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Стаття	присвячена	художній	спадщині	заслуженого	майстра	народного	мистецтва	Ф.	Панка	та	
значенню	його	постаті	у	розвитку	петриківського	розпису.	
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Статья	 посвящена	 художественному	 наследию	 заслуженого	 мастера	 народного	 искусства	 Ф.	
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The	article	is	devoted	to	the	artistic	heritage	of	the	honored	master	of	folk	art	F.	Panko	and	considers	the	role	
of	his	figure	in	the	development	of	Petrykivka	decorative	painting	
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Постановка	 проблеми.	 Петриківський	 ро‐
зпис	 широко	 відомий	 не	 лише	 на	 теренах	
України,	а	й	за	 її	межами.	Увібравши	в	себе	
дух	 непокори,	 багатовікову	 мудрість	 наро‐
ду,	 наївну,	 по‐дитячому	 непідробну	 любов	
до	 рідної	 землі,	 горде	 усвідомлення	 своєї	
незалежності,	 петриківський	 розпис	 став	
своєрідною	 візитною	 карткою	 України	 на	
світовій	 мистецькій	 арені	 та	 цінною	 спад‐
щиною	майбутнім	поколінням.	У	минулому	
в	Україні	існувало	безліч	центрів	народного	
мистецтва,	 одні	 занепали,	 інші	 –	 взагалі	
зникли,	а	деякі	процвітають	і	нині.	Феноме‐
нальність	Петриківки	полягає	в	тому,	що	це	
один	 із	 небагатьох	 осередків	 українського	
народного	малярства,	що	не	просто	зберігся	
до	наших	часів,	а	й	розвивається,	органічно	
вписуючись	 у	 сучасну	 мистецьку	 дійсність.	
Петриківський	 розпис	 є	 першим	 українсь‐

ким	об’єктом,	що	отримав	статус	нематері‐
альної	 культурної	 спадщини	 людства	
ЮНЕСКО.	Що	ж	сприяло	збереженню	та	ро‐
звитку	 цього	 осередку	 орнаментального	
малярства?	Наявність	патріотів‐ентузіастів,	
кожен	 з	 яких	 свого	 часу	 доклав	 важких	 зу‐
силь	 для	 відродження	 і	 становлення	 цього	
джерела	народної	культури.	

Одним	 із	них	був	Федір	Савич	Панко,	
творчість,	 новаторство	 та	 організаційний	
талант	 якого	 мали	 беззаперечне	 значення	
для	розвитку	петриківського	розпису.	

Творчості	Ф.	Панка	присвячено	багато	
публікацій.	Нею	цікавились	Н.	Глухенька,	Л.	
Тверська,	 Д.	 Янко,	 Л.	 Голота,	 П.	 Дубина,	 Н.	
Нікуліна,	 А.	Черничко,	 М.	 Горошок,	 В.	 Кач‐
кан,	З.	Мезатюк,	Н.	Шеліхова,	М.	Чабан	та	ін.	
Проте	ці	публікації	мають	дещо	фрагмента‐	
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рний	 характер,	 оскільки	 присвячені	 окре‐
мим	аспектам	творчості	художника	чи	пев‐
ному	 етапу	 його	 творчої	 біографії.	 Дана	
стаття	 має	 на	 меті	 дослідити	 життєвий	 і	
творчий	шлях	Ф.	Панка	в	цілому,	оскільки	в	
подальших	публікаціях	ми	маємо	намір	не‐
одноразово	 апелювати	 до	 багатогранного	
творчого	доробку	цього	митця,	 розглядаю‐
чи	його	більш	детально.	

Основний	 виклад	 матеріалу.	 Федір	
Савич	 Панко	 народився	 21	 лютого	 1924	
року	в	с.	Петриківка	на	Дніпропетровщині	в	
родині	селянина.		

У	безпосередній	близькості	до	творів	
народного	 декоративно‐прикладного	 мис‐
тецтва,	серед	пишної	природи	Придніпров’я	
пройшло	 дитинство	 художника.	 Талант	 до	
малювання	 прокинувся	 рано.	 На	 малюнки	
здібного	 хлопчика‐п’ятикласника	 звернув	
увагу	вчитель,	художник,	мистецтвознавець	
О.Ф.	 Статива,	 який	 заохотив	його	 до	малю‐
вання.	Після	закінчення	неповної	середньої	
школи	 Панко	 навчався	 в	 Петриківській	
школі	 декоративного	 малювання,	 де	 під	
керівництвом	 Т.	 Пати	 старанно	 вивчав	 мо‐
тиви	 та	 композиційні	 принципи	 петриків‐
ської	орнаментики	[7,	с.	5].	

