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Полтавщина – колиска українства, 

«серцевинна земля», ментальне, 

ландшафтне та мовне  мірило нашої країни. 

Протягом віків формувалось те, що саме ці 

терени подарували українській державі 

левову частку ключових постатей історії, 

культури, літератури, науки й техніки. 

Полтавський край став першоджерелом 

натхнення багатьох поколінь народних 

митців. Завдяки генетичній пам’яті та 

поклику пращурів, майстри народної творчості усвідомлюють свою 

унікальність як носіїв етнічного коду образотворчої мови українців. 

Неповторний світ рушників і вишиванок, виконаних переважно «білим 

по білому» і пастельними кольорами в поєднанні рослинного та 

геометричного орнаментів із застосуванням в одному виробі до кількох 

десятків видів технік вишивок та обробок, із використанням конопляного, 

лляного полотна, маркізету та батисту творять видатні майстри: Григорій 

Гринь, Ніна Іпатій, Надія Вакуленко, Алла Кісь, Віра та Сергій Забори, Ольга 

Закорко, Олена Коршунова, Ганна Гойда, Лариса Пілюгіна, Людмила 

Акамсіна. Цей перелік можна продовжувати й продовжувати. 

Побутує міф, що полтавські вишивки, якщо були кольорові, то лише 

пастельних відтінків. Проте по музеях є чимало зразків, котрі виконані 

вирізуванням, лиштвою у насичених синьому (індиго), коричневому, сірому, 

чорному та інших кольорах. На жаль, вишитий червоними нитками, багатьма 

швами полтавський рушник, на якому здебільшого зображено квітуче Древо 

з пташками, став недоступний для створення жінками через складність та 

тривалість роботи. Тому заповнили 

помешкання кольорові квітки – гладдю, 

хрестиком чи ворсовою килимовою 

технікою, втратилося ритуальне, 

сакральне, обрядове значення вишивки; 

зостався тільки декор. 

Народні картини відображають 

обрядові сцени, народно-пісенні образи, 

героїку козаччини, гоголівських 

персонажів, в цьому жанрі працюють такі неперевершені майстри Михайло 

Онацько, Іван Новобранець, Наталія Дігтяр, Гана Матвієнко та інші. 

Окрему нішу займає гончарство, традиційні глечики, бутилі, макітри, 

тарелі, кухлики, барильця, баклаги, пастівники, горнятка, миски, горщики 
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створюють золоті руки талановитих і самобутніх гончарів Олени 

Мороховець, Валентини та Івана Лобойченків, Олександра та Анатолія 

Шкурпелів, Олексія Іванюка і Наталії Корф-Іванюк. На весь світ відомі імена 

видатних гончарів-наставників Василя Омеляненка, Михайла Китриша, 

Миколи Пошивайла, Ганни Діденко. 

«Звіриний світ» опішнянських майстрів – ліплені леви, барани, цапи, 

бики, коні, птахи втрачають свою основну функцію – бути місткостями для 

рідини. Цю функцію поступово гублять і такі вироби, як барила, куманці, 

тарелі, банки. Невичерпна фантазія автора творить неможливе: місткість для 

води чи вина перетворюється в руках художника в декоративну станкову 

скульптуру. 

В ключі витинанок, які філігранно витяті ножицями та вирізані ножем 

із кольорового паперу, працюють майстри Тетяна Ваценко та Дмитро 

Король. В цьому році Тетяна Ваценко отримала звання «Заслужений майстер 

народної творчості України». 

 

 
 

А ще є різьблення по дереву, писанкарське мистецтво, ляльки-мотанки, 

вибійки, ручне ткацтво. 

У ХVІІІ ст. Полтавщина стає одним із центрів українського 

килимарства. Тут виготовляються двобічні безворсові килими, коци, 

гобелени. Визначальна особливість рослинних килимів Полтавщини – їх 

чудовий, уміло підібраний колорит. Поєднання блакитних, золотаво-жовтих, 

білих, зелених, синіх, ніжних ясно-брунатних кольорів створюють 
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неповторну красу, яка досягалася за допомогою природних барвників. 

Килими Полтавщини ХVІІІ – поч. ХХ ст. за розмаїттям мотивів, 

манерою і прийомами передачі можна порівняти з найвисокохудожнішими 

виробами такого роду в світі. 

У 20-30-х рр. ХХ ст. у всіх раніше діючих осередках ткацтва були 

створені артілі: імені 14-річчя Жовтня (Диканька), ім. К. Цеткін 

(Решетилівка), «Червоне проміння» (Нові Санжари).  

Більшість із артілей об’єднали, реорганізували у фабрики та художньо-

виробничі об’єднання у 1960-х. Решетилівська фабрика художніх виробів ім. 

К. Цеткін стає головним осередком художнього ткацтва регіону. Тут багато 

років плідно працювала майстер народного мистецтва, лауреат Національної 

премії імені Т. Г. Шевченка Надія Бабенко (1926-2009). Робота відомої ткалі 

– килим «Дерево життя» прикрашає Блакитну залу штаб-квартири ООН у 

Нью-Йорку (авторський повтор знаходиться в етномистецькій експозиції 

Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського). Знаний 

художник килимів – директор цієї фабрики у 1962–2003 рр., народний 

художник України, лауреат Національної премії імені Т. Г. Шевченка Леонід 

Товстуха (1930–2010). Найвиразніше виявилися мистецькі здібності майстра 

в композиціях орнаментально-тематичних килимів «Пори року», «Квіти 

пам’яті» (посвята жертвам Чорнобиля), «Святковий». 

Кінець ХХ та початок ХХІ ст. внесли свої корективи: економічна криза 

згубно вплинула на роботу підприємств, які поступово занепадали й 

закривалися. Прийшов час індивідуальної творчості професійних майстрів, 

які працюють у народних традиціях: Олександр Бабенко, Ольга та Олександр 

Левадні, Василь Кріль, Петро Шевчук, Євген Пілюгін, Василь Деркач, Сергій 

Вакуленко. 
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