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РОЗДІЛ 4 

МАЛЯРСТВО НА СКЛІ 

 

 

4.1. Історія виникнення та розвитку малярства на склі 

Малярство на склі – одне з найбільш яскравих, самобутніх та цікавих 

явищ українського мистецтва, вид народного малярства, своєрідна техніка 

живопису. Воно має давні традиції у світовому професійному і народному 

мистецтві. Площинність, лінійність зображення, активне використання 

художниками контуру, який підкреслював забарвлення предметів, синтез 

фігуративності та орнаментики, прозорість фарб та скла надає композиціям 

на склі особливої унікальності порівняно з іншими видами малярства. 

Яскравий колорит, відблиск світла, лаконічні лінії, площинність, 

орнаментальність, різноманітність традиційних сюжетів, тісний зв’язок з 

архаїчними формами мистецтва зробили композиції на склі цікавими як для 

вивчення, так і наслідування. 

Художні й технологічні особливості скла як незвичного матеріалу для 

зображення, були багатим джерелом для вияву творчого задуму митців і 

стали визначальними в історії розвитку малярства на склі. Масове домашнє 

виготовлення творів на склі в Україні у кінці XIX – на початку XX століття 

споріднює їх з іншими видами народного мистецтва.  



Особливістю цього мистецтва є те, що фарби наносяться на скло у 

зворотному порядку порівняно зі звичним малярством. Та сторона скла, на 

якій виконується малювання, стає зворотною, інша, завдяки прозорості скла, 

– лицьовою. Чорною фарбою або тушшю промальовується контур 

зображення у творі малярства на склі. Після висихання контуру на скло 

поверх нього наносяться шарами різні фарби.  

Історія виникнення та розвитку малярства на склі має давні витоки. 

Можна вважати, що малярство на склі існувало ще в елліністичний період. У 

римських катакомбах, які були притулком для зборів перших християн, 

знайдені скляні медальйони із кольоровим зображенням релігійних сцен та 

християнських символів. Після занепаду давнього Риму малярство на склі 

локалізувалося у Візантії. 

Виникнення вітражного мистецтва дало новий поштовх розвитку 

техніки малярства на склі. Під впливом Візантії це мистецтво поширилося 

Центральною та Західною Європою. У європейських культових спорудах 

XIV століття можна побачити окремі промальовані на вільному тлі скла 

фігури та цілі групи релігійного змісту. Так, декор вітражів збагачувався 

вплавленими у скло фарбами. Наприкінці XIV століття таке оздоблення 

вітражів подибувалося у Німеччині (вітраж у монастирі міста Альпірсбах 

(1180-1200), вітраж у соборі Св. Миколая у місті Уберлінген (1613-1616)) та 

Великобританії. З XIV століття майстри декорування скла використовували 

кольорові нюанси, наслідуючи, хоч і дуже віддалено, картини на полотні. Із 

середини XVI століття малярство на склі у Німеччині навіть витіснило емалі 

в декоруваннях культових предметів та прикрасах, бо перевершило їх за 

блиском, яскравістю фарб та витонченим малюнком. 

Техніка промальовування скла у XV–XVI столітті вдосконалюється, 

розширюється палітра фарб, збагачуються засоби виразності образів. 

Вітражами з промальованими ділянками скла в цей час прикрашали не тільки 

храми, але й ратуші, замки та житла заможних людей. 



З XVIII століття у Європі малярством на склі декорували меблі, 

дзеркала, його використовували у розписі штофів, келихів, релікваріїв 

(коштовних скриньок). Від імені французького гравера та майстра з 

виготовлення рам Ж.Б. Ґломі отримало назву мистецтво егломізе. Це техніка 

декору виробів із зображенням зі зворотного боку скла. Егломізе прикрашали 

скляні рами картин, дзеркал, деталі меблів. Проте це мистецтво не можна 

віднести до суто малярських технік, оскільки основним його складником є 

нанесення на скло за допомогою прозорого клею металевої фольги (золотої, 

срібної і цинкової) з подальшим гравіюванням на ній малюнка тонкою 

голкою. На місця гравіювання наноситься фарба (найчастіше – чорна). 

Унаслідок цього на лицьовій стороні скла видно чорний малюнок на тлі 

фольги. 

У XVIII столітті малярство на склі стало популярним і на Сході, 

зокрема в Індії, у вигляді картин за сюжетами індійського фольклору та 

ілюстрацій із релігійних книг. На відміну від європейського, індійське 

малярство на склі прикрашалося напівдорогоцінним камінням, композиції 

оздоблювалися золотими та срібними порошками для надання картинам 

блиску. 

У XVIII столітті на малярство на склі починають звертати увагу 

професійні художники. У цей час у Європі з’являються реалістичні пейзажі, 

мисливські сцени, портрети на склі. 

Кінець XVIII – початок XIX століття ознаменований появою народних 

ікон та картин на склі. Ці яскраві твори так швидко набули популярності у 

Європі, що виготовлялися у промислових масштабах. Щоб прискорити 

масове виробництво та задовольнити попит населення, спрощувалися образи 

та кольорові нюанси зображення на склі, що призвело до деякої втрати 

художньої довершеності творів. 

В Україні мистецтво народної ікони на склі з’являється в кінці 

XIX століття у гірських і низинних районах Карпат, а також на Покутті та 

Поділлі, і тривалий час належить до пріоритетних видів народного 



образотворчого мистецтва цього краю. Уже на початку XX століття іконопис 

на склі поширився всією територією України. Повсюдно в Україні до 20-х 

років XX століття у сільських хатах знаходилися виконані на склі «образи» (у 

західних регіонах) та «боги» (у східних).  

Інтер’єр кожного сільського житла в Україні мав свій, притаманний 

тільки певній місцевості колорит. Наприклад, гуцульські ікони відрізняє 

особлива палітра, в основі якої – яскраве червоне тло. Малярство на склі 

мало релігійний характер, проте у трактуванні сюжетів митці з народу не 

завжди дотримувалися традиційної християнської іконографії. Побутували 

сюжети, генетично пов’язані з землеробськими обрядами та давніми 

уявленнями українців про добро і щастя.  

Найчастіше іконописці зображували святих, яких у народі шанували як 

перших помічників людей у їхніх повсякденних житейських турботах і 

обов’язках. Кольорова гама твору була своєрідною знаковою системою, де 

оздоблення одягу позначене жовтим, лики святих – білим. Позолотою 

виділяли німби, атрибути та важливі деталі одягу образів на склі. Тло ікон 

заповнював найчастіше рослинний та геометричний орнамент. Насичені 

спектральні кольори: білий, чорний, червоний, синій, жовтий – посилені 

прозорістю скла і блискучою позолотою фольги, вони створювали особливо 

урочисту і святкову атмосферу («Cв. Варвара», «Богородиця Годувальниця», 

«Св. Юр», «Покрова»).  

Учені припускають, що ці мистецькі витвори, за переважання в них 

червоної фарби, отримали назву «червоні образи». Декілька таких ікон на 

склі складали своєрідний хатній іконостас. 

Для спрощення процесу малярства майстри інколи використовували 

готові малюнки на папері – кліше, які обводили по контуру чорною фарбою 

або тушшю, створюючи нове зображення на чистому склі. Спочатку пензлем 

вимальовували внутрішні деталі композиції – висвітлення і тіні, рум’янці, 

драперії одягу, квіткові мотиви; далі, поверх них, іншим шаром фарби 



наносилися основні кольори. Живописна гама твору на склі була 

співзвучною тональності орнаментованого тла ікони. 

Крім іконопису на склі, популярними були також народні картини на 

склі на сюжети народних пісень, портрети, натюрморти, сільські краєвиди. 

Ще у XIX столітті в українському образотворчому мистецтві відбувається 

розмежування професійного та народного малярства. Типовими для 

сільського житла були народні картини на склі – оригінальні витвори 

народних малярів. У цих картинах відтворювалися міфологія, фольклор, 

естетичні уподобання українців, особливості їхнього побуту, соціальні 

мотиви, ставлення до дійсності.  

Народні картини на склі були прикладом органічного поєднання 

реального з фантастичним, казкового і правдивого, земного і космічного. 

Композиції відрізнялися спрощеними образами та наївною безпосередністю 

сприйняття навколишнього світу митцем. Таким чином, народні картини на 

склі стали певним засобом спілкування у середовищі. Вони транслювали 

світогляд, моральні переконання, усталені життєві принципи і закони, певні 

цінності і норми, властиві українському народу.  

Народна картина на склі сполучала в собі орнаментальні традиції 

українського народного мистецтва та фігуративність, запозичену з 

професійного мистецтва. Отже, комплекс художніх формотворчих засобів 

народної картини на склі збігається з творами, виконаними в інших 

матеріалах, але застосовувався він у зворотному порядку. Всі зображення у 

творі подаються народними умільцями площинно та умовно.  

Автори народних картин на склі не намагалися точно скопіювати 

навколишню дійсність, вони передавали основні риси предмета, явища, 

образу, виділяли у зображенні головне, найістотніше. Загальноприйняті у 

професійному мистецтві принципи єдності місця, часу та дії ставали для них 

не актуальними, натомість народні майстри отримали можливість виразити 

свої ідеї в інший спосіб – в одному художньому творі показати те, що в 

реальності не можна охопити одним поглядом, поєднати минуле з майбутнім, 



розгорнути певну подію в просторі та часі (так, у народних картинах на склі 

можна спостерігати два кути зору, дві точки сходу в одному творі). Але це в 

жодному разі не зменшує художнього та суспільного значення народної 

картини, бо вона інакше впливає на глядача, діє іншими засобами.  

Заслуговують на увагу й особливості використання митцями кольору 

та його роль у народних картинах. Він був чистий, інтенсивний та ніс у собі 

істотну частину семантики твору. Поєднання у творах локальних червоних, 

зелених, жовтих кольорів надавало народним картинам надзвичайної 

яскравості та сили впливу на емоції глядача.  

Колір у народних картинах набуває не так образотворчих, як 

декоративних функцій. Закони побудови композицій наївних художників 

кожен раз народжуються в процесі самої творчості. Звідси оригінальність та 

видима простота композицій, безпосередній показ фігур і предметів. 

Народним картинам на склі, на відміну від професійного мистецтва, меншою 

мірою властива критика, сатира, вони переважно прославляють, 

прикрашають, оспівують, возвеличують явища, постаті, події. На відміну від 

інших творів, які одразу емоційно захоплюють глядача, сила народних 

картин у їхній розповідності. Глядачу є, що роздивлятися, є, що «читати», він 

отримує дійсно багатогранну, насичену інформацію про красу природи, 

відтворену у картині, про майстра, про самобутню культуру народу.  

Романтичні уявлення народу про щасливе, безтурботне життя 

виявляються в образній символіці народних картин, де домінує мрія про 

власний «райський» куточок. Навіть сама назва таких народних картин, як 

«Тихий куточок», «Краєвид села», «Сільська ідилія», спрямовує думку 

глядача в русло авторського світобачення. Побутові сцени подаються 

здебільшого великим планом, конкретизуючи його у змалюванні тих чи тих 

сюжетів буденного життя.  

Народнa картина на склі надзвичайно декоративна – в композиційній 

конструкції, кольорових відношеннях, побудованих на великих локальних 

плямах. Глибоке знання життя, нові прийоми, цікаві художні рішення 



пробачають навіть незнання народним митцем анатомії, перспективи, 

невмілий малюнок. 