Школа	 декоративного	 малювання	
проіснувала	 до	 1941	 року.	 Ф.	Панко	 був	 із	
останнього	випуску	цієї	школи.	Далі	плану‐
вав	вступати	на	ІІ	курс	Дніпропетровського	
училища,	та	війна	вирішила	по‐своєму.	Пен‐
зель	замінила	лопата	–	рив	окопи	під	с.	Ма‐
ячка	[10].	Під	час	війни	митець	зазнав	лихої	
долі	 остарбайтера,	 ледве	 не	 загинувши	 в	
Німеччині	[2,	c.	15].	

Після	повернення	додому,	у	1946	році,	
Ф.	 Панко	 вперше	 взяв	 участь	 у	 виставці,	
присвяченій	 річниці	 Перемоги	 над	 фашиз‐
мом.	 Саме	 тоді	 почалася	 його	 творча	 біог‐
рафія.	Із	цього	часу	активну	участь	в	облас‐
них	і	республіканських	виставках	художник	
брав	 постійно.	 Проте	 за	 фахом	 він	 почав	
працювати	лише	в	грудні	1955	року,	до	цьо‐
го	 близько	 10	 років	 (1946	 –	 1955)	 пропра‐
цювавши	землевпорядником	[7,	c.	6].	

У	 1958	 році	 Ф.	 Панка	 приймають	 у	
члени	 Спілки	 художників	 Української	 РСР.	
На	 конференціях	 і	 на	 обговореннях	 виста‐
вок	митець	обстоював	думку	про	те,	що,	як	
не	буде	виробництва	на	базі	петриківського	
мистецтва,	 воно	загине.	З	1946	по	1958	рік	

на	його	долю	випало	оббивати	пороги	бага‐
тьох	установ,	аби	таке	виробництво	органі‐
зувати.	

З	 1946	 року	 до	 Петриківки	 почасті‐
шали	 візити	 мистецтвознавців	 та	 науков‐
ців,	які	цікавилися	народним	мистецтвом.	У	
1955	році	 сталося	 знайомство	Федора	Пан‐
ка	з	мистецтвознавцем	з	Дніпропетровська	
Н.	Глухенькою,	 що	 дуже	 перейнялася	 ідея‐
ми	митця.	Почали	з’являтися	 її	 статті	в	об‐
ласних	 та	 в	 республіканських	 газетах,	 у	
яких	 було	 наголошено,	 що	 необхідно	 ство‐
рити	 виробництво	 на	 базі	 петриківського	
розпису	[10].	

У	1958	році	цей	задум	дозволили	вті‐
лити	 у	 життя	 –	 художник	 зумів	 об’єднати	
окремих	майстрів	у	цех	підлакового	розпи‐
су	 при	 промисловій	 артілі	 вишивальниць	
«Вільна	 селянка»	 і	 очолив	 керівництво	 но‐
вим	цехом	[7,	c.	7].		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Згодом	 артіль	 поступово	 реорганізо‐

вується	у	фабрику	художніх	виробів	«Друж‐
ба».	 З	 1960	року	 її	 продукція	 пішла	на	 екс‐
порт.	 Ф.	 Панко	 став	 головним	 художником	
фабрики	[2,	c.	15].	

Зі	 зростанням	 попиту	 на	 продукцію	
постала	 потреба	 у	 вихованні	 нових	 кадрів,	
тому	за	ініціативою	Ф.	Панка	та	його	безпо‐
середньої	участі	було	відкрито	філію	Дитя‐
чої	 художньої	 школи,	 у	 якій	 він	 викладав	
композицію	 петриківського	 розпису	 29	 ро‐
ків.	

