. Рами картин на склі із музейного зібрання по
фарбовані у яскраві кольори (червоний, зелений, білий, яскраво-коричневий) 
з використанням тих самих барвників, що присутні в основному зображенні.

Більшість картин на склі із музейного зібрання потребують реставрації. 
Пошкодження однотипні: потріскана і місцями облущена фарба. Такий стан 
картин був зафіксований ще на момент надходження картин до музею, з часом
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' він лише погіршився. Відсутність фахових реставраторів у ШЕЗ «Переяслав» 
спонукає шукати підтримки у спеціалістів із Відділу реставрації творів з кера- 

1 міки та скла, кам’яної та гіпсової скульптури Національного науково-дослід- 
I  ного реставраційного центру України в м. Києві, який має більш ніж 40-річний 
і  досвід роботи і застосовує індивідуальний підхід до кожного експоната. Піс

ля ретельного вивчення і проведення комплексних досліджень (візуального,
■  фого-фізичного та хімічного) реставратори Відділу реставрації обирають 
Воптимальний варіант методик розчищення й консервації, технічної та худож- 
I  ньої реставрації. Рівень сучасної реставрації вимагає мінімального втручання,

щоб, не зашкодивши експонату, зберегти й продовжити його життя в стані, 
К максимально наближеному до первинного [1].

Підсумовуючи, зазначимо, що народні картини на склі недостатньо иред-
■  ставлені у музейних і приватних збірках і, зокрема, в Національному історико- 
В етнографічному заповіднику «Переяслав» і досі залишаються маловивчени- 
I  ми. Збережені нечисленні твори 20- 60-х рр. XX ст. дають певне уявлення про 
ї  розвиток живопису на склі на території Київської, Черкаської, Полтавської об- 
К ластей України. Представлені твори виявляють типові риси колись популяр- 
І  ного ввду народного мистецтва і засвідчують, що вони живилися багатими 
1  мистецькими традиціями минулих поколінь. У малюванні на склі відбились
■ естетичні смаки народу, реалії побуту, соціальні умови, розуміння явищ нав- 
I колишнього світу. Це були жанрові каргинки, які призначалися для інтер’єрів 
і  сільських хат і міського житла. Населення надавало переваїу картинам на 
І  склі, оскільки вони були виразнішими, ніж мальовані на полотні, коштували 
І дешевше, до того ж їх виконання займало менше часу. Відрізняючись деко- 
I ративністю, вони вносили в інтер’єр напівтемного селянського житла живий 
І блиск скла і яскраву живописність. Картинам на склі притаманні властиві для 
і «наївного» малярства умовність зображуваного, декоративність, виразність 
І силуетних ліній, яскравість.

Усні відомості, отримані від респондентів під час передачі картин на склі 
до музею, підтверджують широке побутування таких творів у вказаний період 
на досліджуваній території і разом з тим засвідчуюгь згасання традиції на
родного малярства на склі, порівняно із масовим характером цього явища у 

'■ минулому. Це пов’язувалося зі зміною естетичних смаків, покращенням мате
ріального становища населення.

Типологія творів малярства на склі охоплює картини на соціально-побуто- 
ву тематику, квіткові натюрморти, декоративні розписи, ілюстрації художніх 
творів. Встановлено джерела походження творів декоративного малярства на 
склі: продаж на базарах та ярмарках, торгівля ними під час храмових свят, по
ширення через приїжджих торгівців, що ходили від хати до хати. Щодо автор
ства творів -  виявлено ім’я лише одного майстра, що малював на склі, респон
дентам не відомі імена виконавців інших картин.

Сподіваємося, що дослідження науковцями малярства на склі дасть добре 
підґрунтя для відновлення колишнього унікального і популярного ремесла, 
повернення перерваної спадщини у цій своєрідній техніці малювання, по-
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служать імпульсом для популяризації музейних збірок живопису на склі, цри, 
ватних колекцій, персональних виставок художників, що працюють у цьому 
напрямку. Сподіваємося, що нечисленна збірка творів народного малярства 
на склі, представлена в Національному історико-етнографічному заповіднику 
«Переяслав», сприятиме повнішому відтворенню загальної картини розвитку 
українського малярства на склі.
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Ліана Ліступова (Миколаїв)

Народна інтер’ерна тканина Миколаївщини: 
традиції та сьогодення

На основі опрацювання матеріалів з фондів тканин Національного центру 
народної культури «Музей Івана Гончара», експозиції Національного музею україн
ського народного декоративного мистецтва, Миколаївського краєзнавчого музею, 
колекції килимів та рушників з фонду «Степова Україна» Одеського історико- 
краєзнавчого музею, Херсонського музею, Російського етнографічного музею 
(м. Санкт-Петербург), власних етнографічних експедицій по Миколаївській та Одесь
кій областях, роботи у  фондах рідкісних видань та рукописів, автором зроблені де
які узагальнення та висновки, що викладено в тексті доповіді. Матеріал збирався з 
метою створення підгрунтя та джерельної бази для науково-методичних потреб 
кафедри «Декоративно-прикладне мистецтво» Миколаївського коледжу культури і 
мистецтв, а саме для їх використання студентами та викладачами при створенні 
практичних завдань: підсумкових, курсових та дипломних робіт та не претендує на 
вичерпність. Під час вивчення матеріалу було враховано історію заснування певних 
населених пунктів, міграційні процеси, національний склад, відомості про побуту
вання тих чи інших промислів та ремесел.

Південь -  особливий регіон України: за природно-кліматичними умовами, 
геоиолітичним положенням, історичними й культурними процесами, що тут 
відбувалися. Він зберігає культурну спадщину різних історичних епох і на
родів -  від кам’яної доби до наших днів [1]. Земля українського Причорномор’я 
за наше століття подала стільки археологічного матеріалу для світової науки, 
що стала в уявленні багатьох людей археологічним краєм. Починаючи з кінця 
XVIII ст., розпочалось інтенсивне заселення регіону вихідцями з Лівобереж
ної та Правобережної України, Росії, Білорусі, Молдови та іншими іноземними
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