Закони побудови композицій малярства на склі кожен раз 

народжуються в процесі самої творчості. Звідси оригінальність та видима 

простота композицій, безпосередній показ народним митцем фігур і 

предметів у творі. 

Наукове зацікавлення цим давнім видом народної творчості 

починається з 1920-х рр. Ґрунтовний аналіз іконопису на склі на теренах 

Європи представлений у працях Х. Кейзера, Ф. Кнайпа, Ю. та Д. Данку. В 

Україні це мистецьке явище вивчене лише частково. Його досліджував 

польський учений Ю. Грабовський, вітчизняні вчені О. Кульчицька, 

Д. Гоберман, В. Откович, В. Свєнціцька. Комплексний аналіз пам’яток 

європейського малярства на склі XVIII–XIX століть викладений у 

дисертаційному дослідженні О. Романів-Тріски. Дослідниця малярства на 

склі О. Шпак у своїх працях наголошує на зв’язку іконопису на склі з 

народними дереворитами.  

Мистецтвознавець О. Найден наголошує, що народні картини як 

культурно-мистецьке явище з їх основними жанрами та сюжетами мають 

витоки з давніх обрядово-міфологічних переказів. Це стосується найбільш 

популярного серед населення України сюжету народної картини – «Козак і 

дівчина» а також безлічі його різновидів, наприклад: «Козак і дівчина біля 

криниці», «Дівчина моя, напої коня», «Козак від’їжджає, дівчинонька плаче», 

«Петро і Наталка», «Прощай, дівчино», «По воду», «Наталка». У них майстри 

побутового жанру торкаються теми, що розкриває складні людські стосунки.  

Першість у запровадженні прийомів народної техніки малярства на 

склі в сучасне мистецтво на склі належить Я. Музиці та О. Кульчицькій. 

Однак, поступово увага до малярства на склі зменшується, не 

витримуючи конкуренції з друкованою продукцією, що масово тиражувала 

твори релігійної та світської тематики. Натомість художники стали 

наклеювати на скло невеликі репродукції, обрамляючи їх розписними 



квітковими мотивами. Наприкінці XX ст. малярство на склі поволі втрачає 

культове значення за винятком одиничних прикладів.  

Початок XXI століття позначився пробудженням інтересу до малярства 

на склі. В Україні повсюдно проводяться виставки творчих робіт на склі, 

презентації, майстер-класи, навчання мистецтву малярства на склі. Як 

структурний елемент цей вид народної творчості був уключений у програми 

підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва у вищих 

навчальних закладах України.  

Поява багатьох нових сучасних матеріалів для малярства на склі дала 

поштовх до активного прояву творчості художників, що працюють у такій 

техніці. Це І. Іванів, Н.Дігтяр, О. Ковальчук, Н. Курій-Максимів, Н. Чубко, 

Н. та Р. Юсипчуки, М. Ясінський. 

Особливе місце серед численної плеяди митців посідає Львівська 

школа малярства на склі. Вона об’єднує художників з Івано-Франківська, 

Тернополя та Львова (Микола та Оксана Андрущенко, Ігор Вірщук, Тарас 

Лозинський, Володимир Лукань, Мар’яна Мотика, Оксана Романів-Тріска, 

Володимир Чорнобай, Роман та Галина Якубишини).  

Творчість сучасних митців мистецтва малярства на склі є яскравим 

прикладом різноманітності образних трансформацій у техніці малярства на 

склі, виражених на філософському, ідейно-образному, техніко-стилістичному 

та інших рівнях. 

 

4.2. Технологічні особливості та художні матеріали малярства на 

склі  

Техніка виконання твору малярства на склі має свої технологічні 

особливості. Науковці виокремлюють дві принципово різні техніки 

малярства на склі: так звана «тепла», «випалена» і «холодна».  

До першої належить класичне середньовічне вітражне малярство 

(промальовані на вільному тлі скла у вітражах лики святих, фігури та цілі 



групи релігійного змісту), коли скло випалювалося, а фарби таким чином 

вплавлялися в скло).  

Інша об’єднує види малярства, в яких скло розписують фарбами, не 

піддаючи його термічній обробці. «Холодне» малярство поділяється на два 

типи залежно від того, на яку сторону скла наносяться фарби – на лицьову чи 

зворотну.  

Ці дві категорії розрізняються принципово різним підходом до 

послідовності створення зображення. Якщо в малярстві на лицьовій стороні 

скла фарби наносяться тим же способом, як і на інші основи (полотно, папір), 

то у малярстві зі зворотного боку скла спочатку промальовуються деталі, а 

тільки потім – тло композиції.  

Переважна більшість майстрів малярства на склі працюють зі зворотної 

сторони скла. Картина або зображення виконується з однієї сторони скла, а 

сприйняття твору, завдяки прозорості скла, йде з іншої, зворотної сторони. 

Усі зображення подаються здебільшого площинно, двомірність залишається 

домінантним принципом. Техніка малярства на склі в основному повторює 

техніку малярства на полотні (папері, дереві), проте послідовність виконання 

твору застосовується у зворотному напрямку – спочатку наноситься контур, 

потім почергово, шарами фарби – елементи декору, і в останню чергу 

промальовується тло роботи.  

Прозорість скла дає можливість копіювати твори простим 

накладанням, тому народні ікони та картини малювали переважно за 

зразками – кліше. При створенні нових народних ікон та картин на склі часто 

копіювали сюжетно-композиційну основу зі зразка. Тому при однаковому 

графічному поданні сюжетів чи персонажів композицій творів майстрів XX – 

початку XIX століття бачимо щоразу інші варіанти декору, різне штрихове та 

кольорове рішення знайомих образів на склі. 

Щоб краще зрозуміти технологію створення картини на склі, можна 

спочатку прикласти підготовлене для роботи скло на репродукцію твору та 

обвести контури зображення. Створена композиція – зворотне зображення 



обраної репродукції, дасть початкове уявлення про технологічні й художні 

особливості цього виду мистецтва. 

Майстри-початківці перед створенням картини на склі створюють 

ескіз. На цьому етапі не потрібно захоплюватися зайвою деталізацією 

роботи, яка веде до надмірного подрібнення площини малюнка і порушує 

цілісність сприйняття твору. Потрібно одразу, ще в ескіз, визначити головне 

у творі й підпорядковувати йому другорядні елементи композиції.  

Після завершення роботи над ескізом на зворотній стороні паперу 

створюється його зворотна проекція – це робиться для того, щоб уникнути 

виникнення різних викривлень у зображенні, коли завершена робота буде 

перевернута на лицьову сторону. Далі зворотне зображення ескізу, змочене 

водою для фіксації, підкладають під скло. Краї скла бажано обробити або 

заклеїти задля уникнення порізів при роботі над твором. 

Малярська робота проводиться в такій послідовності. Спочатку на скло 

наносять чорною фарбою або тушшю контур зображення. У давнину це 

робили тонким пензлем, пізніше – гусячим пером. Сьогодні це можна 

зробити сталевим пером або тонким пензлем.  

За допомогою пера, змоченого в чорну туш, проведемо лінії на склі. 

Спочатку проводимо прямі лінії – довгі та короткі, потім – хвилясті лінії. 

Вони повинні бути вільними та стрімкими. Бажано руку з пером не відривати 

від скла і не зупинятися до завершення вправи. Цю вправу можна повторити, 

використовуючи кольорову туш. Червоні, зелені, сині та жовті лінії будуть у 

цьому випадку напівпрозорими. 

Народні митці у своїх роботах використовували в одній композиції і 

кольорову, і чорну туш, удало поєднуючи промальовані різними способами 

елементи композиції. Слід звернути увагу на нахил пера. Його тримають у 

руках як пензель або як кулькову ручку. Малювати пером на склі потрібно 

повільно, акуратно і впевнено.  

Якщо лінія вийшла невдалою, її витирають вологою серветкою. Але 

багато виправлень можуть зіпсувати твір, тому бажано у період навчання 



малярству на склі використовувати ескізи. Такі народні митці, як А. Рак, 

І. Сколоздра, не користувалися ескізами, а створювали власні композиції 

прямо на склі, вправно володіючи лінією та технікою малярства на склі. 

Поступово треба намагатися розвивати саме такий підхід до народного 

малярства на склі. Контур у зображеннях на склі використовується доволі 

часто. Його найчастіше проводять чорною або кольоровою тушшю перами 

різної товщини.  

Контур може повністю окреслювати зображення об’єктів, а може 

тільки підкреслювати необхідні акценти у композиції малярства на склі. 

Контуром, наведеним за допомогою пера й туші в народних картинах та 

іконах на склі, зображували часто всі елементи композиції твору або тільки 

окремі деталі (риси обличчя, елементи одягу, квіти).  

В умовах школи краще запропонувати учням малювати на склі чорним 

маркером замість туші, а замість олійних чи темперних фарб можна 

використати гуашеві фарби з додаванням невеликої кількості клею ПВА. Ці 

художні матеріали швидко висихають на склі, тому учням буде зручно з 

ними працювати. 

За допомогою маркера проводять лінії на склі. Маркер тримають у 

руках, як кулькову ручку. Лінії проводять упевнено, не відриваючи руки від 

скла, коли малюють окремі елементи. Промальований таким чином контур, 

на відміну від контуру тушшю, не розтікається по склу. Єдиний недолік 

такого малювання – контур завжди однакової товщини та трохи прозорий. 

Контур, проведений маркером, складніше витерти зі скла, тому треба бути 

дуже уважним, щоб уникнути помилок у роботі. 

Створювати контури зображень, лінії, риски на склі можна і пензлем. 

Для цього необхідні пензлі різної товщини розмірами від №2 до №5 залежно 

від розміру твору. Змоченим у фарбу або туш пензлем проводимо лінії – рівні 

та хвилясті. Руку не відриваємо від скла до завершення малювання певного 

елементу композиції. У народних картинах пензлем прописували складки 



одягу, пелюстки квітів та прокривали фарбою окреслену контуром ділянку 

композиції на склі. 

Народні митці малярства на склі створювали драперії на одязі фігур у 

композиції на склі як за допомогою контуру тушшю, так і без нього.  

Контурне малювання передбачає обведення тушшю великих площин 

одягу та складок драперій за допомогою пера. Після цього пензлем, 

змоченим у білу фарбу, позначаємо основні освітлені складки на драперіях. 

Іншими кольорами прописуємо другорядні складки на склі. Замість фарби 

можна вмочити пензель у кольорову туш. Після висихання ліній починаємо 

промальовувати обмежений контуром фрагмент драперії на склі 

відповідними кольорами. Якщо на драперіях є візерунки, то вони 

прописуються у першу чергу, а потім промальовується все тло драперії та 

одягу фігури.  

На склі можна створювати композиції як із контуром, так і без нього. 

Наприклад, пензлем прописуємо на склі (як на папері) уявний пейзаж, квіти, 

листя, плоди, використовуючи різні кольори. Створюємо живописні 

переходи одного кольору в інший безпосередньо на склі, змішуючи різні 

фарби. Пам’ятаємо про особливість малювання на склі: в першу чергу 

прописуємо дрібні деталі, відблиски; чекаємо, поки цей шар фарби висохне, 

далі – більші елементи; тло композиції промальовуємо в останню чергу. 