У	 1970,	 полишивши	фабрику,	 оскільки	
задовольнити	 високі	 художні	 потреби	 ця	
діяльність	 вже	 не	 могла,	 Федір	 Савич	 через	
Спілку	 художників	 створив	 експерименталь‐

Ф.	Панко	
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ний	цех	петриківського	розпису,	який	очолив	
сам.	 Труднощі	 супроводжували	 скрізь.	 Через	
відсутність	 приміщення	 художники	 спершу	
працювали	у	власному	будинку	Панка,	потім,	
завдяки	допомозі	голови	обласної	організації	
Спілки	 художників	 Георгія	 Чернявського,	
було	 придбано	 будинок,	 де	 і	 розташувалося	
новостворене	 підприємство	 –	 експеримента‐
льний	цех	петриківського	розпису	при	Дніп‐
ропетровському	 художньо‐виробничому	
комбінаті.	 Ця	 організація	 належала	 Худож‐
ньому	фонду	України.	

В	 експериментальному	 цеху	 петри‐
ківського	 розпису	Федір	Панко	 запровадив	
нову	організацію	праці,	 на	відміну	від	фаб‐
рики	«Дружба»,	на	новоствореному	підпри‐
ємстві	 не	 було	 творчої	 групи	 і	 виконавців,	
які	 з	 дня	 в	 день	 повторювали	 один	 і	 той	
самий	малюнок,	–	кожен	художник	отримав	
можливість	творити:	сам	створював	компо‐
зицію,	 виконував	 її	 і	 доводив	до	 завершен‐
ня.	 Це	 давало	 можливість	 проявляти	 не	
тільки	блискуче	володіння	технікою	розпи‐
су,	 а	 й	 свій	 талант,	 фантазію,	 індивідуаль‐
ність,	 власне	 світобачення	 і	 вміння	 його	
відтворювати.	 Тому	 кожна	 робота	 була	 не‐
повторною,	 що	 сприяло	 розвиткові	 самого	
мистецтва.	У	цей	період	петриківський	роз‐
пис	зазнав	найбільшого	розквіту.	

З	 часом	 організація	 почала	 потребу‐
вати	більшого	приміщення.	І	знову	прояви‐
лися	великі	 організаційні	 здібності	Ф.	Пан‐
ка.	 Він	 домігся	 побудови	 великого	 примі‐
щення	 в	 центрі	 Петриківки	 (зараз	 тут	 зна‐
ходиться	центр	народного	мистецтва	«Пет‐
риківка»).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Громадська	 діяльність	 Ф.	 Панка	 ніяк	
не	заважала	творчій.	Із	перших	кроків	само‐
стійної	 роботи	 проявляється	 яскрава	 інди‐
відуальність	його	художнього	почерку.	При	
всій	 традиційності	 орнаментальних	 моти‐
вів	вже	ранні	твори	митця	значно	відрізня‐
ються	 від	 робіт	 інших	 майстрів	 більшими	
монументальними	 формами	 при	 ясності	 і	
цілісності	 композиційних	 рішень.	 Їх	 коло‐
рит	більш	глибокий	та	насичений	не	тільки	
за	кольором,	але	й	за	тоном,	а	для	малюнка	
характерна	 велика	 соковитість	 і	 відточе‐
ність	 ліній.	 Власне,	 за	 цими	 якостями	 зав‐
жди	можна	впізнати	руку	Ф.	Панка	[8,	c.	4].	

Успішно	застосовуючи	традиційні	мо‐
тиви	петриківської	 орнаментики	для	 деко‐
ративно‐оформлювальних	 робіт,	 Федір	 Па‐
нко	 виявив	 здібності	 декоратора‐
монументаліста.	 Особливо	 Федора	 Савича	
захоплювала	 ідея	 застосування	петриківсь‐
кого	орнаменту	в	архітектурі.	Одним	із	зра‐
зків	 такого	 інтер’єру	 є	 розпис	 конференц‐
залу	 Українського	 республіканського	 Комі‐
тету	 захисту	 миру,	 здійснений	 бригадою	
петриківчанок	під	керівництвом	Ф.	Панка.	

Також	 художник	 багато	 і	 захоплено	
працював	 в	 галузі	 підлакового	 розпису,	 в	
станковій	 графіці	 та	 у	 стінописі.	 Творчу	
уяву	 майстра	 хвилювала	 також	 проблема	
портрета	 у	 петриківському	мистецтві,	 і	 він	
почав	 шукати	 більш	 графічного,	 лінійного	
трактування	 портрета,	 органічного	 поєд‐
нання	 рисунка	 й	 кольору	 з	 орнаментом.	Ці	
творчі	пошуки	згодом	вилились	у	серії	пор‐
третних	робіт	майстра.	

