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На Захiдному Полiссi та Волинi, як i на Подiллi, Покуттi, Гуцульщинi, а також у центральних i схiдних регiонах України давнiшими були незшитi форми поясного жiночого вбрання –
запаски. Однiєю запаскою обгортали стан ззаду, другою – спереду. Закрiплювали їх на талiї
за допомогою скручених чи сплетених вчетверо
шнурочкiв або вузеньких пояскiв з тканини.
Як стверджують вченi1 , пiзнiшими типами поясного жiночого вбрання на дослiджуваних теренах Полiсся й Волинi були ллянi, коноплянi, напiввовнянi та вовнянi спiдницi й фартухи “запаски”. Захiднополiськi й волинськi тканини
для жiночого поясного вбрання – спiдниць
(“лiтник”, “лєтнiк”, “лiтнiк”, “лiтниця”, “бурка”,
“хвартух”, “андарак”, “ондарак”, “сподниця”,
“споднiца”, “окружник”, “портюх”, “портяник”,
“полотнєник”, “полотнянка”, “бiлька” та iншi)
видiляються своєрiднiстю декору серед багатоварiантностi художнього вирiшення аналогiчних чи
подiбних виробiв iнших етнографiчних районiв
захiдних областей України.
Тканини для таких спiдниць розрiзняють
за матерiалом – ллянi2 , напiввовнянi (“портянi”) та вовнянi; технiками ткання – полотнянi щiльнотканi й розрiдженi “серпанковi”; сар1
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жевi “чиноватi” та сатиновi “покожушковi”;
схемами композицiї – поперечносмугастi, поздовжньосмугастi, клiтчастi та з концентрацiєю
основного декору в нижнiй частинi виробу зi спадаючим ритмом смуг знизу до верху та iншi.
Для цих компонентiв жiночого поясного вбрання виготовляли суцiльноткане (смугасте чи клiтчасте) або у виглядi купонiв полотнище тканини
завдовжки 4,5-5 м. Його розтинали по горизонталi на декiлька (4-5) шматкiв (пiлок) довжиною 70-85 см, що дорiвнювала висотi (довжинi)
спiдницi. Їх згодом зшивали по бiчних вертикальних краях. Лише деякi типи поздовжньосмугастих вовняних спiдниць виготовляли з одного
полотнища, вони мали лише один шов, розташований спереду спiдницi3 . Вгорi, бiля пояса усi
пiлки, крiм передньої, збирали “рясували” в густi або дещо ширшi складки. Передню пiлку часом лише при краях укладали в декiлька широких
складок, а решту (середину) залишали без них.
Бiля пояса розташовували й поздовжнiй розрiз,
завдяки якому забезпечувалася можливiсть вiльнiшого вдягання спiдницi. Зверху передньої частини спiдницi приперiзували взористотканий або
вишитий фартух “запаску”, тому її менше, або й
взагалi не декорували. Часом передню пiлку спiдницi або лише верхню її половину ткали навiть з
нижчих гатункiв пряжi, i не червоним (як усi пiлки), а чорним пiтканням.
Найпростiшими серед них були однотоннi бiлi “чистi” полотнянi спiдницi без будь-якого оздоблення, якi мали назви “сподниця”, “спудак”,
“окружник”, або фарбованi в один колiр: “сподниця”, “хвартух”, “синька”, “бурка”, “рандак”,
“сукня”, “мальованка”4 . Фарбували такi спiдницi
найчастiше вiдваром ягiд бузини, вiльхи, чорницi
та деяких трав, а також кори дикої яблунi тощо.
Для однотонних святкових бiлих спiдниць на Полiссi виготовляли в основному розрiджену лляну
“серпанкову” тканину, яка вiдзначалася високими
якiсними характеристиками.
Багатшими за декором були ллянi полотнянi
орнаментованi спiдницi. За схемою розташування взористих площин цю групу виробiв умовно

Вовк Х. Студiї з української етнографiї та
антропологiї.– К., 1995.– С. 151; Гургула I. Одяг // Гургула I. Народне мистецтво захiдних областей України.– К.,
1966.– С. 9-12; Матейко К.I. Український народний одяг.–
К., 1977.– С. 78-79; Молчанова Л.Н., Стельмащук Г.Г.
3
Зверху спiдницi носили фартух чи запаску, яка прикОдежда // Полесье: Материальная культура.– К., 1988.–
С. 340-341; Бiлан М.С., Стельмащук Г.Г. Український ривала майже всю верхню її частину.
4
стрiй.– Львiв, 2000.– С. 159.
Пономар Л.Г. Народний одяг захiдноукраїнського По2
Залежно вiд виду i якостi сировини спiдницi назива- лiсся кiнця ХIХ - початку ХХ столiття. Автореф. на здобуття наук. ст. канд. iст. наук.– К., 2000.– С. 6-7.
ють “матерна” або “плоскiнна”.
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можна роздiлити на декiлька типiв: бiлi спiдницi
(з вибiленого полотна), оздобленi внизу поперечними безузорними та взористими смугами;
поздовжньосмугастi спiдницi в дрiбну бiло-сiру
смужку (з вибiлених i “сирових” – невибiлених
ниток); поздовжньосмугастi сiро-бiлi спiдницi з
акцентуванням “подiлка” – нижньої її частини групою поперечних червоних i чорних взористих смуг; поперечносмугастi сiро-бiлi спiдницi
з акцентуванням “подiлка” – нижньої частини
групою поперечних червоних i чорних взористих
смуг; поперечносмугастi сiро-бiлi спiдницi з домiнантою на подiлку у виглядi широких горизонтальних узорних площин; клiтчастi сiро-бiлi
спiдницi, оздобленi в долiшнiй частинi червоними
перебiрними смугами.
Спiльним для спiдниць усiх означених типiв є
те, що виробляли їх з лляних, значно рiдше –
конопляних (переважно на Волинi) – бiлих (вiдбiлених) та сiрих (“сирових” – невiдбiлених) тонких ниток, щiльно й рiвномiрно спрядених. Тло
цих спiдниць традицiйно ткали полотняним переплетенням. У полiських районах Рiвненщини для
святкових, особливо весiльних “серпанкових” спiдниць (як i сорочок та намiток) виготовляли розрiдженi тонкi, м’якi й еластичнi, легкi й прозорi
тканини. Вони вiдзначалися високими якiсними
й естетичними властивостями.
Спiдницi дослiджуваного регiону Полiсся й
Волинi виготовляли переважно з 5 пiлок. Характерною особливiстю цих виробiв є те, що для
взористих спiдниць основний декор розташований у нижнiй частинi чотирьох пiлок, якi при
вдяганнi припадали ззаду та збоку тулуба, а
п’ята – спереду. Остання найчастiше була однотонна або значно простiша за композицiєю – зi
спадаючим ритмом смуг знизу до верху, позаяк
при вдяганнi її прикривали фартухом “запаскою”,
“затулкою” тощо. Для таких спiдниць ткали суцiльне полотнище, яке згiдно з розрахунками (довжиною готового виробу 65-85 см) в чiтко визначенiй послiдовностi перетикали однаковими за
величиною, ритмом i колоритом поперечнi орнаментальнi смуги, шириною 10-11 см.
За композицiєю вони найчастiше тридiльнi,
значно рiдше – дво- i п’ятидiльнi. Провiдними
мотивами ширших взористих смуг є хрещатi фiгури (часом ромбики), укладенi поряд на незначнiй вiдстанi, якi формують монотонну ритмiку по

горизонталi. Такi дрiбнi мотиви, витканi технiкою перебору “перебiрчик” чiтко видiляються на
нейтральному, бiлому тлi (полотняного переплетення). Урiзноманiтнення ритмiчностi по вертикалi майстринi досягають тим, що в центральнiй
частинi смуги середину хрещатого мотиву акцентують чорним (або темносинiм) кольором, а
чотири кути (два верхнi та нижнi) – червоним.
У бiчних стрiчках, симетрично укладених вiдносно центральної, навпаки – середина червона,
а краї – чорнi. Кожна з цих трьох орнаментальних стрiчок, у свою чергу, обрамлена вузенькими
групами червоних та чорних пасочкiв, а краї завершенi зубчастим силуетом, утвореним з червоних або чорних прямокутникiв. Загальна ширина
взористих площин – 10-11 см. Центральна – зазвичай дещо ширша – 3 см, тодi як бiчнi – по
2,5 см (с. Нуйно, Камiнь-Каширського р-ну, автор Т.В.Перебейчик)5 .
Iснує значна варiантнiсть укладу аналогiчних
чи подiбних смуг з такими мотивами. Iнодi спаренi або потрiйнi смуги формують центральну
широку (7-8 см) домiнуючу узорну площину
(с. Нуйно)6 . На незначнiй вiдстанi вiд неї
симетрично розташованi “поверхницi” у виглядi поодинокої вузької (2-2,5 см) стрiчки
з аналогiчних чи подiбних мотивiв, утворених
червоними та чорними квадратиками, тоненькими
пасочками, штрих-пунктирними лiнiями тощо.
Часом для пожвавлення та збагачення колориту
вводили ще поодинокi уточнi прокидки жовтого
й темно-синього кольорiв (сс. Залiсся, Нуйно
Камiнь-Каширського р-ну)7 .
Узорнотканi смуги таких спiдниць “фартухiв”
гармонiйно поєднувалися й перегукувалися з iншими тканими компонентами жiночого вбрання
цього осередку ткання Полiсся, зокрема, з декором сорочок – уставками й рукавами, а також
крайкою, фартухом “попередницею” тощо8 . Такi
спiдницi носили переважно дiвчата “на виданнi”
й молодицi.
Iншим варiантом цього типу є спiдницi iз
значно ширшими, щiльно заповненими червоними площинами складного за конфiгурацiєю гео5