Іноді для створення цікавих художніх ефектів у своїх композиціях 

майстри народної творчості використовували лак, який у великій кількості 

додавали в олійні фарби. Промальована ділянка скла ставала напівпрозорою. 

Зверху на неї накладали фольгу для фонового підкладу, це надавало роботі 

ошатного блиску та сяйва з лицьової сторони композиції. Такі художні 

ефекти можна побачити здебільшого на народних іконах на склі. Активно 

використовує такі прийоми у народних картинах на склі народна мисткиня з 

Полтавщини А. Рак («Автопортрет», «Весілля»). 

Після висихання контурів на скло наносять пензлем легкими рухами 

риски, кружечки, смуги – дрібні елементи декору; складки одягу; пелюстки 



квітів. Після висихання промальованих дрібних елементів художник 

промальовує фарбами більші площини. Так, пошарово наносячи фарбу на 

скло, прокривають всю його поверхню відповідно до задуму. 

Фарби наносять на скло почергово. Наприклад, спочатку прописуються 

всі ділянки, що мають жовтий колір, далі – зелений, поступово заповнюючи 

всю поверхню скла від найсвітліших до темних тонів.  

В останню чергу прописується тло роботи. Це необхідно робити тоді, 

коли вже висохли попередньо нанесені на скло фарби. Промальовувати 

фарбою обмежену контуром ділянку скла потрібно рівномірно та акуратно. 

Фарба має розводитися відповідними розчинниками для олійних або водою 

для темперних фарб. Консистенція фарби повинна бути не дуже рідкою для 

того, щоб її шар не був прозорим і через нього не було видно картону чи 

цупкого паперу, яким накривається зворотний бік картини при оформленні 

твору.  

Контурне малювання птаха на склі 

Народне малювання птаха передбачає нанесення легких, невимушених, 

хвилеподібних ліній. Спершу проведемо складну верхню лінію від кінчика 

дзьоба до кінця хвоста. Нижню відповідно так само, підкреслюючи тулуб 

птаха. Потім хвилеподібними лініями позначаємо крила та хвіст птаха. 

Легкими рисками вимальовуємо ноги птаха. 

Створення копії народної картини на склі 

Створюємо копію потрібного розміру народної картини на папері. 

Олівцем робимо її зворотну проекцію – ескіз. На ескіз прикладаємо скло. 

Можна його попередньо злегка змочити водою для кращої фіксації. Це 

допоможе точно перенести зображення з ескізу на скло. Обводимо контур 

відповідно до ескізу. Далі промальовуємо зображення фарбами так, як це 

робив художник у своїй композиції. Намагаємося скопіювати манеру письма 

народного художника, повторюючи прийоми малярства на склі, якими він 

володів.  

Створення натюрморту в малярстві на склі 



Робота розпочинається зі створення ескізу майбутнього натюрморту. 

Створюється зворотна проекція ескізу. Скло прикладається на зворотну 

проекцію і обводяться контури зображень. Далі продовжуємо роботу над 

твором у кольорі. У першу чергу прописуємо відблиски на поверхнях овочів, 

фруктів, предметів побуту. Після цього малюємо тіні (власні та падаючі). 

Далі промальовуємо відповідними кольорами предмети натюрморту. В 

останню чергу зафарбовуємо тло композиції. Для створення цікавих ефектів 

на робочу поверхню скла можна прикласти кольоровий папір, тканину чи 

фольгу. 

Створення пейзажу на склі 

Створюємо ескіз майбутнього твору – пейзаж. Виконуємо зворотну 

проекцію ескізу пейзажу. Його підкладаємо під скло і тушшю обводимо 

контури зображень кущів, дерев, пагорбів, хат, хмар на небі. 

Використовуючи прийоми як контурного, так і вільного малювання фарбами, 

пошарового нанесення фарби на поверхню скла, створення ефектів 

прозорості в композиції, пишемо пейзаж на склі. Пам’ятаємо про особливість 

малювання на склі: в першу чергу малюємо дрібні деталі, відблиски на 

поверхнях предметів; далі – більші елементи; тло композиції промальовуємо 

в останню чергу. 

Малювання фігури коня в народному малярстві на склі 

Малювання коня в народному мистецтві має свої особливості. Майстри 

народної творчості не намагалися точно передати анатомічні особливості 

фігури тварини, а створювали певний образ на склі. На думку художника-

педагога В. Парахіна, найбільш логічно для зручності освоєння завдання 

починати з визначальної лобової лінії голови коня, далі малюють вуха і гриву 

тварини з незначним сходженням лінії на спині вгору. Далі вимальовуємо 

хвіст коня. Знову вертаємося до голови. Малюємо нижню частину голови, 

шию і тулуб плавною лінією, з’єднуючи її з лінією хвоста. Потім малюємо 

передні та задні ноги коня. В останню чергу позначаємо очі, ніздрі; легким 



рискуванням промальовуємо гриву та хвіст. Далі твір виконується в кольорі, 

з урахуванням знань та навичок, набутих у попередніх вправах і завданнях. 

Малювання дівочої фігури в народному малярстві на склі 

Більш складним є малювання дівочої фігури на склі. Виконуємо 

зображення дівчини так: проводимо основні контурні лінії по обидві сторони 

фігури дівчини з маківки голови до стоп. Збільшена голова – часто вживаний 

у народному мистецтві спосіб виразності зображення. Потім легкими, 

невимушеними рухами промальовуються руки, риси обличчя, деталі одягу та 

тло роботи. Далі твір виконується в кольорі з урахуванням знань і навичок, 

набутих учнями в попередніх вправах і завданнях. 

Оскільки олійна фарба на склі сохне дуже довго, художники додають 

до неї спеціальну рідину – сикатив – для прискорення процесу висихання.  

Отже, робота над твором малярства на склі вимагає від митця 

неабиякого терпіння, бо є довготривалою в часі. 

По завершенню роботи композиція на склі оформлюється в раму. Зі 

зворотного боку на твір, що вже повністю висох, кладуть цупкий папір чи 

картон. Якщо фарби на склі прозорі, то краще обирати кольоровий картон, 

відповідний до тла композиції. Картина вкладається в раму і закріплюється. 

Для цього використовують невеличкі цвяхи, молоток або степлер зі скобами. 

Колір рами теж обирається ретельно. Невдало підібраний, він може зіпсувати 

загальне враження від твору. Тому слід використовувати або нейтральні 

відтінки, або такі, які збігаються з кольоровою гамою композиції. Дуже 

вдалим є поєднання робіт на склі, виконаних у народному стилі, з 

дерев’яними тонованими рамами. Сучасні художники, які працюють у 

техніці малярства на склі, використовують фоторами, до складу яких уже 

входить тонке якісне скло, спеціальні зажими та картон для фонового 

підкладу. 

Для ознайомлення з малярством на склі необхідне таке обладнання 

й матеріали: 

• скло невеликого розміру (20x30 см, 30x40 см), товщиною 2-4 мм; 



• олійні або темперні фарби; 

• туш – чорна чи кольорова; 

• пера (для туші); 

• пензлі колонкові (№2-№5); 

• розчинник для олійних або темперних фарб; 

• лак (для олійних фарб); 

• кольоровий картон, фольга чи тканина, які стануть фоновим підкладом 

композиції; 

• для розробки ескізів та створення їхніх зворотних проекцій – папір, 

олівець, гумка;  

• рама для оформлення твору малярства на склі. 

Лабораторії для занять із малярства на склі повинні бути добре 

освітлені. Створюючи композиції в техніці малярства на склі, студенти 

працюють із лаками та розчинниками для олійних фарб, тому приміщення, де 

проводяться заняття з малярства на склі, повинні регулярно провітрюватися. 

 

4.3. Український народний іконопис та народна картина на склі  

Українська ікона на склі – це порівняно нове явище в тисячолітній 

історії іконопису. Але вона швидко поширилася Україною та стала 

традиційною технікою народного малярства. В Україні мистецтво іконопису 

на склі з’являється в кінці XIX століття у гірських і низинних районах 

Карпат, а також на Покутті та Поділлі, і тривалий час належить до 

пріоритетних видів народного образотворчого мистецтва цього краю. Уже на 

початку XX століття народні ікони на склі поширилися всією територією 

України. По всій території Україні на початку XX століття у сільських 

помешканнях знаходилися виконані на склі, як їх називали, «образи» та 

«боги».  

Народне малярство на склі набуло поширення в Західній Україні, 

починаючи з другої половини XIX століття. Майстри малярства на склі 

створювали образи за графічним взірцем, кліше, який підкладали під скло. У 



більшості випадків іконографія залежала від доступної у середовищі малярів 

графічної продукції для наслідування - народних дереворитів, що вже мали 

столітню історію та сформовану художньо-образну систему. 

Іконописці не дотримувалися канонів у зображенні релігійних сюжетів, 

їхні народні образи вирізнялися декоративністю та, окрім визначального 

сакрального призначення, використовувались для оздоблення інтер’єру 

сільського помешкання. Хати здебільшого були темні, низькі, з маленькими 

вікнами, що вимагало яскравості в їхньому оздобленні, тому барвисті народні 

ікони на склі надавали приміщенню більш ошатного вигляду. Такий вид 

прикрашання житла набув поширення серед сільського населення.  

Багато народних ікон на склі замовляли місцевим малярам-

іконописцям та продавали на ярмарках. Твори живопису на склі здебільшого 

були анонімні й, найчастіше, не датовані. Як ремісничий промисел малярство 

на склі в Україні наприкінці XIX – на початку XX століття було поширене у 

містечках Косові та Яворові. Найбільше народних ікон вивозилося з 

Богородчан, а також зі Станіслава, Коломиї, Снятина.  

Найбільш популярними були зображення Богоматері (Богородиця 

Одигітрія, Богородиця Годувальниця), Св. Миколая, Юрія Змієборця, 

Св. Варвари. Рідше зустрічалися Три святителі (Василій Великий, Іван 

Златоуст, Григорій Богослов), Св. Ілля, апостоли Петро і Павло, 

багатофігурні євангельські сюжети. Серед сценічних композицій 

найпопулярнішими були «Святий Ілля на колісниці», «Притча про багача та 

бідного Лазаря». 

Популярний у народі образ Покрови, незважаючи на спрощене 

трактування, мав глибоке смислове значення. Цей сюжет утілював 

благоговіння народу перед її постаттю. Майже всю площину композиції 

ікони займає поколінне зображення Марії, яка підтримує широке квітчасте 

покривало, ніби оберігаючи ним маленькі постаті духовних та світських осіб.  

Майстерність малярів виявилася й у відтворенні образу Богородиці на 

склі. Заступницю земного буття малювали на червоному тлі, в оточенні 



херувимів. Її постать відзначалася монументальністю, займаючи майже все 

тло композиції.  

Юрій Змієборець також належить до найбільш шанованих святих. У 

народному іконописі на склі він виступає молодим лицарем на коні, що 

перемагає дракона. В Україні він уособлював образ національного героя, що 

став на захист добра та справедливості.  

На думку дослідниці іконопису на склі О. Романів-Тріски, у XIX ст. 

головним іконографічним сюжетом малярства на склі було розп’яття, яке 

виступає самостійним сюжетом та часто стає центром багатофігурних 

композицій. Це зображення завершує церковні іконостаси, присутнє у 

каплицях, ручних різьблених хрестах, нагрудних хрестиках.  