Будучи	 людиною	 глибоко	 патріотич‐
ною,	 Ф.	 Панко	 створює	 серію	 картин	
«Пам’ять	 серця»,	 до	якої	 увійшли	портрети	
людей,	 причетних	 до	 збереження	 розпису,	
на	 чию	 долю	 випало	 оцінити	 петриківське	
мистецтво	 й	 підтримати	 його.	 Це	 Т.	 Пата,	
Н.	Глухенька,	Г.	Чернявський,	О.	Статива,	О.	
Сластіон	[5,	c.	12].	

Є	 у	 художника	 серія	 декоративних	
портретів	 «Таланти	моєї	 землі»,	 куди	 увій‐
шли	 панно:	 Маруся	 Чурай,	 Катерина	 Біло‐
кур,	 Фросина	 Карпенко,	 Микола	 Гоголь,	
Тарас	Шевченко,	Максим	Рильський	та	інші.	
У	 петриківському	 мистецтві	 таке	 тракту‐
вання	портрета	–	явище	нове.	

	
	
	

Ф.	Панко.	Кричать	сови,	спить	діброва.	
70‐ті	рр.	Папір,	темпера	
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У	споконвічні	прийоми	і	композиційні	

принципи	 петриківського	 квіткового	 орна‐
менту,	 заснованого	 на	 прекрасних	 знаннях	
місцевої	 флори	 та	 фауни,	 він	 уводить	 не	
тільки	 нові	 рослинні	 мотиви	 (колоски	 різ‐
номанітних	злаків,	квіти	соняшника	 і	 горо‐
ху,	дубове	листя	і	жолуді)	та	зооморфні	мо‐
тиви	 (зокрема	 сови),	 але	 й	 народну	 симво‐
ліку	 і	 тематичні	 зображення	 в	 дусі	 україн‐
ської	народної	картини	[8,	с.	4].	Саме	у	тво‐
рчості	 Ф.	 Панка	 вперше	 в	 петриківському	
розписі	з’являється	кольорове	тло.	

Чимало	робіт	художник	присвятив	рі‐
дному	краю.	Це	і	панно	«Моє	Придніпров’я»,	
«Дніпропетровську	 –	 200».	 До	 особливо	

вдалих	 знахідок	майстра	належить	декора‐
тивне	панно	«Метал	 і	 хліб»,	оригінальне	за	
композицією	 й	 кольоровим	 рішенням	 [7,	 c.	
11].	 На	 темному	 фоні,	 густо	 заповнюючи	
його,	здіймаються	пишні	червоні	 і	 сині	кві‐
ти,	 асоціативно	 нагадуючи	 заграву	 вогнів	
Дніпрогесу.	У	центрі	композиції	–	дві	великі	
червоні	 квітки‐«ковші».	 З	 них	 сліпучими	
бурунами	 ллється	 вогняний	 водоспад,	 що	
символізує	потік	розплавленого	металу.	По	
верхньому	краю	картини	віялом	розходять‐
ся	пучки	колосся	[6,	c.	4].	

Окреме	місце	в	творчій	біографії	Пан‐
ка	 займає	 шевченківська	 тема.	 Важливим	
доробком	 є	 портрети	 Тараса.	 Українського	
генія	 зображено	 і	 гнівним,	 і	 печальним,	 і	
замисленим.		

Цікавими	 є	 твори,	 виконані	 за	 сюже‐
тами	поезій	Т.	Шевченка.		

Особливо	 вдалим,	 на	 нашу	 думку,	 є	
панно	 «Гайдамаки»,	 написане	 в	 горизонта‐
льному	форматі	 у	 червоних	 тонах,	що	 ніби	
символізують	спалах	народного	гніву	проти	
поневолення.	 Де	 справа	 бачимо	 гнівне	 об‐
личчя	Тараса,	а	посередині,	зі	стійким	пере‐
конанням	 боротися	 до	 останнього,	 йдуть	
повстанці,	хто	з	шаблею,	а	хто	зі	звичайним	
рогачем.	 Композиція	 дуже	 динамічна,	 оскі‐
льки	 рух	 у	 ній	 організований	 по	 діагоналі.	
Прийом	 організації	 руху	 справа	 на	 ліво	 в	
даній	 роботі	 вдало	 використаний	 автором	
для	 підкреслення	 нелегкої	 боротьби,	 що	
чекала	 на	 повстанців,	 складається	 вражен‐
ня	певного	опору,	наче	їм	навіть	йти	важко.	
Багряні	квіти,	якими	осипана	вся	картинна	
площина,	 за	 формою	 нагадують	 полум’я,	 у	
якому	не	раз	опинялася	Україна	в	боротьбі	
за	свою	незалежність	[9,	c.	16].	