ВКМ.– Р.2-1773.
ВКМ.– Р2-1877, 1873.
7
ВКМ.– Д-658, Р2-1850.
8
Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського
вбрання.– Луцьк, 2005.– Табл. 10.
6
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метричного орнаменту, розташованого лише в
нижнiй частинi – на “подiлку”.
Для них теж характерна тридiльна схема розташування червоних взористих смуг. Основу
композицiї складає центральна, домiнуюча площина, заповнена вишуканими за формою ромбовидними фiгурами iз вписаними в них розетами концентричної будови. Вони, в свою чергу,
роздiленi бiлими перехрестями. Усi складовi елементи щiльно заповнюють ромби та симетрично
укладенi трикутники чи пiвромби, створенi хрещатими фiгурами. Лише незначнi промiжки мiж
ними бiлого тла чiтко окреслюють форму основних та пiдпорядкованих їм мотивiв i видiляють
деякi елементи. Для пiдсилення звучання домiнуючого червоного кольору смуг i бiлого фону по
центру цiєї площини орнаменту розташовано горизонтальну вузьку чорну стрiчку. Вона зосереджує увагу глядача лише на окремих фрагментах
мотивiв, вносить живий струмiнь у сприйняття
композицiї.
Поодинокi тоненькi чорнi та червонi гладкi
стрiчки симетрично обрамляють домiнуючу смугу орнаменту, пiдтримують i доповнюють його.
Зубчасте завершення зовнiшнiх країв цiєї смуги
створює плавний перехiд до бiлого тла й вузеньких “поверхниць” з таким же силуетом (с. Острiвок Камiнь-Каширського р-ну)9 . Основнi взористi площини композицiї витканi технiкою перебору “пiд дошку”, а гладкотканi смуги – сатином
“покожушком”, який формує щiльне застеляння
уточних прокидок над основою. Завдяки цьому
насиченi й дзвiнкi кольоровi смуги є домiнантою
композицiї.
Аналоги такого типу взористих спiдниць побутували також в українцiв Холмщини та Пiдляшшя (тепер – у складi Республiки Польща)10 та
Берестейщини (тепер – у складi Бiлорусi)11 .
Окрему групу формують поздовжньосмугастi
дрiбнорапортнi композицiї тканин для спiдниць,
поширенi в дослiджуваних районах захiдноукраїнського Полiсся й Волинi. Це переважно двоколiрнi сiро-бiлi й чорно-бiлi ллянi тканини полотня9

ВКМ.– Д-191; Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського вбрання.– Табл. 6 (перший комплект)
10
Гнатюк I., Кара-Васильєва Т. Народний одяг українцiв Холмщини й Пiдляшшя // Холмщина i Пiдляшшя.
Iсторико-етнографiчне дослiдження.– К., 1997.– С. 179184, 192.
11
Беларускiя народныя тканiны.– Мiнск, 1979.– Iл. 48.
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ного переплетення (с. Кримне Старовижiвського р-ну)12 , та синьо-бiлi сатиновi (с. Хоросткiв
Володимир-Волинського р-ну)13 , рапорт яких сягає лише 1,5-2 см.
Спiльним для них є те, що смуги згрупованi за тридiльною схемою, в яких на бiлому тлi
позмiнно чергуються основнi чорнi стрiчки з тоненькими (в 2 нитки) обмiтками. В iнших – на
синьому тлi почергово повторюється одна, дещо
ширша бiла зi щiльно укладеними поряд тоненькими бiлими пасочками. Вони формують невибагливу монотонну ритмiку.
Такого типу поздовжньосмугастi тканини застосовувалися переважно для пошиття спiдниць14 , якi носили старшi жiнки, особливо в часи
посту i трауру та на щодень – до роботи.
Осiбний варiант цiєї групи складають
поздовжньо-смугастi сiро-бiлi полотнянi спiдницi “фартухи”, в яких поперечнi домiнуючi червонi
смуги акцентували лише подiлок – типовi для
пiвнiчно-захiдних районiв Українського Полiсся
(зокрема, Камiнь-Каширського)15 . У таких
виробах традицiйно одна – передня пiлка була
однотонна – сiра (з невiдбiленого льону)16 , а
чотири iнших – виготовленi з дрiбної поздовжньосмугастої сiро-бiлої тканини полотняного
переплетення (кожна зi стрiчок по 0,5 см з
сирового i вiдбiленого льону). На нейтральному
срiблясто-сiрому тлi розташовували по двi-три
рiзних за шириною горизонтальнi смуги, домiнуюча 4-4,5 см i пiдпорядкованi їй вужчi –
по 1,5-2 см. Завдяки поєднанню насиченого
червоного кольору з незначним вкрапленням
чорної, жовтої та бiлої барв (останнi створювали
ледь помiтнi суцiльнi та штрих-пунктирнi лiнiї
на фонi червоної смуги), а також щiльним застилам уточних перекрить (створених сатиновим
переплетенням “покожушок) досягнуто граничної глибини кольорових сполук й лаконiчностi
художнього вирiшення цих основних узорних
12

МНАПЛ.– АП-13953.
ВКМ.– Д-1088.
14
Аналогiчнi або схожi тканини йшли також на пошиття полiських чоловiчих штанiв (Любомльський, Шацький,
Камiнь-Каширський р-ни Волинської обл.) / Див.: Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського вбрання.– Табл. 4
(перший комплекс); Бiлан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрiй...– С. 165.
15
АП-19355.
16
Зверху неї завжди вдягали взористу запаску.
13
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Спiдниця “фартух” (фрагмент), 1930-тi рр. с. Нуйно
Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл. Льон, бавовна; полотняне й перебiрне ткання “пiд дошку”. Волинський краєзнавчий музей (далi – ВКМ). Р2-1877.

Спiдниця “фартух”, 1920-30-тi рр. с. Теклине
Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл. Льон, бавовна; полотняне й перебiрне ткання “пiд дошку”. ВКМ.
Р2-212.

площин (Камiнь Каширськ)17 . Нижня, переважно вужча червона стрiчка розташовувалася на
вiдстанi двох-трьох сантиметрiв вiд краю виробу. Зовнiшнi краї цих двох (чи трьох) барвистих
взористих площин завершенi зубчастим силуетом,
створеним перетиком 1/1 чи перебором – по двi
нитки, позбавляли їх сухостi сприйняття, вносили
певний лiризм. Загалом ця орнаментальна стрiчка
акцентувала долiшню частину виробу.
Клiтчастi сiро-бiлi полотнянi спiдницi дещо
спорiдненi з охарактеризованими поздовжньосмугастими. Насамперед, вони схожi монотонним
позмiнним чергуванням однакових за шириною
поздовжнiх смуг основи: свiтлiших (вiдбiлених)
i темнiших (невiдбiлених) лляних, загальна ширина яких сягає 1,5-1,8 см. Iдентичними за тоном i шириною є стрiчки пiткання, що перетинають їх по горизонталi (с. Здомишель Ратнiвського р-ну)18 . Внаслiдок взаємного пересiчення срiблясто-сiрих i бiлих стрiчок створюються
й пiвтони, якi збагачують та урiзноманiтнюють
тональну градацiю клiтчастого декору спiдницi.
Лише в нижнiй частинi, бiля подiлка розташовано доволi широку червону орнаментальну
площину, загальна ширина якої сягає 15 см. Домiнуючою є тридiльна центральна смуга (шириною 6 см), в якiй на червоному тлi, бiля верхнього i нижнього країв укладено бiлi стрiчки мiнiатюрних “павучкiв”. Завдяки контрасту тональних
спiввiдношень тла i дрiбноузорних пасочкiв вони
чiтко видiляються й формують монотонний ритм
по горизонталi. Його посилюють i ледь помiтнi штрих-пунктирнi бiлi та чорнi лiнiї. Середина
смуги переткана кiлькома жовтими та чорними
тоненькими прокидками, якi збагачують загальний колорит, роблячи його м’якшим i теплiшим.
На певнiй вiдстанi (0,5-0,7 см) вiд цiєї смуги симетрично розташованi вузькi (1,7 см) “поверхницi” iз зубчастими завершеннями країв
та штрих-пунктирною жовто-чорною лiнiєю по
центру, що перегукуються з подiбними стрiчками центральної смуги.
Долiшню частину спiдницi пiдкреслює ще одна
червона вузька (1,8 см) стрiчка з ледь помiтними
чорними “павучками” по центру, оточеними поодинокими лiнiями, якi увиразнюють декор. Завдяки щiльнотканим застилам уточних перекрить
17
18

ВКМ.– Д-1145.
АП-18470.

ОЛЕНА НИКОРАК. Тканини для спiдниць Захiдного Полiсся...