Також одним з улюблених у народі був образ Святого Миколая, який  

за популярністю поступався лише Богородиці та Ісусу Христу.  

Серед жіночих постатей святих поширення набули Св. Варвара, 

Св. Параскева та Св. Катерина. Св. Варвара була покровителькою жіноцтва, 

її зображували пишногрудою молодицею, з гордий поглядом. У руках 

Св. Варвара тримала чашу та меч, інколи замість меча зображували пальмову 

гілку. За дослідженням О. Романів-Тріски, улюблені в народі святі створили 

певний «реґіональний» пантеон, різний у кожній місцевості України. Якщо 

всюди, наголошує дослідниця, були особливо шанованими Св. Миколай, 

Св. Юрій, Св. Варвара, то на Буковині – ще Св. Василій, Св. Параскева, 

Св. Катерина, архангел Михаїл та Св. Ілля. 

Основний засіб формотворення у народному іконописі на склі – 

графічна лінія-контур, який доповнювали декоративними штрихами – 

«рискуванням». За допомогою м’якої хвилястої лінії митці окреслювали 

силует фігури, лики святих, виявляючи найбільш характерне та виразне.  

Іконописці користувалися обмеженою палітрою фарб, здебільшого 

малюючи тільки п’ятьма – червоною, жовтою, білою, синьою та чорною. 

Кольорова гама твору була своєрідною знаковою системою, де оздоблення 

одягу позначено жовтим, лики святих – білим. Позолотою виділяли німби, 



релігійні атрибути та важливі деталі одягу образів на склі. Тло ікон 

заповнював найчастіше рослинний та геометричний орнамент. 

У кінці XIX – на початку XX століття в українському малярстві 

відбувається формування ряду жанрів та сюжетів народної картини, яка в цей 

час набуває масового характеру. Народні художники зображують життєві 

сцени сільського побуту, символічні сюжети (наприклад, пара лебедів як 

символ любові й вірності) або сюжети з українських народних пісень чи 

казок. Народне малярство на склі розвивається та існує у тісному зв’язку з 

усією народною культурою. У його творах образи узагальнені та типові. 

Вони транслюють світогляд, моральні переконання, усталені життєві 

принципи й закони, певні цінності і норми, властиві українському народу.  

Характерними рисами народного малярства, на думку 

мистецтвознавців, є його поетичність, ідеалізація героїв та подій, присутність 

доброго гумору. Через народний фольклор знаходять прояв міфологічні 

образи, засвоювані на рівні архетипу та в процесі спілкування з традицією. 

Цим встановлюється зв’язок міфу, казки та народної картини, для яких 

характерним є особливий міфопоетичний тип мислення українців. 

Народна картина – одне з найбільш яскравих, самобутніх та цікавих 

явищ українського народного мистецтва, вид народного малярства. Це твори 

світського змісту, що були написані для селян та міщан XVII – XX століть, 

стилістика яких відрізнялася від академічного мистецтва особливим 

оригінальним баченням народного митця.  

Особливістю народної картини, в тому числі й на склі, є те, що 

архетипи національної свідомості, які наприкінці XIX століття в інших видах 

народного мистецтва почали втрачати свої позиції, в народній картині не 

втратили своєї продуктивної функції і, що найголовніше, існують і сьогодні.  

Масового характеру народна картина набуває у кінці XIX – на початку 

XX століття, з уже сформованими жанрами та сюжетами. Неважко помітити, 

що при повторюваності сюжетів народної картини основною темою для неї є 

зображення сцен побуту на фоні краєвиду села. 



Найбільш популярними були народні картини на склі на сюжети, які 

мистецтвознавці часто називають канонічними: «Козак і дівчина», «Біля 

криниці», «Весілля», «Проводи козака», «Козак Мамай», «Козак-бандурист», 

«Троїсті музики», зображення сільських пейзажів, пари тварин чи птахів. 

Філософські, культурологічні, психологічні та мистецькі механізми 

створення народних картин привертали увагу багатьох провідних учених. 

Змістову наповненість творів народного малярства на склі досліджували 

Й. Грабовський, О. Найден, Н. Ничкало, Г. Островський, C. Павлюк, 

Т. Пошивайло, К. Скалацький, В. Титаренко. 

Ґрунтовний аналіз народної картини («Козак і дівчина», «Біля 

криниці», «Козак Мамай») як феномену народної творчості проведений 

українськими дослідниками Р. Гошовським, А. Жаборюком, М. Парахіним, 

Т. Пошивайло, О. Романів-Тріскою, Ф. Уманцевим, О. Шпак.  

Варто зазначити, що народна картина була типовим явищем і для 

інших країн. Російський лубок, румунська макатка, хорватська народна 

картинка також яскраво втілюють народну естетику. 

У просторовому вирішенні композиції народної картини на склі 

домінантної ролі набуває хліборобська ідея осілості, обмеженого обжитого 

простору. Зазначена ідея представлена образом дівчини, близьким до образу 

богині родючості. Наприклад, мисткиня А. Рак, зображуючи традиційні 

сюжети народних картин на склі («Козак і дівчина біля криниці», «Котики», 

«Олені», «Натюрморти») доповнює їх темами й образами, характерними для 

народної картини на дереві чи полотні («Козак Мамай»). 

Сприйняття художником простору, часу, місця і ролі людини в 

навколишньому середовищі, втілене в народних картинах на склі, допомагає 

зрозуміти глибину міфологічного світу наших предків. Особливо відчутним є 

вплив казок, переказів, легенд, колядок, ліричних та героїчних пісень на 

створення митцем народної картини на склі. На відміну від народної ікони на 

склі, що втілювала духовний образ, народна картина на склі відтворювала 

матеріально-предметний світ, що оточував людину. Характерними 



художніми особливостями народної картини на склі були семантична 

багатозначність образів, фольклорно-національні мотиви та яскравий 

життєрадісний колорит. 

Серед жанрів народної картини О. Найден виділяє краєвиди, 

натюрморти, портрети, тематично-побутові композиції. Важливо 

підкреслити, що головною темою народної картини було зображення 

побутових сцен сільського життя, різновиди яких постійно повторювалися та 

варіювалися. Образи цих творів представляли собою конденсацію життєво-

історичного та художнього досвіду, який мав суспільно-значущий зміст. 

Мистецтвознавець О. Найден виділяє в межах одного жанру ще й 

різноманітні сюжети народних картин. Дослідник наголошує, що народні 

картини як культурно-мистецьке явище з їхніми основними жанрами та 

сюжетами мають витоки з давніх обрядово-міфологічних переказів. Це 

стосується найбільш популярного серед населення України сюжету народної 

картини «Козак і дівчина», а також безлічі його різновидів, наприклад: 

«Козак і дівчина біля криниці», «Дівчина моя, напої коня», «Козак 

від’їжджає, дівчинонька плаче», «Петро і Наталка», «Прощай, дівчино», «По 

воду», «Наталка». У них майстри побутового жанру торкаються теми, що 

розкриває складні людські стосунки.  

Композиційна побудова народної картини на склі доволі складна. 

Канонічний сюжет – «Козак і дівчина біля криниці», по-перше, 

багатофігурний (козак, дівчина, кінь), по-друге, має певні закони 

розташування фігур на площині композиції, тому що зображення тут – певні 

символи. На картині зображені двоє закоханих – дівчина і парубок. Вони 

зустрілися посеред села. За ними – ставок чи озеро, на якому плавають білі 

лебеді – народний символ сімейного щастя і вірного кохання. На віддалі, у 

зелені дерев та квітів, біліють хати. На горизонті композиції, здебільшого у 

центрі, на пагорбі – вітряк. Композиція народного твору зі справжньою 

сільською ідилією врівноважена та логічно вибудувана. 



Жанр «чистого» пейзажу в народній картині на склі з’являється 

пізніше, разом із певними змінами у світогляді людей, у період зростання 

міст та посилення урбаністичних процесів, що розірвали єдність людини та 

природи.  

Поетично-образна система мислення минулого проявлялася також і 

через народну пісню, яскраво втілену в народній картині («Веснянки» 

І. Сколоздри). 

Не маючи професійної художньої освіти, народні малярі спрощено 

трактували на склі лінійну та повітряну перспективу, закони світлотіней та 

рефлексів. Вони не прагнули до анатомічно правильної передачі людських 

зображень, їхні твори натомість випромінювали емоційну силу та глибоку 

символічність.  

Образ козака-бандуриста має давнє походження, а починаючи з 

ХVІІІ ст., набуває великої популярності. Картини, що зображують козака, за 

традицією називалися «Козак Мамай», «Козак-бандурист». Зображення 

козака на склі в часи, коли запорізького війська вже не існувало, сприймалося 

як своєрідний пам’ятник героїчному минулому нашого народу.  

Предметний світ натюрморту на склі приваблює красою форм і 

предметів. Улюбленим мотивом серед натюрмортів народних картин є квіти, 

що викликають естетичні почуття у глядача. Звичайні фрукти, овочі (огірки, 

яблука та груші, виноград, кавуни), предмети побуту не «стоять» на підставці 

(столі), як прийнято в академічному живописі, але це не викликає відчуття 

дисгармонії. Весь твір сприймається як декоративне панно. Деталі 

натюрморту підпорядковані площині без тіней. Тло в натюрмортах народних 

картин здебільшого темне. Художники народної картини на склі 

використовують мінімальні засоби виразності твору. Жовтий, зелений, 

коричневий, червоний, синій – основні кольори, які виступають у безлічі 

відтінків, домінантними серед них є зелений і червоний. Сповнені 

елементами авторської фантазії, натюрморти у народних картинах 

відтворюють українське бачення добробуту. 



Окремого аналізу потребують зображення птахів та тварин на картинах 

малярства на склі, оскільки саме ці істоти уособлювали сили природи, були 

своєрідними символами. Парні зображення тварин («Котики», «Голуби», 

«Олені») утілювали образ сім’ї, єднання двох початків на Землі. 

Слід зауважити, що в різних видах народного мистецтва повторюються 

певні елементи зображення. Ці схожі за манерою виконання характерні 

елементи прийнято називати мотивами. Найпоширенішими мотивами у 

традиційному українському декоративно-ужитковому мистецтві є «вазон», 

«букет», «віночок», «квітка», «бігунець». Вони зустрічаються також і в 

малярстві на склі, особливо це стосується народних ікон. Широкою 

варіативністю вирізняється мотив «квітка». Це – троянди, лілеї, ружі, 

тюльпани, дзвоники, що прикрашають тло композиції в іконописі на склі 

(«Cв. Варвара», «Богородиця», «Св. Катерина», «Св. Параскева»). 

 

4.4. Малярство на склі у творчості народних митців та художників-

професіоналів 

Народне малярство є цілим шаром української культури, пов’язаним із 

відтворенням світосприйняття та світорозуміння нашого народу. У творах 

народного малярства, зокрема малярства на склі, втілена душа українського 

народу, героїчне минуле, уявлення про краще життя, тому вони мають велике 

виховне значення. Завдяки оригінальній, не схожій на будь-який інший вид 

народного мистецтва техніці виконання, воно приваблює та спонукає до 

вивчення і наслідування. Художні особливості скла як цікавого матеріалу 

для зображення були багатим джерелом для вияву творчого задуму 

художників.  

Зазначимо, що цей вид народного мистецтва виконується на 

звичайному віконному склі тушшю та фарбами (олійними або темперними). 