Ф.	Панко.	Хліб	і	метал.	1975.	
Папір,	темпера	

Ф. Панко.	«Гайдамаки».	1976.	ДВП,	підлаковий	розпис	
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Чудовим	зразком	декоративного	кра‐
євиду	є	панно	«Реве	та	 стогне	Дніпр	широ‐
кий»,	 вирішене	 його	 в	 горизонтальному	
форматі	 в	 холодній	 зеленавій	 гамі.	 «Серди‐
тий	 вітер»	 зображується	 імпліцитно.	 Ди‐
намічний	сюжет	створюється	через	підкре‐
слену	 асиметричність	 композиції,	 перева‐
жання	 діагоналей,	 за	 якими	 він	 «додолу	
верби	гне	високі».	А	спрямування	руху	ком‐
позиції	 вправо,	 тільки	 підсилює	 відчуття	
того,	 як	 він	 «горами	 хвилі	 підійма».	 Попри	
введення	жовтого	кольору,	що	контрастую‐
чи	з	синім	та	його	відтінками,	створює	при	
цьому.	

Кілька	 декоративних	 ваз	 розписав	
майстер	 на	 сюжети	 віршів	 поета	 –	 «Тече	
вода	 з‐під	 явора»,	 «Сичі	 в	 гаю	 переклика‐
лись»,	«Хрущі	над	вишнями	гудуть».	Навіть	
бандуру	 Ф.	 Панко	 розмалював	 на	 улюбле‐
ний	 сюжет	 багатьох	 поетичних	 творів	 Т.	
Шевченка	 –	 «Зозулі	 на	 калині»	 [7,	 с.	13].	
Художник	проявив	себе	не	просто	 ілюстра‐
тором,	а	захопив	новими	рисами	переосми‐
слення	кобзаревих	образів	[1,	c.	4].	

Ф.	Панко	плідно	продовжує	розвивати	
традиції	народної	картинки,	яка	ще	у	ХІХ	ст.	
побутувала	 в	 народному	 образотворчому	
мистецтві	 України,	що	мала	 втілення	 в	 ро‐
ботах	 «Легенда	 про	 петриківську	 вишню»,	
«Стоїть	 вітряк»,	 «Чепурухи	 вишні»	 та	 ін.	
Розвиває	 жанр	 пейзажу	 в	 петриківському	
розписі,	 особливість	 якого	 –	 зображення	
краєвиду	 дрібненькими	 квіточками,	 що	
було	власною	творчою	знахідкою	автора.	

У	своїй	багатогранній	творчості	звер‐
тається	Ф.	 Панко	 і	 до	 української	 народної	
пісні,	створюючи	засобами	народного	деко‐
ративного	 мистецтва	 «багатий	 за	 звучан‐
ням	 художній	 образ	 народної	 пісні	 –	 то	 до	
щему	сумний	 («Кують	зозулі	 сиві…».	1983),	

то	 овіяні	 ліричними	 роздумами	 (панно	 «А	
льон	 цвіте	 синьо,	 синьо…»	 1983,	 «Мамина	
вишня	 в	 саду…»	 1983),	 то	 урочисто‐
героїчний	 («Віють	 вітри,	 віють	 буйні»…	
1983)»,	–	писала	Наталка	Нікуліна.	