243

(бiло-сiрої) основи червоний домiнуючий колiр
смуг звучить активно, а промiжки тла мiж ними краще виявляють форму деяких мотивiв (павучкiв, гребiнцiв) i додають легкостi композицiї
всього узорного комплексу.
Окремий тип складають бiлi тонкi полотнянi
спiдницi “лiтники”, декоративне вирiшення яких
сформоване крупнорапортною червоною клiткою
по всьому полотнищу й широкою групою горизонтальних взористих смуг, розташованих внизу,
бiля подiлку19 . Виготовляли їх iз лляних, тонко й
рiвномiрно спрядених вручну ниток. Таке (густо
засноване й щiльно збите пiд час ткання) картате полотно (рапорт по основi 6 см, а по утку –
5,5 см) само по собi вже вiдзначається декоративнiстю i непоказною красою. По бiлому фону,
на значнiй вiдстанi укладено поодинокi тоненькi
(0,5 см) червонi стрiчки, що рiвномiрно повторюються як по основi, так i по пiтканню, i взаємно
пересiкаються. Ще бiльшої вишуканостi додавала їм домiнуюча тридiльна група геометричного
Спiдниця “лiтник” (фрагмент), 1920-30-тi рр. с. Тур
орнаменту (9 см шириною), розташована гориРатнiвського
р-ну Волинської обл. Льон, бавовна; саржезонтально, в нижнiй частинi спiдницi, на подолi.
ве, перебiрне ткання “пiд дошку”. Музей Iвана Гончара
Вона видiлялася, насамперед, завдяки активностi (далi – МIГ). КТ-11119.
звучання домiнуючого червоного кольору гладкотканих смуг (сатинового переплетення) i взористих (витканих перебором “пiд дошку”). Такi чорнi стрiчки лише пiдкреслювали центральну або
бiчнi краї смуг, i акцентували ритмiку як по горизонталi, так i по вертикалi. Вони мали вигляд
тонких суцiльних або штрих-пунктирних лiнiй. У
тридiльнiй групi смуг центральна – значно багатша за боковi, утворена червоними ромбиками,
щiльно укладеними поряд. Обабiч – вгорi i внизу,
неподалiк ромбiв розташовано дрiбнiшi трикутники, якi доповнювали ромби. Бiле тло у виглядi зигзагоподiбної лiнiї роздiляло смугу ромбiв i трикутникiв та водночас брало участь у формуваннi
орнаменту. В сумiжних спарених червоних смугах
контрастна стрiчка, що роздiляла їх, сформована
бiлими прямокутниками (виткана перебором), була домiнуючою й рельєфно виступала над тлом.
Завдяки ж тонким чорним пасочкам, що обрамляли цю бiлу взористу смужку, вона ефектнiше
видiлялася за сусiднi червонi гладкотканi. Поодиноко розташованi чорнi квадратики (теж перебiрного ткання), що нiби з’єднують вершини
Спiдниця, 1920-30-тi рр. с. Любязь Любешiвського
Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського...– р-ну Волинської обл. Льон, бавовна; саржеве, перебiрне
Табл. 6 (третiй комплекс).
ткання “пiд дошку”. МIГ. КН-1075.
19
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ромбикiв центральної смуги орнаменту по горизонталi у єдине цiле, увиразнюють цю домiнуючу
смугу й акцентують на нiй увагу глядача. Завдяки охарактеризованим чинникам група взористих
смуг є акцентом усiєї композицiї тканин для спiдницi (с. Ворокомле Камiнь-Каширського р-ну –
1920-тi рр.)20 .
Найбагатшими з огляду ошатностi декоративного вирiшення є полотнянi сiрi спiдницi “фартухи” (з п’яти пiлок), у яких основне полотнище
(приблизно чотири п’ятих частин) заповнене поперечними бiлими смугами (сc. Теклине, Нуйно
Камiнь-Каширського21 , Рокита Старовижiвського22 , Здомишель Ратнiвського23 р-нiв). Характерною особливiстю декору цих площин (розташованих у нижнiй частинi спiдниць) є те, що
нейтральний сiрий фон щiльно тканий полотняним, а взористi бiлi стрiчки – сатином, саржею й
перебором (“перебiрчиком”), “пiд дошку” чи перетиком. Для узорних дiлянок застосовували переважно дещо грубший уток, завдяки чому вони рельєфно виступали над фоном, вирiзнялися
лагiдним матовим полиском, який збагачував полотнище спiдницi додатковим ефектом фактури24 .
Для центральної частини спiдниць типовий
розрiджений монотонний ритм поперечносмугастого декору (рапорт 13-15 см). Найбiльш виразними в таких виробах є ширшi бiлi взористi
смуги перебору, утвореного сiро-бiлими ромбиками концентричної будови i потрiйними вертикальними стовпчиками, що їх розмежовують, котрi формують горизонтальну ритмiку. Мiж цими
масивнiшими взористими площинами на певнiй
вiдстанi симетрично укладенi вузькi спаренi безузорнi й дещо ширшi потрiйнi чи подвiйнi стрiчки “поверхницi”, завершенi зовнi зубчастим силуетом, створеним “перетиком” чи “перебором”.
Таке урiзноманiтнення контуру окремих смуг перегукується з основними взористими площинами
й позбавляє одноманiтностi сприйняття композицiї. Цьому значною мiрою сприяє також i те, що
ширина орнаментальних смуг переважно вужча за
промiжки – площини тла мiж ними. Спiввiдно-

шенням величини таких смуг i послiдовнiстю їх
розташування на полотнищi виробу, в свою чергу, формували щораз iншу розмiрену ритмiчнiсть
по вертикалi.
Окремий варiант складають такого типу композицiї основного полотнища спiдниць, в яких
бiлi гладкотканi й узорчастi тридiльнi стрiчки
поєднуються iз значно виразнiшими й активнiшими за насиченiстю тону вишневими чи темночервоними смугами “перебору”, якi акцентують не
лише вертикальну, а й горизонтальну ритмiку25 .
Такi вужчi поодинокi червонi стрiчки у виглядi
позмiнно повторюваних по горизонталi квадратикiв у виглядi штрих-пунктирних лiнiй часом укладенi посерединi ширших бiлих стрiчок. Складнiшi й масивнiшi взористi червонi смуги утворенi
парними згрупованими вишневими та бiлими горизонтальними пасочками “гребiнцiв”. Мiж ними, по центру – на жовтому фонi розташована
дрiбнiша зигзагоподiбна стрiчка “кривулька”, яка
пожвавлює колорит, робить його теплiшим.
Iнодi мiж потрiйними бiлими смугами, що перетинають тло, позмiнно чергуються двi рiзнi
за шириною, але спорiдненi за формою мотивiв
гребiнчастi червонi стрiчки. Вони збагачують та
урiзноманiтнюють композицiю основного полотнища й органiчно поєднуються iз значно ширшими домiнуючими площинами перебору, традицiйно розташованого на подiлку спiдницi.
Деколи крайню взористу бiлу смугу (що межує
з групою основних площин орнаменту, сконцентрованого бiля подiлка) обабiч, зверху i знизу симетрично обрамляють ще поодинокими тоненькими червоними пасочками “поверхницi”. Останнi
створюють плавний перехiд вiд розрiдженого за
характером укладу смуг сiро-бiлого тла основного
полотнища до насиченої за колоритом та ускладненої за композицiєю, домiнуючої червоної площини, розташованої бiля подiлка.
Саме на цiй частинi тканого виробу зосереджена головна увага. Загалом площина таких червоних смуг сягає 16-17 см. Тут сконцентровано двi
групи смуг. Верхня, значно ширша (становить 1011 см), тридiльна мiстить центральну стрiчку,
20
УЦНК МIГ.– КН-1021.
заповнену крупнiшим геометричним орнаментом,
21
ВКМ.– Р2-212, Р2-1850; Р2-1698 (автор Сiльчук
створеним мотивами ромбiв, розет та хрещатих
Ганна Якимiвна 1905 р. н.), Р2-1877.
22
фiгур, щiльно заповнених дрiбними елементами.
ВКМ Д-1037.
23
АП-18471.
У формуваннi цiєї взористої частини, яку тчуть
24

Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського...–
Табл. 2 (перший комплекс).
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МНАПЛ.– АП-18471.
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технiкою “перебору пiд дошку”, активну участь
бере нейтральне сiре тло. Воно увиразнює форму крупнiших провiдних мотивiв та дрiбних його
елементiв – ромбикiв, трикутникiв, скiсних чи перехрещених лiнiй тощо.
Горизонтальна чорна стрiчка, яка iнодi проходить по центру взору, акцентує окремi його частини й пiдкреслює ритмiку як по вертикалi, так i
по горизонталi. Насичена мотивами, ця смуга домiнуючого орнаменту обабiч завершена згрупованими червоними та поодинокими жовтими i чорними тоненькими, ледь помiтними пасочками та
дрiбним зубчастим силуетом, створеним технiкою
“перетик”.
На незначнiй вiдстанi вiд цiєї основної центральної взористої площини симетрично розташованi
“поверхницi”. У них посерединi укладена дрiбноузорна стрiчка червоних “павучкiв” з легенькими просвiтами бiлого тла, яке увиразнює форму
цих мiнiатюрних мотивiв. Чорнi тоненькi уточнi прокидки, що обрамляють їх обабiч у виглядi
штрих-пунктирних лiнiй, теж пiдкреслюють силует “павучкiв”. Обрамлення смуги аналогiчним
(до основної площини орнаменту) зубчастим силуетом органiчно поєднує їх i створює м’якший,
плавнiший перехiд до нейтрального бiлого фону.
Завершує композицiю значно вужча (3-3,5 см)
взориста, теж тридiльна смуга з однiєю поверхницею лише у верхнiй частинi. Вона сформована
спорiдненими за формою, але значно меншими за
розмiрами хрещатими ромбовидними та розетковими мотивами. Чорна горизонтальна стрiчка, яка
теж (як i в основнiй взористiй площинi) проходить посерединi смуги, доповнює й пiдтримує її.
Загалом ця частина декору є своєрiдним акордом художнього вирiшення спiдницi, вона акцентує нижнiй край виробу, нiби зорово зупиняє рух
поперечних смуг.
Усi чотири пiлки (40-45 х 70-80 см) виробу
мають аналогiчне композицiйне вирiшення, лише одна з них “приточка”, яка при вдяганнi була спереду тулуба значно скромнiше декорована.
У нiй лише в долiшнiй частинi, бiля самого подiлка розташована три-п’ятидiльна група вузьких
червоних перебiрних орнаментальних i безузорних
стрiчок, спорiднених з тими, якi є в iнших пiлках
спiдницi.
Вiд них до верху, у спадаючому ритмi укладено
ще декiлька тоненьких безузорних червоних па-
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сочкiв. Далi – приблизно до третини чи середини
виробу в монотонному спокiйному ритмi розташовано лише тоненькi бiлi стрiчки. Решта верхньої площини передньої пiлки була однотонною
сiрою, часом виткана навiть з нижчого ґатунку
невiдбiленої пряжi. Поверх неї вдягали ошатний
узорнотканий чи вишитий фартух “запаску”, який
закривав майже всю передню частину спiдницi.
Багатшi за декоративним вирiшенням спiдницi, з вишуканими орнаментальними площинами
бiля подiлка були переважно святковим i весiльним убранням дiвчат, носили їх у свiтковi днi
й молодицi. Аналоги цим домотканим виробам,
типовим для захiдних районiв Українського Полiсся26 , знаходимо й на сумiжних теренах Бiлоруського Полiсся. Зокрема, такими є вироби сiл
Кобринського й Малоритського р-нiв Брестської
обл. (якi в минулому входили до складу України, корiнними мешканцями цих теренiв продовжують залишатися українцi)27 , а також Холмщини й Пiдляшшя28 .
Бiлi полотнянi спiдницi “полотняник”, “лєнка” (сc. Кисоричi, Карпилiвка, Борове), “сукня” (Крупов’є, Познань, Блажево, Дроздинь) чи
“сподiнца” Рiвненського, порiвняно з однотипними виробами Волинського Полiсся, характернi
стриманiшим декором. Для них теж виготовляли бiле або сiрувате щiльноткане чи розрiджене
“серпанкове” лляне полотнище у виглядi купонiв
(довжиною 4-5 м, з розрахунку на 4-5 пiлок).
Одна пiлка традицiйно ткалася безузорною, а в
чотирьох iнших перетикали лише один поперечний край групами вузеньких (2-3 см) чи дещо
ширших (5-10 см) червоних стрiчок. Iнодi, переважно вище них (в напрямку до середини виробу), на певнiй вiдстанi (2-3 см) розташована
поодинока чи потрiйна вузенька червона стрiчкаповерхниця. Вона створювала плавний, спадаючий ритм смуг по вертикалi (знизу до верху спiд26

Матейко К.I. Український народний одяг...– С. 82; Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського...– Табл. 1,
2.
27
Раманюк М. Беларускае народнае адзенне.– Мiнск,
1981.– Iл. 32-34, 64-65, 67, 92; Курилович А.Н. Белорусское народное ткачество.– Минск, 1981.– С. 75.– Ил. 31,
32; Беларускiя народныя тканiны y̌ зборы дзержаy̌нага мастацкага музея БССР: Каталог.– Мiнск, 1979.– С. 55,
iл. 48, 49; с. 57, iл. 53; с. 58, iл. 54.
28
Гнатюк I., Кара-Васильєва Т. Народний одяг українцiв
Холмщини...– С. 179-184.
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Спiдниця “серпанкова” (фрагмент), кiн. ХIХ –
поч. ХХ ст. с. Берестя Дубровицького р-ну Рiвненської
обл. Льон, бавовна; полотняне й перебiрне ткання “пiд
дошку”. МIГ. КН-6417.

Спiдниця “сукня” (фрагмент), кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.
с. Крупов’є Дубровицького р-ну Рiвненської обл. Льон,
бавовна; полотняне й перебiрне ткання “пiд дошку”. Рiвненський краєзнавчий музей. Т-2380.

Спiдниця (фрагмент), кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.
с. Кримне Старовижiвського р-ну Волинської обл. Льон,
бавовна; полотняне, репсове й перебiрне ткання. Музей народної архiтектури й побуту у Львовi (далi –
МНАПЛ). АП-13974.

ницi) й сприяла плавнiшому переходу до нейтрального бiлого чи сiруватого фону.
Для основної частини декору типовий тридiльний уклад домiнуючих червоних площин, поєднаних з поодинокими тоненькими чорними, жовтими та бiлими прокидками. Чорнi акцентують
ритм смуг, бiлi – освiжають, а жовтi – пом’якшують кольорову гаму (с. Кутин Зарiчненського р-ну Рiвненської обл.)29 . Iнодi для урiзноманiтнення ритмiки по горизонталi й збагачення композицiї зовнiшнi краї найважливiших
смуг завершували зубчастим контуром, створеним “перетиком” чи “перебором”. Схожий чорнобiлий перетик розташовували й на тлi ширших
дiлянок червоних домiнуючих смуг у виглядi
штрих-пунктирних лiнiй30 . Вони були акцентом
композицiї.
Унiкальними в загальноукраїнському ткацтвi є
тонкi, бiлi, полотнянi розрiдженi “серпанковi”,
“затиканi” спiдницi “сукнi”, типовi для сiл Крупов’є, Берестя Дубровицького р-ну Рiвненської
обл. У них лише на подiлку (усiх чотирьох пiлок)
розташовано переважно вузеньку (2-3 см) червону взористу тридiльну групу смуг. Центральна,
дещо ширша орнаментальна стрiчка створена технiкою перебору “пiд дошку”. Домiнуючими в нiй
є ромби, хрещатi мотиви, шестипелюстковi розети
або ромби, завершенi скiсними вiдростками, якi
позмiнно чергуються з перехрестям31 . Бiлий
колiр тла завдяки тональному контрасту бере
активну участь у видiленнi форми цих мотивiв i
органiчно поєднує їх iз загальним нейтральним
однотонним полотнищем. Зовнiшнi сторони цiєї
насиченої за колоритом, мотивами й ритмiкою
смуги обабiч оточенi пiдпорядкованими їй групами вузеньких безузорних червоних стрiчок i
поодинокими чорними чи червоними зубчастими
стрiчками. Iдентичнi тоненькi пасочки “вiдводи”
симетрично укладенi на певнiй вiдстанi вiд основної групи взористих смуг. Вони пом’якшують
перехiд вiд домiнуючої орнаментальної площини
до спокiйного безузорного бiлого тла.
Оригiнальним за художнiм вирiшенням є iнший варiант тонких, розрiджених серпанкових
спiдниць, у яких, на противагу всiм охарактеризованим ранiше типам тонких спiдниць,
29

РКМ.– Т-2117.
РКМ.– Т-3629.
31
РКМ.– Т-4148.
30
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подiбнi взористi горизонтальнi червонi стрiчки
розташованi лише у верхнiй частинi двох
пiлок (с. Крупове, Берестя Дубровицького р-ну
Рiвненської обл.)32 . При вдяганнi спiдницi вони
припадали на стегна (боковi сторони), тодi як
задня та двi переднi пiлки були однотоннi й
безузорнi.
Спiдницi (“хвартух”, “окружник”, “портюх”,
“портяник”, “сукня”, “сподниця”, “колесник),
вшитi з таких взористих “затиканих” легких i
прозорих “серпанкових” купонiв, призначенi в основному для молодi – дiвчат i молодиць. Їх носили переважно в теплу погоду.
На Захiдному Полiссi побутували також значно щiльнiше тканi бiлi ллянi спiдницi, витканi
саржею 3/1 “покожушком”, iз застилами товстiших ниток утка на лицевiй сторонi виробу.
Як i в iнших, охарактеризованих ранiше типах тонких лляних полотняних спiдниць, у товстiших щiльнотканих основна увага теж зосереджена на долiшнiй частинi передньої пiлки виробу33 . Домiнуючою тут виступає червона тридiльна група стрiчок (3,6 см) з поодинокими бiлими
Спiдниця “лiтник”, кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. с. Вороштрих-пунктирними лiнiями та чорними пасочка- комле Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл. Полотми. Останнi певним чином перегукуються з чор- няне, репсове й перебiрне ткання. МIГ. КН-1021.
ними, тридiльними рапортними стрiчками (3 см),
що заповнюють третину передньої та всю площину чотирьох iнших пiлок спiдницi. У них центральна смужка ширша за боковi “поверхницi”.
Загалом бiле тло переважає над площинами чорних смуг, що додає легкостi композицiї та чiткiше
пiдкреслює ритмiчнiсть декоративного вирiшення
(с. Воля Щетинська Ратнiвського р-ну)34 .
Iнший тип композицiї щiльних тканин для
спiдниць складають бiлi поперечносмугастi з домiнуючою червоною площиною геометричного орнаменту, розташованого на подiлку спiдницi. На
вiдмiну вiд попереднiх бiле тло i тонкi сiрi трип’ятидiльнi смужки (рапорт 4-5 см) ткали саржевим переплетенням, внаслiдок чого отримували товстiше дрiбновзористе полотнище у виглядi
горизонтально спрямованих вправо i влiво “сосонок”, якi позмiнно чергуються. Виразностi форм
геометричних мотивiв та активностi звучання
32