Основні засоби художнього вираження малярства на склі – контурна лінія; 

яскраві, локальні кольори, серед яких переважають червоні, жовті та сині; 



відсутність чи умовність освітлення; схематизм, символізм, алегорія; активно 

використовуються різноманітні декоративні елементи.  

Народні картини на склі – яскраві представники народних картин, що 

сполучають у собі орнаментальні традиції українського народного мистецтва 

та фігуративність, запозичену з професійного мистецтва. Більшість народних 

картин на склі, що дійшли до нашого часу, на жаль, не мають авторства – 

вони не підписані художником, що їх створював. Для народних митців, на 

відміну від професійних художників, це було не важливо, та й на склі це 

зробити не так просто. Але є художники, яких ми знаємо й можемо 

прослідкувати за їхньою творчістю, розглянувши мистецькі доробки цих 

майстрів.  

Найбільш відомими майстрами народного станкового малярства на 

склі в Україні є Іван Сколоздра та Анастасія Рак.  

Витоки творчості Івана Сколоздри (с. Розвадів, Львівщина) сягають 

народної ікони на склі. Творчий доробок майстра надзвичайно багатий та 

оригінальний. Його картинами на склі захоплюються у Франції, США, 

Польщі, Прибалтиці, Росії. Численні виставки робіт майстра відбулися в 

Україні. Видано два альбоми його мистецьких творів, знято три фільми про 

І. Сколоздру. У 1999 році митцю присвоєно звання заслуженого майстра 

народної творчості, а у 2001 році відзначено Всеукраїнською премією в 

галузі гуманітарних наук, культури та мистецтва «Визнання».  

Його творам на склі притаманні яскрава декоративність і 

орнаментальність у вирішенні всієї площини. Він промальовував найдрібніші 

деталі, заповнюючи весь простір неба й землі у композиції. Творчість 

І. Сколоздри яскраво відбиває основи народного світосприйняття, авторське 

міфологічне підґрунтя й сюжетну знаковість, а головне, відображає й передає 

оптимістичність і народну життєстверджувальну силу й мудрість.  

Іван Сколоздра писав свої картини олійними фарбами. Пензлі для 

малярства на склі робив власноруч. Контури майбутньої композиції наводив 

за допомогою туші й пера. Малював митець здебільшого з уяви, відразу на 



склі без попереднього ескізу на папері. Особливістю його творчої манери є 

використання лінійного контуру і локальних кольорових площин для 

створення цілого калейдоскопа образних композицій. Малярська палітра 

митця насичена яскравими фарбами і, водночас, тонально злагоджена. Твори 

І. Сколоздри відрізняються багатством сюжетних різновидів. Для кожної 

картини на склі, залежно від сюжету, він знаходив відповідну кольорову гаму 

і цікаве композиційне вирішення («Мені тринадцятий минало», «Садок 

вишневий коло хати», «Катерина», «Лісова пісня»). 

У творчому доробку майстра є композиції, на яких зображено 

героїчний епос козаччини, народні обряди і звичаї, образи творів 

Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Стефаника, поетів В. Симоненка, 

Л. Костенко, портрети майстрів народної творчості. 

Своєрідною інтерпретацією народного епосу та народних пісень є 

картини «Маруся Богуславка», «Веснянки», «Русалка», «На Івана Купала». 

Композиційно-образне вирішення твору на склі «Катерина» за поемою 

Т. Шевченка сповнене символіки, метафоричних образів, близьких до 

пісенного фольклору. У своїй творчості Іван Сколоздра також звертався до 

українських народних дум. Його захоплюють образи народних співців – 

кобзарів, хоробрих козаків – самовідданих борців за долю рідного народу. 

Отже, тематика творів майстра багата та різнопланова: це фольклор, 

історія, народні традиції, обряди, історичні та мистецькі портрети, природа. 

Художник створив свою власну манеру малювання, використовуючи для 

більшої виразності чітку графічну лінію, яка обмежує контур зображення.  

Серед визначних творів автора – «Ярмарок», «Подоляночка», «Весна», 

«Маруся Чурай», «Коломийка», «Весілля», «Гуцул». 

На відміну від І. Сколоздри, творчій манері Анастасії Рак характерне 

імпресіоністичне відтворення дійсності на склі. Рак Анастасія Трохимівна 

народилася 27 листопада 1922 року на Полтавщині. Техніку малярства на 

склі 12-річна Анастасія опанувала самотужки. Її роботи – це наївне 

малярство, що ввібрало в себе уявлення народної картини, мова якої 



узагальнена й символічна. Теми й сюжети демонструють залюбленість у 

просте селянське життя, а також знання канонів цього жанру. Вона малює 

краєвиди ідеалізованого українського села із церквою, хатою, річкою чи 

ставком, розкішними квітами, домашніми тваринами, парубками й дівчатами 

в національному вбранні біля криниці. Майстерно володіючи технікою 

розпису на склі, художниця прорисовує контур малюнка чорною тушшю 

пером, користується темперою, олією, гуашшю, застосовує для більшої 

яскравості та виразності фольгу, кольоровий папір. Першими творами на склі 

Анастасії Рак були квіти, зображувати які вона дуже любила («Маки», 

«Троянди»). Надихали майстриню і народні звичаї, обряди, фольклор: «На 

Великдень біля церкви», «Купала», «Водохреща». У доробку мисткині є й 

портрети видатних особистостей України (І. Мазепа, Т. Шевченко).  

А. Рак, як й І. Сколоздра, малює свої роботи без попереднього ескізу, 

відшуковує вдалу лінію прямо у процесі створення композиції на склі. Проте, 

на відміну від робіт І. Сколоздри, лінійним контуром художниця не чітко 

окреслює форму предметів, не замальовує одним локальним кольором певну 

ділянку картини, а утворює живописні переходи одного кольору в інший. 

Феномен Анастасії Рак проявився в тому, що, сформована у традиційному 

культурному середовищі села, вона пронесла через усе життя ідеали України, 

примножила їх своїм досвідом і сьогодні повертає їх нам високою 

художньою мовою. Народні картини Анастасії Рак побували на виставках у 

різних містах нашої країни та за її межами. Анастасія Трохимівна - член 

Національної спілки митців народного мистецтва України. Її картини 

зберігаються в Державному музеї українського народного мистецтва, 

Народному музеї народної архітектури і побуту, музеї Івана Гончара, 

Державному музеї Т.Г. Шевченка, Державному музеї літератури, 

Запорізькому художньому музеї та, навіть, у Музеї людини в Парижі.  

Техніка малювання на склі цікава не тільки для народних митців, до неї 

звертаються й художники-професіонали. Так, малярством на склі 



захоплювався один з основоположників течії абстракціонізму в мистецтві 

В. Кандинський («Амазонка», «Амазонка в горах»).  

Спроби малювати на склі робили відомі українські митці О. Сорохтей, 

М. Сельска, О. Шатківський.  

Популярність малярства на склі у XXI столітті почала стрімко 

зростати. 

Цікавими пошуками відзначені композиції на склі сучасних 

українських митців І. Іваніва, В. Луканя, О. Мельничук, І. Сердак, 

В. Чорнобая, Р. та Г. Якубишиних. 

Митець малярства на склі Ігор Іванів уважає, що сучасне сакральне 

мистецтво цілком дозволяє іронію і до вподоби багатьом людям. Оскільки 

заставляє глибше замислитись («Марія з дитям»). 

Монументалізм, площинне трактування композиції, локальний 

колорит, упевнена, чітка лінія характерні для робіт на склі художників 

Л. Гринюка, Р. Петрука, І. Остафійчука.  

Вид українського малярства – народну ікону на склі – вінницький 

художник Олександр Ковальчук почав вивчати ще в студентські роки у 

Львівському музеї етнографії. Там він копіював давні образи на склі. З того 

часу захоплення майстра стало професійною потребою. У розписі ікон 

художник використовував традиційні сюжети біблійної тематики, створював 

композиції з великою кількістю персонажів. Малюнок та кольори його творів 

нагадують українську ікону XVII століття. Яскравими барвами за власною 

технологією художник відтворював своє бачення національної традиції. 

Картини на склі Олександра Ковальчука тяжіють до народного примітиву та 

наповнені особливою декоративною виразністю («Душа козака», «Козак 

Мамай», «Покрова», «Святий Миколай»). 

У творчості художниці Наталі Курій-Максимів переплітаються народні 

традиції і мотиви із сучасним баченням і графічним вираженням 

світосприйняття. У своїх творах художниця намагається відобразити колорит 



життя українського народу, його побут та звичаї («Материнство», «Пан Лев», 

«Купальська ніч»). 

На картині «Освідчення» луцької художниці Наталії Чубко зображена 

закохана пара: дівчина зашарілася й подала руку юнакові на знак згоди 

одружитися. Фігури закоханих зображено на тлі рушника, символу 

майбутнього шлюбу. Біля них – дерево життя, дерево їхнього роду. Верхня 

квітка на дереві – майбутня сім’я, а квіти, що йдуть від них, – діти, онуки, 

правнуки. Такі образи-символи щасливого родинного життя українці 

зображували на рушниках, малювали на хатах, такі ж символи 

використовують і сучасні майстри малярства на склі. Раніше мисткиня 

малювала на склі олійними фарбами, а тепер використовує вітражні фарби, 

різноманітні контури для малювання на склі. Н. Чубко малює з двох сторін 

скла – лицьової та зворотної. Домінують у тематиці творів художниці 

фольклорні мотиви («Дерево роду», «Козак», «Несе Галя воду»). 

Мирослав Ясінський – відомий майстер пензля з Прикарпаття. Працює 

у різних авторських техніках. Складні філософські образи, роздуми про сенс 

життя і місце людини в ньому втілені у його композиціях на склі «Приліт 

срібного птаха», «Чаша спасіння», «В одному човні». 

Львівську школу малярства на склі представляють Микола та Оксана 

Андрущенко, Ігор Вірщук, Тарас Лозинський, Володимир Лукань, Мар’яна 

Мотика, Оксана Романів-Тріска, Володимир Чорнобай, Роман та Галина 

Якубишини. 

Львівський митець Микола Андрущенко вважає малярство на склі 

високим мистецтвом. Його роботи вирізняються традиційністю і водночас 

пошуком сучасної тематики. «Я люблю малярство на склі – румунське і наше 

гуцульське. Скло надає багато звучання кольорової гами. Народне мистецтво 

та ікона якраз спонукає до кольору, який розкриває суть життя людини», – 

стверджує митець. 

Живопис на склі його доньки, Оксани Андрущенко, – це ретельно 

відібрані й старанно перетворені у «мереживо» орнаменту історико-



етнографічні сюжети. Тут кожна деталь пройшла уважний відбір на 

необхідність. Оксана густо мережить скло, як колись її бабуся – сорочку, 

артистично поєднуючи досвід традиційної гуцульської ікони на склі із 

пошуками модерної пластики. У її композиції можна вчитуватися, як у 

писанку, вишиванку чи ікону, або просто захоплюватися лагідним мінливим 

колоритом («Жінки», «Рівновага», «Геометрія квітки»). 

Схожа манера виконання творчих робіт і у подружжя Наталії та Романа 

Юсипчуків. У творах художників трипільські символи переплітаються у 

загадковій неповторній композиції, єднають нас духовно з високою 

культурою предків. Особливою сторінкою у творчості подружжя є 

Гуцульщина. Роботи художників приваблюють таємничістю давніх символів 

і знаків, яскравими та соковитими барвами гуцульських розписів. 