Серед	цього	циклу,	за	вкладеним	у	неї	
філософським	змістом,	виділяється	картина	
«Мій	 журавель»,	 написана	 з	 нагоди	 100‐
річчя	початку	еміграції	українців	до	Амери‐
ки,	 де	 синьоперий	 птах	 зорить	 у	 небо,	 по	
якому	пролітають	його	побратими.	Він	сим‐
волізує	 гірку	 долю	 українських	 емігрантів,	
які	 хто	 добровільно,	 хто	 примусово,	 були	
змушені	 покинути	 рідну	 землю	 у	 пошуках	
чи	 то	щастя,	 чи	 прихистку.	Це	 птах	 із	 пісні	
(«Мій	журавель,	у	нього	очі	сині,	хоч	кличе	в	
мандри	осінь	золота,	Та	знає	він,	що	лиш	на	
Батьківщині	 солодкою	 стає	 проста	 вода»)	
[3,	c.	12].	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ф.	Панко.	Реве	та	стогне	Дніпр	широкий.	1976.	ДСП,	темпера,	лак	

Ф. Панко.	Бандура	з	розпи‐
сом	«Зозуля	на	калині».	1976	
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Ці	 роботи	 не	 можна	 назвати	 тради‐
ційною	народною	картинкою	чи	 ілюстраці‐
єю,	 бо	 в	 них	 є	 дуже	 багато	 від	 художнього	
мислення	самого	автора	[8,	c.7].	

Експеримент	 був	 важливою	 складо‐
вою	творчості	Ф.	Панка	як	стосовно	компо‐
зиційного,	 кольорового	 вирішення	 робіт,	
так	 і	в	намаганні	пристосувати	петриківсь‐
кий	 розпис	 до	 нових	 матеріалів.	 Завдяки	
йому	 повернулися	 в	 ужиток	 вироби	 з	 роз‐
писом	 на	 чистому	 дереві,	 використовуючи	
приємну	 золотавість	 його	 текстури	 як	 тло	
[7,	c.	9].	

Були	у	Ф.	Панка	і	спроби	розписувати	
кераміку.	 Згодом	 його	 експериментальний	
цех	 налагодив	 виробництво	 розписаного	
порцелянового	посуду	 та	 кахлів,	 які	 й	нині	
прикрашають	 кухні	 деяких	 осель.	 Таким	
зразком	 є	 петриківська	 хата	 у	Музеї	 націо‐
нальної	архітектури	і	побуту	України.		

Навіть	 після	 виходу	 на	 пенсію	 Федір	
Савич	не	припиняв	працювати	і	робив	це	до	
останнього	дня	свого	життя	(помер	у	віці	83	
років):	працював	у	своїй	творчій	майстерні,	
проводив	 навчально‐виховну	 роботу,	 про‐
пагував	 петриківський	 розпис,	 займався	
громадською	 діяльністю,	 зробив	 вагомий	
внесок	у	відновлення	Петриківського	райо‐
ну,	 проводив	 екскурсії	 у	 виставковій	 залі	
експериментального	цеху.	

Отже,	 цілий	 етап	 розвитку	 петриків‐
ського	 розпису	 пов’язаний	 з	 діяльністю	
Ф.Панка	не	тільки	як	художника,	а	й	органі‐
затора	і	менеджера,	зусиллями	якого	у	Пет‐
риківці	було	створено	ряд	установ:	фабрика	
«Дружба»,	експериментальний	цех	підлако‐
вого	розпису,	філія	дитячої	художньої	шко‐
ла.	У	цей	час	петриківський	розпис	набуває	
особливого	 розквіту,	 стає	 більш	 різномані‐
тним	 за	 тематикою,	 вишуканим	 за	 кольо‐
ром	 і	 довершеним	 за	 технікою	 виконання.	
Через	 запровадження	Панком	нової	органі‐
зації	 праці,	 де	 велика	 увага	 приділялася	
розвитку	 індивідуального	авторського	сти‐

лю	в	контексті	 традиції,	 схвалювався	твор‐
чий	 пошук	 і	 новаторство,	 тому	 твори	 пет‐
риківських	 майстрів	 цього	 часу	 дуже	 різ‐
няться	між	собою	за	стилістикою.	

У	плідній	творчій	діяльності	Ф.	Панко	
проявляє	себе	як	великий	новатор,	 у	нього	
немає	 меж	 для	 експериментів	 з	 палітрою,	
композицією,	формою	квітів,	застосуванням	
петриківського	 розпису	 на	 різних	 матеріа‐
лах.	 У	 його	 творчості	 розширюється	 тема‐
тика,	яка	подекуди	стає	соціальною,	вихов‐
ною,	 у	 ній	 з’являється	 філософське	 наван‐
таження,	роботи	починають	не	просто	при‐
крашати,	але	й	«говорити».	
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