РКМ.– Т-2380; МУК МIГ.– КН-6417.
Верхня частина цiєї пiлки була однотонною – бiлою.
Спiдниця, поч. ХХ ст. с. Краватка РожищенськоЗверху вона прикривалася узорнотканою або вишитою заго р-ну Волинської обл. Льон, полотняне ткання. ВКМ.
паскою.
34
Р2-148.
АП-4729.
33

1-2’2009 Народознавчi Зошити

248
червоного кольору в основних орнаментальних
площинах (шириною 22 см) досягали технiкою
перебору. Вужчi безузорнi червонi стрiчки, що їх
обрамляли та розмежовували, ткали саржею 3/1
або сатином, внаслiдок чого товстiшi уточнi прокидки перекривали нитки основи i формували домiнування червоного кольору на лицевiй сторонi
(с. Любязь Любешiвського р-ну, поч. XX ст.,
автор М.I.Остапчук)35 .
Як i в багатьох iнших однотипних спiдницях
(з трьох, п’яти пiлок) у тридiльних смугах орнаменту домiнуючою є центральна, вдвоє ширша
за боковi. В його основi лежить ромб, розчленований скiсним i прямим хрестом посерединi та
роздiлений три- i чотиридiльним перехрестям, а
також трикутниками, утвореними мiж ними. Цi
промiжки тла увиразнють форму всiх мотивiв та
елементiв, що їх заповнюють i зорово полегшують сприйняття як основної, так i пiдпорядкованих їй смуг. Вони певним чином перегукуються iз бiлим кольором фону спiдницi. Поодинокi
чорнi штрих-пунктирнi лiнiї, якi традицiйно укладенi горизонтально посерединi й обабiч кожної
взористої смуги, додають їм бiльшої чiткостi та
акцентують ритмiку по вертикалi i горизонталi.
Ще одна червона вузенька (1,5 см) стрiчка
спорiдненого геометричного орнаменту (укладена на вiдстанi 4 см вiд основної групи взористих площин) традицiйно завершує нижнiй край
спiдницi. Вона нiби зупиняє напружений ритм
чергування всiх складових декору спiдницi. Загалом усi цi компоненти формують вишукану за
художнiм вирiшенням композицiю купонної тканини для спiдницi. У загальному комплексi народного вбрання Волинi й Полiсся взориста спiдниця, як i сорочка, посiдає одне з найважливiших
мiсць.
Окремою типологiчною групою є вовнянi й
напiввовнянi спiдницi, типовi для Захiдного Полiсся й Волинi. Вони вiдомi пiд загальною назвою
“лiтник”, “бурка”, а також пiд менш поширеними
назвами – “домоткан”, “димка”, “кольман”, “ондарак”, “андарак”, що побутують лише в окремих
мiкроареалах36 .
Серед них невелику пiдгрупу складають однотоннi вовнянi й напiввовнянi спiдницi, виготов-

ленi з тонкої, щiльно й рiвномiрно скрученої в
процесi прядiння високоякiсної “волосової” пряжi. Ткали суцiльне полотнище переважно полотняним переплетенням, яке формувало рiвномiрну
структуру й дрiбнозернисту фактурну поверхню.
Крiм них для такого типу спiдниць ткали й саржевi дволицевi (2/2), а також однолицевi саржевi
(3/1) i сатиновi полотнища. Останнi формували
гладку лискучу поверхню на лицевiй сторонi виробу завдяки довгим перекриттям переважно товстiшими нитками пiткання тоншої основи.
Для цих спiдниць ткали доволi яскравi вовнянi тканини: голубi (с. Седлище Любешiвського)37 , фiолетовi (с. Здомишель Ратнiвського)38 , рожевi “малиновi” (сс. Кримне Старовижiвського, Седлище Любешiвського39 , Сошичне
Камiнь-Каширського)40 , коричневi (с. Запруддя
Камiнь-Каширського)41 , зеленi (с. Кримне)42 та
iнших вiдкритих локальних кольорiв. При зшиваннi спiдниць чотири пiлки збирали у дрiбнi
чи крупнiшi складки “рясували”, а передня (пiд
фартух) була непризбирана в талiї. Для посилення декоративного ефекту в нижнiй, приподiлковiй
частинi на чотирьох, а iнодi й усiх п’яти пiлках
часом нашивали зверху вузькi (1-2 см) шовковi
стрiчки “ґальони”43 , а деколи помiж ними помiщали й ширшi дрiбновзористi пасочки з фабричного мережива44 .
Вiдома дослiдниця народного вбрання Iрина
Гургула вiдзначає “дуже гарнi волинськi буркиспiдницi з кольорової вовни (цеглястої, сiрої, зеленої, червоної), тканi низом широкими, горизонтально розмiщеними кольоровими смугами”45 .
Як i полiськi, однотипнi волинськi бурки густо збирали в дрiбнi складки, завдяки яким фiгура здавалася стрункiшою. Такi бурки найбiльше були поширенi в захiдних районах Волинi, однак вони значно ранiше, нiж на Полiссi вийшли
не лише з щоденного, але й святкового вжитку.
37

АП-8879.
АП-15676.
39
АП-13955; МНАПЛ АП-8903.
40
АП-8655.
41
АП.
42
АП-13956.
43
Очевидно їх слiд розглядати як iмiтування традицiйного декору, створеного первiсними технiками ткання.
35
44
МНУК МIГ.– КН-1075.
АП-13956, 13955.
36
45
Пономар Л.Г. Народний одяг Захiдноукраїнського
Гургула I. Народне мистецтво захiдних областей...–
Полiсся...– С. 6-7.
С. 11.
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Їх також значно менше збереглося в колекцiях
музеїв.
Одним iз варiантiв такого типу напiввовняних
“портяних” купонних тканин для поперечносмугастих спiдниць є тi, в яких на нейтральному
темно-сiрому чи синьому, або дещо активнiшому за звучанням червоному тлi лише бiля
подiлка, на вiдстанi 10-15 см вiд краю виробу
розташовано широку (20-25 см) групу рiзнокольорових смуг. Однi з них утворенi нескладним
монотонним укладом вузьких (по 1 см) парних,
симетрично укладених (вiдносно центральногоризонтальної зеленої) червоних та рожевих
стрiчок. Мiж ними на такiй самiй вiдстанi (1 см)
темно-сiрого тла теж симетрично розташовано
по двi бiлих (по 1 см) стрiчки. Лише завдяки
неоднаковiй насиченостi цих барв, рiзницi в
тональному вiдношеннi, уникнуто одноманiтностi
декоративного їх вирiшення, досягнуто вiзуальної
багатоплановостi (с. Кричинськ Сарненського
р-ну).
Дещо складнiшими за композицiєю були напiввовнянi тканини для спiдниць, в яких подiбнi парнi рожевi та зеленi смуги обрамленi обабiч
тоненькими (вiдповiдно – рожевими й зеленими)
пасочками “поверхницями” в 2-3 прокидки. Вони симетрично роздiленi бiлими, а по центру –
жовтою стрiчками з аналогiчними поверхницями
бiлого та жовтого кольорiв (с. Острiв Красноармiйського р-ну)46 .
Аналогiчна схема розташування кольорових
смуг з “обмiтками” характерна й для iнших осередкiв ткацтва дослiджуваного регiону (с. Кричинськ, Сарненського р-ну). Ширина цих рiзнокольорових стрiчок така ж, як i промiжки синього
тла мiж ними. Але завдяки рiзницi в тональних
спiввiдношеннях й додатковому введенню тоненьких стрiчок “обмiток” досягнуто бiльшої рiзноманiтностi в ритмiцi їхнього чергування – послiдовної змiни неоднакових за масою ширших i вузеньких пасочкiв. Загалом найсвiтлiшi бiлi смуги,
розташованi симетрично з обох країв (верхнього та нижнього), вирiзняються з-помiж iнших i
є домiнантою композицiї. Жовта, центральна поступається бiлiй за тональнiстю, м’якше узгоджується iз зеленими. Рожевi та червонi стрiчки значно iнтенсивнiшi, дзвiнкiшi за iншi, тому вони
пiдсилюють звучання бiлих.
46

РКМ.– Т-2134.
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Спiдниця “лiтник” (фрагмент), поч. ХХ ст. с. Острiвок Камiнь-Каширського р-ну Волинської обл. Льон,
полотняне ткання. ВКМ. Д-187.

Спiдниця (фрагмент), 1950-тi рр. с. Любохини Старовижiвського р-ну Волинської обл. Льон, полотняне ткання. ВКМ. Д-1040.