Мальовничі Карпати, звичаї та традиції, писанкові мотиви подружжя 

художників подає з любов’ю до свого рідного краю. Багато композицій 

присвячено темі сім’ї. Їхні твори прикрашають музеї та приватні колекції 

України, Росії, США, Канади, Японії.  

Володимир Лукань народився у м. Дрогобичі Львівської області. 

Навчався у Львівському державному інституті прикладного та декоративного 

мистецтва. Працює в галузі іконопису на склі, малярства та графіки («Хатній 

іконостас», «Свята родина», «Свята Трійця»). 

Мар’яна Мотика з дитинства цікавилась іконами на склі, що 

заполонили стіни батьківської хати. Сьогодні ті дитячі спогади художниця 

переносить на скло і в такий спосіб творить живописну «магію життя». Хати, 

що вросли в землю по вікна, квіти перед ними, персонажі з домашнього 

господарства та просто природа манили майстриню у художні мандри тими 

краями.  

До живопису на склі Оксана Романів-Тріска приходить через вітраж, 

який був спеціальністю художниці під час навчання в Художній академії у 

м. Вільнюсі. Її творчість на основі народної ікони можна розглядати також як 

продовження та доповнення наукової праці, адже художниця як 
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мистецтвознавець досліджує народну ікону на склі другої половини XVIII–

XIX століття. Роботи О. Романів-Тріски унікальні своєю властивістю бачити 

їх не лише з власної точки зору, але й крізь призму сприйняття самої 

художниці. Такий подвійний погляд на твори дозволить глибше зрозуміти ті 

непересічні образи, які створює мисткиня. Надихаючись зразками 

українського іконопису XIV-XVIII ст., авторка не стільки наслідує, скільки 

продовжує та розвиває в дуже індивідуальний спосіб це особливе мистецтво 

(«Богородиця», «Архангел Михаїл», «Богородиця з дитям»). 

Творам художника І. Вірщука притаманні цілісність композицій та 

гармонійність колориту. Серед його робіт можна побачити персоніфіковані 

зображення, асоціативні композиції, абстрактно-філософські картини, де 

спостерігається певний відхід від народних традицій, нестримний політ 

творчої фантазії. На загальному тлі малярства на склі його творчість виглядає 

послідовним новаторським процесом, що невпинно розвивається. Художник 

має свій особливий стиль і техніку малювання на склі, властиву друкованій 

графіці. За визначенням мистецтвознавців, це «нове слово» у малярстві на 

склі. Художник не просто замальовує скло, а намагається додати 

імпресіонізму, накладає на скло навіть по десять шарів фарби, чим 

домагається просторовості й глибини кольору. У кожній роботі відчувається 

настрій художника («Сторож ночі», «Погляд крізь віки»). 

З кожним роком зростає популярність мистецтва малярства на склі в 

Україні та за її межами, збільшується кількість художників, що працюють у 

цій техніці. Майстри з народу, професійні митці малярства на склі 

збагачують це мистецтво новими ідеями, емоціями, синтезують у своїх 

композиціях художній професіоналізм та особливе, оригінальне авторське 

бачення і натхнення. 
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іспорично складена дуже обмежена палітра максимально дієвих 

кольорів у замовляннях: 

− золотий – символ сакральності, верховенства і чудесності, 

царственності і влади, колір Світового Дерева, завжди позитивний, оскільки 

сам по собі є всепереможним та всемогутнім і може вплинути на будь-які 

життєві проблеми; 

− білий – теж дієвий, магічно універсальний і безумовно 

позитивний, але не царський, а жрецький; епітет священних об’єктів, 

причетності до божественного, духовного; 

− чорний – особливо потужний, чоловічий, хтонічний, символізує 

неможливий антисвіт, ще не колір зла, але близький до нього;  

− червоний – постійний епітет крові у її позитивному і негативному 

розумінні (життя і загроза для життя), тому однаково близький за значенням 

як до золотого – царственного, так і до чорного – потойбічного, але його 

дієвість обмежується кровними аспектами. Основне у червоному – його 

первісно естетичне значення: добрий, прекрасний, світлий, узгоджений і 

прихильний до людини всесвіт.  

Інші кольори менш дієві у магічному аспекті і переважно описові. 

Орнаментація посилює оберегову функцію яйця, тому писанки є значно 

ціннішими, ніж крашанки, і їх виготовляють з сирих яєць. З дохристиянських 

часів такі писанки є талісманами і їх призначення обумовлюється семантико-

символічною роллю зображених орнаментів. Тому їх не розбивають, не їдять, 

а зберігають, розвішують під іконами, дарують тощо. З часом (якщо на 

шкаралупі немає тріщин) вміст яйця висихає і при обережному поводженні 

воно може зберігатися досить довго. 

Орнаментовані писанки теж використовуються не лише на Великдень, 

а й на інші свята, від чого змінюються орнаментальні мотиви: на Стрітення 

виготовляються писанки з косими хрестами, на свято Сорока Святих пишуть 

сорок писанок з сорокаклинцями, на свято Благовіщення зображаються 



сосонки, листя, дерева з квітами, на Вербну неділю – солярні знаки та 

рослини, на Пасху і Вознесіння – різноманітні орнаментальні композиції.  

Логічно припуститися, що колірна символіка писанок увібрала у себе 

значення християнського колірного канону. Основне, що внесло 

християнство до системи колірної символіки, – це етична оцінка кольорів.  

Золото відіграє найважливу роль і у системі християнських символів. 

Воно в біблійному трактуванні втрачає свою матеріальність: це не звичайний 

метал, а особливе, чисте золото. Воно є образом святості, слави Божої, 

вибраності, скінії Бога з людьми. Крім того, блиск золота утримує в собі 

загрозу Божої кари. Блиск і антикорозійність золота асоціюються з біблійним 

Раєм, що не знає псування від гріха або псування від тліну. Тому воно 

виступає символом Приснодівства і нетління. Воно також нагадує про святих 

мучеників, оскільки, щоб загорітися чистим блиском, проходить процес 

плавлення (біблійний образ очищення вогнем).  

У християнському каноні особливе місце належить і білому кольору. 

Він трактується як колір світла, тому виступає як образ світлоносності, 

божественності, святості, блага.  

Червоний колір за загальнозрозумілою асоціацією з вогнем і кров’ю – 

це символ божественної енергії, животворного тепла, колір крові Христової, 

пролитої в ім’я спасіння людства, знак істинності його втілення і грядущого 

спасіння роду людського.  

Ще з давніх часів пурпурний трактувався як імператорський, 

царственний. Через присутність у ньому блакитного він набув 

християнського трактування як  небесний, вибраний, символ істинності 

Царства Христового, але і знак мучеництва Христа, його поругання. 

Новим явищем порівняно з архаїкою було зростання значення зеленого 

кольору. З самого зародження християнського культу цей колір слугував 

символом земного життя Христа, його гуманної місії. У Біблії він подається 

як символ вічного життя. Сполучення блакитного і жовтого кольорів означає 

возз’єднання Духа святого і Бога Сина, що знаменує послання Святого Духа 



на об’єднану з Христом і во Христі Церкву. Сакральна сутність зеленого 

збагачується з набуттям холодних відтінків, він асоціюється з передвістям 

Божого Благословення. У біблійному трактуванні блакитно-зелений є 

кольором райдуги. Однак будучи земним, він пов’язується і з мерзенними, 

низькими сутностями. Тому іноді набуває негативного значення.  

Символіка синього кольору обумовлена асоціацією з кольором неба. Це 

єдиний колір, різні градації якого мають окреме значення. Так, темно-синій 

колір символізує вічну божественну Істину і неосяжну таємницю. Світло-

синій (голубий) означає трансцендентне фаворське світло. У Старому Завіті 

чистий синій колір – це колір Всевишнього Отця. У Новому Завіті він 

пов’язується з образом Діви Марії. Тому трактування чистого синього 

надзвичайно широке. Коричневий колір просто не наділяється ніякими 

значеннями, але має позитивну оцінку: в іконописі заведено коричневим 

зображати хітон Христа Спасителя як символ його аскетизму. Сірий, чорний 

і малонасичені кольори мають негативну оцінку, оскільки пов’язуються в 

антитезі «добре – зле», «правидне – грішне» і т.п. з негативними образами. 

Тому для Великодніх свят доречно виготовляти писанки із насиченим 

забарвленням кольорів райдуги, адже райдуга – в ногах у Господа.  

Існують певні настанови і щодо статі та віку того, кому дарують 

писанки: дітям – з насиченими світлими кольорами для радості; хлопцям – 

червоні з солярними знаками та дубовим листям для збільшення сили і 

мужності; молодим жінкам – з квітами для народження здорових дітей; 

господарям – сорокаклинці для приросту статків; людям похилого віку – з 

драбинками та небесним мостом на темному тлі. Писанки з чорним тлом і 

білим орнаментом використовуються у поховальному ритуалі, їх кладуть на 

могилки на знак пошани до душ померлих, подяки за охорону від лихих сил 

та заступництво. 

Видуті яйця за народними звичаями використовувалися виключно у 

чорному чаклуванні для заподіяння людині зла: жінці на безпліддя, 

господарю на злидні, дитині на припинення розвитку. Тому, наприклад, 



лемківські селяни, кладучи у Великодний кошик для прикрашення видуту 

писанку, клали всередину зернятко, а поряд сире яйце. Та зараз ці звичаї 

стали маловідомими і через зручність зберігання видуті писанки 

переважають у сувенірній продукції.  

Тож виготовляючи, даруючи чи купуючи писанку, художню цінність 

визначають з огляду на її відповідність призначенню.  

Орнаментика традиційних українських писанок настільки різноманітна, 

що дозволяє дослідникам залежно від мети групувати її за територіально-

типологічними ознаками як більш узагальнено, так і більш детально.   

Наприклад, вивчаючи регіональні особливості писанки, можна 

детально розглядати специфічні риси творів майстринь у локальних 

осередках. Так, І. Вах і П. Сухий виділили 38 центрів гуцульського 

писанкарства, які розподілили на великі, середні, малі та прості елементи 

територіальної організації. Вони детально аналізують твори гуцульських 

майстринь в окремих селах, вказуючи на відмінність авторського почерку 

кожної із майстринь. Натомість Д. Гоберман узагальнено визначає місцеву 

специфіку писанок різних груп гуцульських сіл: дрібноорнаментовані у 

центральній Гуцульщині, з вільно написаними крупними рослинними 

мотивами із Підгір’я, з архітектурними та сюжетними мотивами – 

Верховинські.  

Детальному розгляду регіональної специфіки орнаментальних мотивів 

українських писанок допомогає книга В. Манько «Українська народна 

писанка». Хоча автор і не дає описової характеристики регіональних 

особливостей писанок, у створених нею ілюстраціях наочно 

продемонстровано локальну спорідненість і характерні риси  візерунків 

таких регіонів: 

− Холмщина, Грубешівщина, Підляшшя, Надсяння; 

− Закарпаття, Лемківщина, Пряшівщина; 

− Волинська область, Рівенщина, Житомирщина; 

− Львівщина; 



− Івано-Франківщина; 

− Чернівецька область; 

− Тернопільщина;  

− Хмельниччина, Вінничина; 

− Київщина, Житомирщина; 

− Черкащина; 

− Полтавщина; 

− Чернігівщина, Сумщина; 

− Курщина, Харківщина; 

− Південь України. 