Спiдниця (фрагмент). Автор Бiдун Ганна Степанiвна 1950-тi рр. с. Воропiлля Камiнь-Каширського р-ну
Волинської обл. Льон, полотняне, репсове ткання. ВКМ.
Д-1087.
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Другий варiант цього типу купонних вовняних i напiввовняних тканин для поперечносмугастих спiдниць “лiтникiв” характернi тридiльною композицiєю. У них теж домiнуючi узорнi
комплекси (завширшки 15-20 см) розташованi
бiля подiлка. Однак основне полотнище виробу
(переважно три четвертих – центральна i верхня його частина) на значнiй вiдстанi однотонного
тла заповнене декiлькома (двома-трьома), значно вужчими (по 4-5) групами стрiчок (с. Тур
Рокитнiвського р-ну)47 . Як i в iнших, у цих тканинах для спiдниць тло буває в основному насичених теплих i холодних барв: червоної, рожевої,
фiолетової, вишневої, коричневої. Вони часом на
значнiй вiдстанi чергуються з поодинокими вузькими пасочками – зеленими, синiми (с. Самари
Ратнiвського р-ну)48 .
На такому активному за емоцiйною напругою
тлi ще бiльш пiднесено звучать барвистi смуги не
менш вiдкритих локальних кольорiв теплої i холодної гами. Найяснiшi бiлi та жовтi, рiдше оранжевi, червонi або зеленi стрiчки видiляються зпомiж темнiших – фiолетових, синiх, вишневих чи
коричневих. Однаковi або рiзнi за шириною смуги цих барв, розташованi переважно симетрично
(вiдносно центральної площини кожного узорного
комплексу), в тiй чи iншiй послiдовностi, дають
безлiч варiантiв композицiй. Вони ефектно видiляються на яскравому червоному (чи iнших барв)
тлi рiзної насиченостi. Темнiшi синi, коричневi,
зеленi, вишневi, фiолетовi та чорнi, здебiльшого
вужчi стрiчки обрамляють ширшi та яснiшi (жовтi, оранжевi, свiтло-зеленi) площини, увиразнюють їх та пiдкреслюють ритмiку по вертикалi.
Густий напружений пульсуючий ритм властивий переважно домiнуючим комплексам смугастого декору, дещо спокiйнiший – пiдпорядкованим
їм групам рiзнокольорових стрiчок. Остаточно заспокоюється вiн лише на широких площинах однотонного тла. А загалом динамiка напруги кольорових сполук поступово спадає в напрямку
знизу до верху в мiру вiддалення вiд основної
групи смугастого декору, розташованої на подiлку. Бiлий домiнуючий колiр вносить свiжiсть у
загальну композицiю взористого полотнища, видiляє найважливiшi його складовi i пiдкреслює цi
вертикальнi темпоритми.
47

МНАПЛ.– АП-18506.
48
ВКМ.– Д-1572.

Як i в багатьох iнших типах спiдниць, художнє
вирiшення всiх трьох чи чотирьох пiлок було iдентичним, тодi як передня “приточка” вирiзнялася
з-помiж них невибагливiстю й простотою декору.
Подiбнi або вiдмiннi за композицiєю поперечнi
стрiчки в них традицiйно розташованi здебiльшого лише бiля подiлка передньої пiлки. Центральна
i верхня її частини були однотоннi або зрiдка перетканi лише поодинокими вузькими пасочками
декiлькох кольорiв.
Третiй варiант поперечносмугастих купонних
вовняних i напiввовняних тканин для спiдниць
характерний наявнiстю крупних рiзнокольорових
комплексiв смуг неоднакової ширини, сконцентрованих традицiйно в нижнiй частинi. Часом
група таких смуг займає третину або й половину спiдницi. У верхнiй частинi виробу укладено декiлька (двi, три, часом – чотири) значно
вужчих груп смуг, розташованих на щораз бiльшiй вiдстанi мiж собою, якi формують спадаючий
знизу до верху ритм. Iнодi для такого плавного переходу вiд насичених смугами й напружених
за ритмiкою основних площин декору до нейтрального фону застосовано такий композицiйний
прийом, як звуження ширини окремих пасочкiв i
груп стрiчок, утворених ними, а також поступове
збiльшення площин фону в мiру їхнього вiддалення вiд домiнуючих комплексiв (сс. Тур49 , Ратне50
Ратнiвського р-ну, Волинської обл.).
Часом рiзнокольоровi горизонтальнi пасочки
неоднакової ширини об’єднують мiж собою в тричотири рiзних за масою схемами розташування та
ритмiкою групи смуг. Найширша з них (15 см)
традицiйно акцентує долiшню лiнiю подiлка спiдницi “бурки”, дещо вужча (10 см) – центральну,
а найвужча (8 см) – верхню її частину (сс. Пулемець Любомльського51 , Залiсся Ратнiвського рнiв). Спiвмiрнiсть цих смугастих комплексiв мiж
собою та площинами насиченого червоного i рожевого фону мiж ними (по 8 см) теж творять
спадаючий до верху ритм декору. Його пiдкреслюють i домiнуючi темно-синi та жовтi смуги,
якi пропорцiйно звужуються в кожнiй наступнiй
групi смуг, в напрямку знизу до верху.
Велику групу складають поперечносмугастi вовнянi й напiввовнянi спiдницi “лiтники”,
49

УЦНК МIГ.– КН-10782.
УЦНК МIГ.– КН-622, 10783.
51
ВКМ.– Д-291. Автор – Дорош Єлизавета Йосипiвна.
50

ОЛЕНА НИКОРАК. Тканини для спiдниць Захiдного Полiсся...
“споднiци”, “бурки”, “ондараки”, “андараки”, якi
були теж однолицевi (витканi саржею 3/1 або сатином) та дволицевi – саржею 2/2). Вони рiзноманiтнi за кольоровою гамою, схемами композицiї: спiввiдношенням смуг рiзної ширини до фону, групуванням останнiх у вужчi чи крупнiшi
комплекси, мiсцем їхнього розташування. Як i в
однотонних, у цих поперечносмугастих спiдницях
тло найчастiше буває вiдкритих локальних теплих чи холодних барв – червоних, вишневих, коричневих, зелених, синiх, рожевих (малинових), а
також сiрих i чорних. Iнодi в межах таких основних смугастих площин видiляються групи теплих
i холодних кольорiв, плавний або контрастний перехiд вiд одних до iнших, побудований на складних нюансних градацiях та спiввiдношеннях величини домiнуючих площин i пiдпорядкованих їм
стрiчок.
Типовою для спiдниць цього типу є значна кiлькiсть насичених дзвiнкових барв – червоної,
жовтої, рожевої, зеленої, синьої, фiолетової, бiлої на насиченому вишневому, темно-синьому чи
коричневому тлi (с. Жиричi, Тур Ратнiвського
р-ну)52 . Домiнуючими в них виступають значно
(вдвоє, втроє) ширшi за iншi зеленi, жовтi чи
рожевi смуги, на яких зосереджена основна увага, всi iншi – доповнюють її. Акцентують ритмiку контрастнi бiлi широкi смуги, а ледь помiтнi бiлi тоненькi стрiчки у виглядi горизонтальних
штрих-пунктирних лiнiй пiдтримують, доповнюють та урiзноманiтнюють її.
Найбiльш вибагливi за декором вовнянi поперечносмугастi спiдницi святкового призначення,
i особливо весiльнi, мали значно яскравiше тепле
або холодне червоне тло. На ньому ще бiльш iнтенсивно звучали iншi барви смугастого декору.
Серед них домiнуючими були контрастнi зеленi й
жовтi чи оранжевi, а також фiолетовi, червонi та
чорнi стрiчки.
Характерною особливiстю їхнього групування
є поєднання рiзнокольорових вузьких (0,5-1 см)
стрiчок однакової ширини, серед яких лише центральнi з них – жовтi чи зеленi були значно ширшими (2-3 см). На них зосереджувалася основна увага, вони ж домiнували в полiфонiї iнших
барвистих площин. Тоненькi бiлi поперечнi стрiчки, якi часом виконували функцiю поверхниць цих
провiдних площин, акцентували спадаючу по вер52

МНАПЛ.– АП-18511, 18500, 18510, 18501.
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тикалi – знизу вгору – ритмiку (с. Залiсся Ратнiвського р-ну)53 .
Посилювали такий плавний перехiд вiд широкої (бiля 20 см) й найбiльш насиченої декором
основної площини (розташованої бiля подiлка) до
iнших (двох-трьох або чотирьох), щораз вужчих
груп смуг, розмiщених вище неї (ширина кожної
з яких вiдповiдно коливається вiд 10 до 5 см)
й однотоннi промiжки червоного фону мiж ними.
Натомiсть в мiру вiддалення вiд нижньої, найбiльш масивної групи смуг в напрямку до верху
iнтервал мiж ними поступово збiльшувався, а напруження згасало.
Значно поступається насиченiстю смугастого
декору взористих площин цим чотирьом пiлкам
(заднiй та бiчним) п’ята передня. Вона вирiшена набагато простiше, менш вибагливо, однак в
розташуваннi основних та другорядних компонентiв декору збережена подiбна схема. Традицiйно
основна група рiзнокольорових смуг розташована
в нижнiй частинi передньої пiлки. Для неї характерна усталена тридiльнiсть групування вузьких
стрiчок, витриманi тi ж самi акценти й спiввiдношення в межах усiєї площини. Вiдмiннiсть полягає в основному лише в послiдовностi укладу
тих чи iнших кольорових стрiчок, якi формують
дещо iншу ритмiку й нюанснi градацiї поєднання
теплих i холодних барв.
Решту полотнища цiєї передньої пiлки спiдницi заповнено лише однiєю чи двома поодинокими вузенькими (по 0,3-0,5 см) групами стрiчок
(нижня традицiйно ширша, а верхня – вiдповiдно вужча), розташованих на великiй вiдстанi мiж
собою. Такий принцип вiдсутностi, або мiнiмального оздоблення верхньої частини цiєї пiлки
виправданий передусiм рацiональнiстю функцiонального призначення54 .
Аналiз наявних зразкiв композицiї тканин для
поперечносмугастих “лiтникiв” чи “бурок” дозволяє виявити наступну закономiрнiсть. Для них
типова симетрiя, iнодi рiвновага смуг; три-,
рiдше п’ятидiльнiсть їхнього групування; перевага кольорових смуг (здебiльшого однакових за
шириною) над фоном, у межах взористих комп53