Більш узагальненим є регіональний розподіл, здійснений Т. Кара-

Васильєвою з використанням загальноприйнятого етнографічно-

територіального зонування України: писанки Наддніпрянщини, Поділля, 

Полісся, Волині, Прикарпаття, Карпат. Зроблений нею опис потребує 

доповнення характеристикою слобожанських писанок, укладеною 

колективом співробітників Харківського музею Слобожанської писанки 

О. Гріднєвою І. Малініною і Л. Малініною, і на основі вивчення колекції 

М. Сумцова. Південноукраїнська писанка найменш досліджена, уявлення про 

її якості можна отримати зі статті Л. Самсонової, співробітниці 

Миколаївського обласного художнього музею імені В. Верещагіна та інших.  

Писанки Наддніпрянщини мають симетричний поділ (або без нього) 

чорного, вишневого, іноді зеленого суцільного тла, по якому вільно 

розкидані обкреслені білим контуром рослинні мотиви «дубового листя», 

«ружі», «тюльпана», «гвоздики» теж білого, або жовтого чи червоного 

кольорів. Світлістю виділяються писанки Полтавщини, частково 

Чернігівщини та Сумщини, у яких по білому, червоному, жовтому або 

світло-зеленому тлу досить товстим білим контуром обкреслені крупні 

рослинні чи геометричні орнаменти, розфарбовані у два-три кольори.  

Подільські писанки дуже різноманітні, серед їх орнаментації 

зустрічаються найархаїчніші мотиви. Переважно вони мають дво-, чотири-, 



або восьмидільний поділ з довільно намальованими білим контуром 

пишними, частіше геометрично-рослинними, мотивами на червоному, 

чорному, фіолетовому тлі (іноді - на теракотовому або рудо-брунатному).  

Серед геометричних орнаментів – «грабельки», «солярні знаки», 

«хрести», «сорокаклинці» тощо; тваринного – «півень», «павич», «вовчі 

зуби», «баранячі ріжки», «гусочки», «курочки», «качені шийки»  тощо. 

Найбільш широко вживані геометризовані рослинні мотиви («вазони», 

«дерева», «квітки», «сунички», «огірочки», восьмираменні розети «ружі», 

«сосонки», «трилисники»). Зустрічаються і рослинні мотиви у стилі 

українського бароко. Орнаменти розфарбовані червоними, жовто-гарячими, 

жовто-зеленими кольорами. Полюбляють на Поділлі також крапанки. 

На Поліссі писанки виготовляють з чорним або червоним тлом, 

розміщуючи ритмічно на окремо виділених полях жовті та зелені, переважно 

геометричні або сильно геометризовані, рослинні мотиви. Саме тут 

збереглися до цього часу мотиви Богині-берегині: «богиня», «княжна», 

«панна». Поширеним мотивом є «вербна шутка» – вплетена у орнамент 

гілочка верби. Серед мотивів популярні також «ружі», «зірки», «баранячі 

ріжки», «вітрячок», «сорокаклинці», «павучки»,  «гребінчастий», «хрещата», 

інші. Тут виготовляють також скробанки з рослинним орнаментом 

(шкрябанки, дряпанки). 

Волинські писанки вирізняються чорним або дуже темним тлом, 

поділеним на поля (частіше – з восьмидільним поділом) і прикрашеним 

ритмічним повтором переважно геометричних мотивів «грабельок», 

«вітрячків», «спіралей» тощо білого і червоного кольорів з вкрапленнями 

жовтого і зеленого.  

Прикарпаття є всесвітньо визнаним центром писанкарства з найбільш 

розвиненим писанкарським промислом і довершеними орнаментами 

гуцульських писанок-восковок. Оригінальністю відрізняються твори кожного 

з 38 осередків писанкарського промислу, кожного села з цих осередків і 

кожної майстрині з цих сіл.  



Загальними якостями незліченних варіантів гуцульських писанок є 

ювелірне графічне виконання дрібних мотивів у щільних геометричних 

орнаментах та золотавий колорит. Орнаменти пишуться білими і жовтими 

контурами на червоному тлі та збагачуються оранжевими, зеленими, 

чорними або синіми вкрапленнями. У разі виокремлення стрічковими 

геометричними орнаментами медальйонів, вони заповнюються 

схематичними зображеннями церков, гражд, орнаментованих хрестів, 

стилізованими фігурками оленів, коней, козликів, баранчиків, курочок, 

пташок, метеликів тощо. Рослинні мотиви вплітаються у загальну структуру 

орнаменту.  

Вирізняються гуцульські писанки і назвами, які походять не лише від 

використаних мотивів, а й бувають топонімічними («космацькі», «ясінські») 

або антропонімічними («Настунька», «Парасочка»).  

На Буковині дуже шануються крашанки оранжевого, рожевого та 

червоного кольорів, ніколи не голубого чи зеленого. У гірських районах 

виготовляються гуцульські писанки, але з крупнішими смугами чи розетками  

на темно-червоному або чорному тлі і великою кількістю чорного в 

орнаментах. У медальйонах зображуються птахи, тварини, храми, хрести, 

написи тощо. Найбільше поважаються писанки у 4-5 кольорів.  

На півдні Буковини виготовляються мальованки з досить реалістично 

зображеними квітами, сільськогосподарським реманентом, лісовими 

ягодами, грибами тощо, часто на чорному тлі.  

Унікальною стародавньою технікою південної Буковини є 

карукування. Геометричні орнаменти, виконані у цій техніці, подібні до 

спрощених орнаментів гуцульських писанок. Їх особливістю є абсолютна 

унікальність малюнка, отриманого під час роздмухування фарби, та 

забарвлення кольорів, отриманих у процесі змішування струмочків 

роздмуханої фарби. 

Серед писанок гірських районів Карпат та Закарпаття помітне місце 

займають невибагливо орнаментовані шпилькові писанки лемків та 



технологічно складні шкрябанки (дряпанки) бойків. Хоча загалом обидві 

техніки поширені на всій території, так само, як і гуцульська техніка. 

Шпилькові лемківські писанки переважно одно-, або двоколірні, 

орнаментовані солярними мотивами, «драбинками», «сосонками», 

«віночками», «деревом», «ластівкою», «бджілкою»,  лініями, кривульками та 

іншими мотивами, які можливо утворити ритмічним повтором елементу 

краплеподібної форми – прямої, вигнутої, хвилястої, нахиленої у різні боки 

коми. Виразність декору досягається завдяки контрасту простого крупного 

малюнка (завжди білого, часто у поєднанні з жовтим, іноді – з голубим) та 

насиченого тла анілінових кольорів: рожевих, червоних, брунатних, ясно-

зелених, голубих, оранжевих, бузкових тощо. 

Бойківські шкрябанки (скробанки, дряпанки) переважно двобарвні, 

завжди з відносно простими геометричними мотивами, ритмічний повтор 

яких утворює шільне покриття шкаралупи з сіток, шахових клітинок, 

солярних знаків тощо. Деякі із лемківських та поліських шкрябанок 

витонченістю виконання наближаються до найвишуканіших ювелірних 

виробів. Запорукою досягнення виразності такого малюнка є темне тло 

(переважно коричневого або брунатного кольору), що утворює контраст з  

білим вишкрябаним орнаментом.  

Давня писанка Слобожанщини відрізняється витонченістю колориту і 

прозорістю пофарбування природними фарбниками. Серед них виділяються 

темні, розписані у теплій гамі з коричневими, оливковими, вохровими 

орнаментами на чорному тлі, та світлі – різної гами із зеленими,  рожевими, 

жовтими і червоними кольорами у різних зіставленнях орнаменту і тла. Дво- 

або чотиридільне тло писанок (у світлих часто забарвлене різними 

кольорами) заповнюється обведеними досить товстим білим контуром 

крупними мотивами «листя калини (дуба, явора)», «сосонки», «вітрячки», 

«сонячний вітер» тощо.  

Традиційні південноукраїнські писанки не мають виокремлених 

місцевих відмінностей у межах регіону через велику етнічну різноманітність. 



На північних територіях регіону переважають впливи наддніпрянського 

писанкарства. Але причорноморські писанки все ж вирізняються 

характерною холодною гамою насичених анілінових кольорів: малинових, 

блакитних, ясно-зелених, золотаво-жовтих на дво- або чотиридільному 

чорному (іноді червоному) тлі. Мотиви досить крупні, поширені по всій 

країні: «дубовий лист», «туліпан», «сорокаклинці», «крутороги» тощо. Але є 

і менш розповсюджені, такі як «козачі левади», «заступці», «чобітки», 

«сорокапуть» тощо. 

На Луганщині і Донеччині крім іншого виготовляють дряпанки 

(шкрябанки, скробанки) з рослинними і сюжетними композиціями.  

Зараз інформація про українське писанкарство легко доступна і тому 

відбувається повсюдне запозичення раніше територіально локалізованих 

способів декорування яєць. Це спричиняє нівелювання регіональної 

специфіки, що врешті решт негативно впливає на її унікальність, тобто, 

зменшує художню цінність українського писанкарства загалом.  

Лише дбайливе ставлення до історично складених писанкарських 

традицій і збереження існуючих регіональних відмінностей може 

забезпечити українському писанкарству успішне майбутнє.   

Досконале володіння технологією виробництва завжди було і є 

основою будь-якої майстерності. З тих часів, коли писанка перетворилася на 

об’єкт купівлі-продажу, майстерність писанкаря набула особливої ваги. 

Зараз досить багато джерел висвітлюють писанкарські технології, тому 

сформувався типовий перелік дій та рекомендацій для виготовлення того чи 

іншого виду писанки. Загальна послідовність дій включає такі етапи: 

підготовчий, композиційний (розмітка), виконавський (писання і 

фарбування), завершальний. 

Підготовчий етап. За традицією для писанок відбирають яйця молодих 

курей, які щойно почали нестися – «первісток», бо вони вважаються 

чистими. Шкаралупа цих яєць дійсно менш жирна, ніж у яєць від старших 

курей. Якщо яйця зберігалися у холодильнику, їм дають нагрітися не менше 



однієї години при кімнатній температурі. Для шкрябанок обирають яйця з 

темною шкаралупою, оскільки вона товща, ніж біла.  

Перед розписуванням яйця ретельно миють у воді з додаванням 

харчової соди (або у мильному розчині чи спирті) і насухо протирють.  

Для виготовлення крашанок і шкрябанок їх треба круто зварити у воді з 

додаванням столової ложки солі, щоб не розтріскалися. Щоб цьому зарадити, 

можна також проткнути з одного краю маленьку дірочку. Традиційні 

писанки-восковки виготовляються з сирих яєць.  

Для видутих писанок-восковок яйця звільняють від внутрішнього 

вмісту шприцем з товстою голкою, попередньо акуратно просвердливши на 

протилежних кінцях отвори і перемішавши вміст. Потім, запускаючи 

всередину содовий розчин, промивають яйце, на декілька секунд занурюють 

у легкий водний розчин оцту і ставлять вертикально просушитися. Після 

цього отвори заклеюють м’яким воском, щоб під час фарбування фарба не 

потрапляла всередину і не шкодила майбутньому малюнку, витікаючи звідти.  

Видуті шкрябанки розписують сирими, щоб не тріснула шкаралупа. 

Потім за описаною вище технологією видувають. Тому підготовчий етап до 

їх виготовлення полягає у пофарбуванні яйця темною фарбою. 

Для виготовлення шкрябанок згодяться будь-які гострі інструменти: 

гострий кінчик ножа, лезо для бриття, цвях, голка тощо. Розпис на 

шпилькових писанках виконують шпильками, сірниками, цвяхами. 

Для шпилькового розпису використовується встромлена гострим 

кінцем у дерев’яний держачок шпилька, що нагадує цвяшок або голку. 

Раніше писанкарки використовували і шпильку для волосся, сірник тощо.   

Для розписування писанок-восківок народні майстри самі готували 

писачки: у невеличкій дерев’яній паличці розпеченим цвяхом пропалювали 

отвір, вставляли у нього металеву трубочку, яку отримували накручуванням 

мідної або латунної фольги на голку, і закріплювали її навхрест цупкою 

ниткою. Виготовляли також з бляшки писачки у вигляді маленької лійки із  

відігнутим шматочком на широкому кінці для прикріплення до держачка. 



Зараз використовують і спеціально виточені латунні писачки, у тому числі –  

електричні, як для батика.   

Розпис писанок виконується розплавленим бджолиним воском. Для 

його розплавлення раніше використовували керамічну посудину, яку ставили 

біля розігрітої печі. Проте зараз частіше використовують парову баню –  

посудину з воском розташовують у дещо більшій металевій посудині з 

окропом, який постійно підігрівають на спиртівці або на газовій плиті з 

різсіювачем.   

Важливе значення у технології виконання розпису мають барвники. У 

традиційному розписі використовуються природні, анілінові, харчові 

барвники. Зараз існують спеціальні органічні барвники для холодного 

розпису яєць. 

Природні барвники являють собою крутий і настояний відвар або сік з 

різноманітних рослин, до яких додано винний оцет (раніше додавали галун – 

алюмокалієві квасці, від чого пішла назва «галунка»). 

Наявність тих чи інших рослин в регіоні визначала палітру писанкарів. 

Проте існує досить сталий перелік вживаних по всій країні природних 

барвників та отриманих з них фарбуючих відварів і соків для утворення 

таких кольорів: 

− брунатний – дубова кора, кора вільхи; 

− бежевий або коричневий – гречана полова; 

− фіолетовий – квіти фіалок; 

− лавандовий – чорний виноград; 

− рожевий – журавлина;  

− світло-червоний – столовий буряк, чорниця; 

− червоний – звіробой; 

− від помаранчевого до червоно-коричневого, теракотового – 

цибуля;  

− від жовтого до золотистого – березове листя; 



− жовтий – кора яблуні-дички, шкаралупа та листя волоського 

горіха, гречана солома; 

− світло-жовтий – морква, шкірка апельсина або лимона; 

− зелений – шкірка зелених яблук, полова конопляного насіння, 

паростки жита; 

− світло-зелений – листя шпинату, кропу, кропиви; 

− синій – червонокачанна капуста, шовковиця; 

− чорний – лушпиння соняшника, вільха. 

Треба враховувати, що більшість природних фарбників створює не 

надто насичене забарвлення. Особливо це має значення у технології 

виготовлення писанки-вощанки, коли відвар використовують холодним. 

Спосіб приготування фарб промислового виробництва вказується на їх 

упаковці. Переважно рекомендується залити порошок окропом і додати 

ложку оцту або солі (за рецептурою).   

Найкращою водою для приготування фарб і зараз вважається вода з 

розтопленого снігу. Проте за давніми повір’ями її треба було набирати 

вдосвіта з трьох джерел, зливати в одну посудину і швидко нести додому, ні з 

ким не спілкуючись, ні на кого не дивлячись, не обертаючись.  

Композиційний етап (розмітка). Досвідчені майстрині обходяться без 

цього етапу, творячи складні  орнаменти зразу писачком чи лезом. 

Приступаючи до виготовлення писанок, а особливо – восківок, писанкарки 

молилися, щоб ніхто не зайшов у хату і не зурочив. У всякому випадку, ця 

справа вимагає максимальної зосередженості. Тому давні писанкарки 

бралися за неї переважно надвечір у Чистий четвер, коли вже всі 

передсвяткові домашні справи було зроблено, у хаті прибрано і родина 

полягала спати. Писали до світанку. 

Для виготовлення вільного візерунка шкрябанки робиться підмальовок. 

Його можна робити як до пофарбування яйця, так і по зафарбованій поверхні. 

Крім того, не обов’язково олівцем, а й фарбою. За рахунок подвійного 

нашарування фарби підмальовок буде проглядати на пофарбованому тлі.  



Переважна більшість візерунків українських писанок має чітку 

геометричну структуру, яка вибудовується діленням поля або ліній на 2, 3, 4 

рівні частини. Залежно від складності майбутньої композиції візерунка 

визначається поетапність її розмітки.  

Розмітка здійснюється «від загального до часткового». Виконуючи 

вільно розміщені візерунки, промальовують лише крупні елементи мотивів.  

У шпильковому розписі починають з умовного розподілу олівцем по 

екватору (або поздовжнього). Для інших елементів лише намічають місця. 

Наприклад, зображаючи солярні знаки, зірки, віночки тощо намічають 

центри і максимальні розміри кіл, а їх заповнення краплеподібними 

штрихами роблять вже воском. Лінії розмітки переважно не наводять воском. 

У писанках-вощанках, як правило, лінії розмітки входять у структуру 

орнаменту і наводяться воском, тому їх нанесення вимагає точності. 

Виконуючи багатодільні орнаменти, починають з членування поверхні яйця 

поздовжньою або поперечною лінією на дві частини. Для цього обидві руки 

опирають об стіл. Яйце тримають трьома пальцями лівої руки. Малюнок 

наносять правою рукою, рухом олівця від себе.  

Спочатку роблять поздовжній розподіл. На гострішому кінці яйця 

ставлять маленький прямокутний хрестик. Поставивши олівець біля одного із 

його кінців, повертають яйце навколо вісі, не рухаючи олівця. Утворена 

олівцем лінія має привести до протилежного кінця хрестика. Так само 

виконують інші лінії поздовжнього розподілу. 

Поперечний розподіл роблять подібно: ділять одну з поздовжніх ліній 

навпіл (або на три, чотири частини) і ставлять у це місце олівець. Обертаючи 

навколо вісі, описують на шкаралупі поперечне коло (по екватору).  

Зробивши необхідну кількість членувань тла, намічають крупні 

елементи на полях виділених частин. Дрібні елементи орнаменту виконують 

зразу воском. 

Виконавський етап (писання і фарбування). Способи писання і 

фарбування залежать від виду писанки та фарбників. 



Для фарбування крашанок у відварі трав треба підготовлені яйця 

опустити у настояний відвар, довести його до кипіння і потім варити 

протягом 10 хв. Остудити і поставити у відварі до холодильника на 6 – 8 

годин. Потім вийняти і просушити. Для фарбування соком рослин ще гарячі, 

щойно зварені яйця натирають ним або опускають у злегка підігрітий сік на 

15 хвилин, виймають та просушують. Спосіб фарбування фарбами 

промислового виробництва вказується на їх упаковці.  

Як вже описувалося вище, відмінність у способі розписування яєць 

воском не в останню чергу визначається можливостями інструмента: 

виготовляючи крапанку, наносять краплі воску свічкою, писачком, сірником, 

тампоном; у шпильковому розписі така крапля розтягується штрихом 

шпильки у гострий хвостик-кому; у писанках-восківках більш широкий 

асортимент засобів виразності – писачком можна виконувати майже будь-

який графічний елемент: риски, прямі і криві лінії, крапки, коми, плями будь-

якої форми тощо. 

Починаючи розпис, писачок треба розігріти біля свічки, звертаючи 

увагу на те, щоб на ньому не утворилася кіптява. Потім набирають розігрітий 

віск, але позаяк він швидко остигає, писачок знову підігрівають на свічці. 

Протягом виконання розпису доводиться постійно повторювати цю 

процедуру. Періодично писачок потребує також прочистки. Тоді його 

звільняють від воску і прочищають спеціальною голочкою з тонкого дроту. 

Під час писання писачок тримають в руці як олівець і приставляють під 

прямим кутом до поверхні яйця. Для впевненості руху спираються мізинцем 

на яйце. Рух виконують, як і під час розмітки – «від себе» і прокручуючи 

яйце навколо мізинця. Перед першим пофірбуванням писанку кладуть на 

декілька секунд у содовий розчин для очищення від жирових плям і не 

витираючи перекладають у фарбу.   

Незалежно від виду, логіка виготовлення воскового розпису яєць 

відображається системою поетапного закриття воском місць, забарвлення 

яких має залишатися незмінним, та пофарбування відкритих плошин за 



принципом почергового нашарування на світлі кольори темніших. 

Враховуючи народні колірні пріоритети, ця поетапність зорієнтована перш за 

все на використання кольорів теплої гами:   

− закриття воском частини орнаменту, яка має залишатися білою, 

пофарбування яйця жовтою фарбою; 

− закриття воском частини орнаменту, яка має залишатися жовтою, 

пофарбування оранжевою фарбою;  

− закриття воском частини орнаменту, яка має залишатися 

оранжевою, пофарбування червоною фарбою; 

− закриття воском частини орнаменту, яка має залишатися 

червоною, пофарбування чорним чи іншими темними кольорами.  

Залежно від складності орнаменту варіюється кількість пофарбувань та 

їх забарвлення.  

Для нанесення кольорів холодної гами (синіх чи зелених) 

використовують спосіб травлення: після остаточного зафарбування 

кольорами теплої гами закривають воском поверхні, які мають бути 

незмінними, і занурюють писанку на декілька секунд у воду з оцтом або у сік 

квашеної капусти. Потім на ці місця квачиком або пензликом наносять синю 

або зелену фарбу (раніше використовували аптечну зеленку або синьку). 

Завершена шкрябанка за виразними засобами дещо нагадує офорт або  

рисунок. Техніка її виготовлення дає можливість утворювати не лише 

рівномірно зафарбовані площини, а й поступові розтяжки світлості, що 

дозволяють зображати форму. Її виготовлення починають з легкого 

зішкрябування будь-яким гострим предметом фарби зі шкаралупи і 

поступово доводять до повного її видалення у місцях, які повинні бути 

найсвітлішими.  

Завершальний етап. Пофарбовані крашанки для надання блиску 

протирають олією. Шкрябанки із завершеним малюнком або видувають і 

протирають олією,  або не видувають, а повністю покривають воском і 

запікають.  



Сирі розписані писанки-вощанки, як і шкрябанки та шпилькові, 

запікають у печі при температурі 80 – 100 C протягом 10 – 15 хвилин. 

Розтоплений віск стікає з писанок, закупорюючи пори. Така писанка довше 

зберігається. Для надання блиску замість олії її можна гарячою змазати салом 

і натерти. Видуті писанки звільняють від воску, розтоплюючи його біля 

свічки і знімаючи віхтиком. Щоб писанка не покрилася кіптявою, її не можна 

тримати над свічкою, а лише збоку. Завершені видутки переважно декорують 

продітими у отвори шнурами з китичками.  
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