Ф. 1.– Оп. 2.– Од. зб. 440.– С. 42-43. Польовi матерiали автора зiбранi пiд час експедицiї на Волинь та у
пiвденно-захiднi райони Українського Полiсся.
54
Саме ця передня пiлка спiдницi прикривалася зверху
вишитим чи узорнотканим фартухом.
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лексiв, строга ритмiчнiсть укладу таких смуг,
неоднакових за насиченiстю тону. Найчастiше цю
ритмiчнiсть пiдкреслюють свiтлiшi контрастнi –
як до iнших сумiжних стрiчок, так i до тла – широкi бiлi та жовтi смуги. Тоненькi уточнi прокидки у виглядi штрих-пунктирних лiнiї пiдтримують їх, збагачують та урiзноманiтнюють ритмiку
по вертикалi. Найбiльш напруженi кольоровi сполуки, побудованi на контрастi теплих i холодних
барв, зосередженi передусiм бiля подiлка.
Подiбнi вовнянi й напiввовнянi спiдницi з найрiзноманiтнiшими схемами розташування поперечних смуг типовi також для комплексiв жiночого вбрання Бiлоруського Полiсся55 .
Не менш вагому типологiчну групу складають
поздовжньосмугастi вовнянi й напiввовнянi тканини для спiдниць “лiтник”, “бурка”. На вiдмiну
вiд поперечносмугастих купонних, для них
типовi рапортнi композицiї, симетрiя, рiвновага
рiзномасштабних груп смуг порiвняно до фону.
Аналiз iснуючих зразкiв тканин iз захiдної
частини Українського Полiсся й Волинi дозволяє
Спiдниця, 1950-тi рр. с. Любохини Старовижiвського р-ну Волинської обл. Льон, полотняне ткання. ВКМ. виокремити їх у двi пiдгрупи: з дрiбнорапортними56 й крупнорапортними57 композицiями.
Д-1041.
Спiльним для обох цих груп є те, що бiльшiсть
таких тканин мала яскравий, насичений i дзвiнкий, теплий або холодний червоний фон (с. Берестя Дубровицького58 , Самари59 , Велимче60 ,
Датинь61 Ратнiвського; Березовичi ВолодимирВолинського62 ; Комарiв Турiйського63 ; Кримне,
Смолярi Старовижiвського64 ; Кухли Маневицького та iнших р-нiв65 ). Менш поширеними є тканини з насиченим рожевим, чи малиновим фоном (с. Здомишель Ратнiвського, Седлище Лю55
Раманюк М. Беларускае народнае адзенне.– Iл. 110,
298, 300, 305, 340, 371, 373-374.
56
Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського
вбрання...– Табл. 4, 8, 12, 17, 18; Космiна О. Традицiйне вбрання українцiв.– Т. 1. Лiсостеп. Степ.– К., 2008.–
С. 32.
57
Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського
вбрання...– Табл. 9, 13; Космiна О. Традицiйне вбрання
українцiв...– С. 24-25, 27, 29.
58
МНАПЛ.– АП-15417.
59
МНАПЛ.– АП-15719.
60
ВКМ.– Д-118.
61
ВКМ.– Д-223.
62
ВКМ.– Д-1305.
Спiдниця, 1950 рр. с. Полицi Старовижiвського р63
ВКМ.– Д-64813.
ну Волинської обл. Льон, полотняне ткання. ВКМ.
64
МНАПЛ.– АП-3918, ВКМ.– Д-1188.
Д-1115.
65
ВКМ.– Д-930.
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бешiвського66 ), чорним (с. Кримне Старовижiвського67 , Пiща Любомльського68 ), темно-синiм
(с. Куничiв Турiйського69 ), синiм (с. Городно
Любомльського70 ), темно-коричневим або вишневим (с. Куничiв Турiйського р-нiв Волинської
обл., – автор Гоць Катерина Андрiївна71 , Iванове
Березнiвського р-ну Рiвненської обл. – автор Буй
Євгенiя Василiвна)72 .
Отже, на Волинi, як i на Захiдноукраїнському
Полiссi, до поч. XX ст. поширенi були поздовжСпiдниця (фрагмент), поч. ХХ ст. Автор Гоць Катеньосмугастi, дрiбнорапортнi вовнянi й напiввов- рина Андрiївна. с. Купичiв Турiйського р-ну Волинської
нянi тканини для спiдниць73 . Для них характернi обл. Льон, саржеве ткання. ВКМ. Д-300.
теплi кольоровi сполуки – вохристо-жовтi, червонi, зеленi в поєднаннi з темно-синiми, червоними,
коричневими барвами. До серед. XX ст. вони
вийшли з щоденного вжитку в зв’язку з появою
фабричних тканин.
Бiльшiсть цих тонких цупких тканин виготовлена з високоякiсних вовняних “волосових” ниток, туго, щiльно й рiвномiрно спрядених вручну
з найвищих ґатункiв довгої, тонкої, вичесаної на
щiтках овечої вовни. Ткали їх переважно звичайним полотняним переплетенням, яке створювало
рiвномiрну структуру й ледь помiтну бугристу
фактуру як з лицевої, так i виворiтної сторiн.
Лише товстiшi вироби з деякими крупнорапортними композицiями ткали односторонньою
саржею 3/1 чи сатином, що створювало суцiльне застелення дещо грубшими нитками пiткання
тоншої основи74 . Лицева сторона цих тканин мала
гладку поверхню з м’яким оксамитовим полиском.
Завдяки щiльностi уточних перекрить колiр смуг,
як i фону, звучав iнтенсивнiше, нiж на виворiтнiй
сторонi.

Спiдниця “лiтник” (фрагмент), поч. ХХ ст. Автор
Миколайчик Оксана Михайлiвна. с. Пiща Любомльського
р-ну Волинської обл. Льон, сатинове ткання. ВКМ. Д-44.

Характерною особливiстю вовняних тканин
полотняного переплетення, з яких шили “лiтники”, є рапортнi композицiї (величина рапортiв
коливається вiд 6-7 до 20-25 см). Типовою для
них є симетричнiсть укладу домiнуючих i пiдпо66

МНАПЛ.– АП-8903.
МНАПЛ.– АП-13942.
68
ВКМ.– Д-44.
69
ВКМ.– Д-299.
70
ВКМ.– Д-1725.
71
ВКМ.– Д-300.
72
МУНДМ.– КТ-3678.
73
Гургула I. Народне мистецтво захiдних областей...–
C. 11.
74
МНАП.– АП-8903; ВКМ.– Д-300, Д-44.
67

Спiдниця (фрагмент), 1930-40-тi рр. Автор Буй Євдокiя Василiвна. с. Iванове Березнiвського р-ну Рiвненської обл. Льон, саржеве ткання. Музей українського народного декоративного мистецтва (далi – МУНДМ). КТ3678.
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рядкованих їм стрiчок. Основу декору складають
двi-три (рiдше чотири-п’ять) неоднакових за шириною, кiлькiстю та послiдовнiстю розташування рiзнобарвнi групи. Вони створенi тоненькими
стрiчками (кожна з яких – у виглядi однiєї-двох
уточних прокидок), укладених поряд з незначним
iнтервалом червоного тла. Найчастiше це жовтi
чи оранжевi (iнодi ясно-червонi), фiолетовi або
темно-синi (деколи чорнi), а також бiлi та зеленi
(теплi чи холоднi) пасочки.

ташування домiнуючих теплих i гарячих рiзнокольорових стрiчок з незначним введенням поодиноких холодних (зелених, синiх) акцентiв. Завдяки варiантностi їхнього поєднання створено значну рiзноманiтнiсть дзвiнких напружених сполук,
якi чiтко видiляються на контрастному фонi. Бiлi, переважно парнi стрiчки, рiвномiрно укладенi
на площинi тканини, найчастiше обрамляють домiнуючi, дещо ширшi групи й акцентують горизонтальнi ритми82 (с. Городно83 Любомльського,
84
Такi нюанснi сполуки рiзнобарвних стрiчок Кримне Старовижiвського р-нiв).
найчастiше розташованi за схемою наростаючої
Характерною особливiстю декору цих
тональної градацiї. Iнодi вони утворенi контраст- поздовжньосмугастих спiдниць iз густим заними зiставленнями теплих i холодних, темних i повненням усiх площин тонкими рiзнобарвними
ясних барв. В обох випадках як у межах смуг, так стрiчками є те, що до подiлка пришивали ще
i рапорту згрупованi цi стрiчки за принципом си- тоненьку червону (с. Городно Любомльського рметрiї або рiвноваги, позмiнного чергування наси- ну)85 , горизонтальну стрiчку фабричної тканини,
чених барвистих площин неоднакової ширини на або сплетений чи скручений шнурочок (контраоднотонному фонi. У деяких випадках фон пере- стнi до синього тла). У спiдницях з червоним
важає над групами смуг (с. Берестя Дубровиць- тлом (рiзним за тональною насиченiстю) на
кого75 , Самари76 Ратнiвського, Кримне Старови- подiлку нашивали зверху коричневу, темно-синю,
жiвського77 ), в iнших – навпаки – рiзнокольоровi фiолетову або чорну вузьку чи ширшу стрiчку
групи стрiчок домiнують над фоном (с. Велим- (с. Кухли Маневицького р-ну)86 . Iнодi вище неї
че78 , м. Ратне79 , Датинь80 Ратнiвського, Берестя укладали ще й бiлу вузьку смужку (с. ЗдомиДубровицького р-нiв81 ).
шель Ратнiвського р-ну)87 . Вони перегукуються
Декiлька таких вузьких груп з непарною кi- зi смугастим декором основного полотнища,
лькiстю (по 3, 5, 7, рiдше 9) стрiчок позмiнно акцентуючи горизонтальну лiнiю подiлка, яка
чергуються зi спареними (обидвi по двi нитки) нiби зупиняє рух вертикальних смуг i додає
бiлими пасочками в обрамленнi тоненьких чор- завершеностi композицiї спiдницi в цiлому.
них (в 1 нитку) та дещо ширшими (в 3-4 нитки)
Однотипними з уже охарактеризованими
зеленими стрiчками. Останнi роздiляють основнi тонкими дрiбнорапортними є крупнорапортнi погрупи й урiзноманiтнюють ритмiку їхнiх чергу- здовжньосмугастi спiдницi “лiтники”, “бурки”.
вань. Бiлi, контрастнi до червоного (чи рожево- Вони доволi товстi, щiльнотканi, виготовленi
го) тла пасочки акцентують ритмiчну органiзацiю односторонньою саржею або сатином, завдяки
усiх складових групи стрiчок, позбавляють компо- чому i тло i смугастий декор мають яскравi вiдзицiю одноманiтностi. Свiтлi чи оранжевi пасоч- критi локальнi барви. На насиченому червоному,
ки пiдтримують їх, а темнi – фiолетовi, темно- рожевому, вишневому, темно-синьому тлi, яке засинi та чорнi пiдкреслюють боковi краї чи сере- ймає домiнуюче мiсце, розташованi не менш акдину найважливiших груп, додають їм чiткостi й тивнi рiзнобарвнi смуги: жовтi, оранжевi, зелевиразностi.
нi, синi, фiолетовi, рожевi, чорнi та бiлi. ДекiУ спiдницях з холодним темно-синiм, гранато- лька смуг, переважно непарна кiлькiсть (5, 7, 9,
вим або чорним фоном аналогiчна система роз82

75

МНАП.– АП-17192.
76
МНАПЛ.– АП-15719, 15708.
77
МНАП.– АП-13969.
78
ВКМ.– Д-118.
79
УЦНК.– МIГ.– КН-623.
80
ВКМ.– Д-223.
81
МНАП.– АП-15417, УЦКНМ МIГ.– КН-246.

При виготовленнi тканини вони розташованi по горизонталi, однак у готовому виробi – набувають вертикального спрямування.
83
ВКМ.– Д-1725.
84
МНАПЛ.– АП-13942.
85
ВКМ.– Д-1725.
86
ВКМ.– Д-930.
87
МНАПЛ.– АП-18488.
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а iнодi й бiльше), згрупованi у вужчi чи ширшi комплекси. Значна частина таких рiзнобарвних стрiчок частiше за все однакова за шириною.
Лише тi, що укладенi посерединi цих груп смуг,
– часом крупнiшi. Спiльним з дрiбнорапортними
i крупнорапортними тканинами для спiдниць є
принцип симетричностi в розташуваннi смуг, залучення спектру тих же кольорiв для створення
композицiй.
Типовими зразками цих типiв є тканини з сiл
Куничiв Турiйського88 , Пiща Любомльського89 ,
Бiлашiв Ковельського90 , Седлище Любешiвського91 , Самари Ратнiвського р-нiв92 . Спiдницi, виготовленi з цих тканин, у поясi були зiбранi в
крупнi складки, тому мали назву “складанки”.
Додатковим компонентом декору таких поздовжньосмугастих спiдниць є одна93 або декiлька94 горизонтальних стрiчок рiзної ширини, розташованих теж на подiлку. Це переважно атласнi стрiчки, “ґальони”, нашитi на нижнiй край спiдницi,
якi часом поєднуються з вузенькими стрiчками
фабричного мережива.
Схожi за композицiями дрiбно- i крупнорапортнi поздовжньосмугастi вовнянi й напiввовнянi тканини для спiдниць “андаракiв” характернi й для Бiлоруського Полiсся95 , Холмщини
й Пiдляшшя96 , а також Воронежчини (корiнними мешканцями якої є українцi)97 . Однотипнi
тканi вироби побутували й у латвiйцiв, литов-

88

ВКМ.– Д-299, Д-300.
ВКМ.– Д-44.
90
ВКМ.– Д-42.
91
МНАПЛ.– АП-8903.
92
МНАПЛ.– АП-15708, АП-15719.
93
МНАПЛ.– АП-8903, 15719.
94
ВКМ.– Д-44.
95
Раманюк М. Беларускае народнае адзенне...– Iл. 11-15,
67-69, 95, 117-118, 142, 157, 176, 305; Курилович А.М.
Белорусское народное ткачество...– С. 70-73; Беларускiя
народныя тканiны.– Мiнск, 1979.– Iл. 57-59, 64-65.
96
Swieźу J. Atlas polkich strojów ludowych.– Strój podlaski
(nadbuźański).– WrocÃlaw, 1958.– S. 18 (Ryc. 20, 21);
Гнатюк I., Кара-Васильєва Т. Народний одяг українцiв
Холмщини...– С. 179-201.
97
Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье. История и судьбы традиционно-бытовой культуры (ХIХХХ века).– Москва, 1988.– Табл. 5, 14, 16.
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цiв та естонцiв98 , а також у полякiв99 , болгар100 ,
чехiв101 .
Клiтчастi “картатi” ллянi, напiввовнянi й вовнянi тканини для спiдниць
“лiтникiв”
вiдзначаються найбiльшою варiантнiстю художнього вирiшення. Вони найтиповiшi для
пiвденно-захiдної частини Волинi102 (як i
сумiжних з ними пiвнiчних районiв Подiлля)103 , а також захiдної частини Українського
Полiсся104 . При всiй багатоманiтностi декору
видiляються клiтчастi тканини з дрiбнорапортними й крупнорапортними композицiями.
Однi з них побудованi за принципом симетрiї,
iншi – асиметрiї стосовно групування рiзнокольорових стрiчок. У такого типу клiтчастих тканинах, як i поперечносмугастих та поздовжньосмугастих основу кольорової гами визначав колiр фону, яскравий червоний, зелений, голубий чи приглушених тонiв – темно-синiй “ґранатовий”, “темнозелений”, чорний, коричневий, вишневий тощо.
Клiтку творили часом лише тоненькi парнi
бiлi поздовжнi “заснiвки” й поперечнi – “перетички”, якi рiвномiрно, на однаковiй вiдстанi як
по основi, так i по утку взаємно перетинаються (с. Краватка Рожищенського р-ну Волинської
обл.)105 . Вони чiтко видiляються на контрастному
за тоном темно-синьому тлi. Рапорт клiтки становить лише 4 см. Сухостi й лаконiчностi декоративного вирiшення спiдницi, виготовленої з цiєї
тканини, народнi майстри позбуваються за рахунок додаткового введення двох жовтих шовкових
стрiчок “лєнт”, контрастних до кольору тла. Вони
нашитi на ширших площинах клiтки (в промiжках
фону мiж бiлими спареними пасочками),

89

98

Историко-этнографический
атлас
Прибалтики.
Одежда.– Рига, 1986.– Табл. 1 ц, 3 ц, 4 ц, 15 ц,
19 ц, 22 ц, 23 ц, 69 ц, 71 ц.
99
Czarnecka I. Polska sztuka ludowa.– Warszawa, 1958.–
S. 88 (w).
100
Телбизова М., Телбизов К. Народната носия на банатските Българи.– София, 1958.– Обр. 105, 107-108, 111.
101
Stańková J. Lidové umění z Čech, Moravy a Slezska.–
S. 174, il. 115.
102
Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського
вбрання...– Табл. 15.
103
Матейко К.I. Український народний одяг...– С. 83; Гургула I. Народне мистецтво захiдних областей...– С. 11.
104
Гатальська Н., Iвашкiв Г. Поетика волинського
вбрання...– Табл. 7.
105
ВКМ.– Р2-148.
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на вiдстанi 8 см вiд подолу й акцентують доволi
монотонну ритмiку по вертикалi.
Аналогiчнi за схемою розташування були тканини й на яскравiшому, зокрема червоному тлi,
парнi бiлi вузькi (по 4 нитки) стрiчки. Такi
контрастнi сполуки ще бiльше посилювали тоненькi (в 1 нитку) поверхницi, розташованi лише
iз зовнiшньої сторони “заснiвок” i “перетичок”
(с. Сошичне Камiнь-Каширського р-ну)106 .
Навiть при обмеженiй палiтрi кольорiв створено
композицiї тканин з надзвичайно соковитими
сполуками.
Iнший варiант таких симетричних дрiбнорапортних клiтчастих тканин складають тi, в формуваннi яких бере участь бiльша кiлькiсть кольорiв. Завдяки варiантностi поєднання таких рiзної
ширини стрiчок як по вертикалi, так i по горизонталi досягнуто як значної рiзноманiтностi пастельних тональних градацiй, так i контрастних
сполук. Вони дають можливiсть створювати багатшi за декором, складнiшi за ритмiкою композицiї (с. Любохини Старовижiвського107 , Кримне
Спiдниця, 1930-40-тi рр. с. Тур Рокитнiвського р-ну
Камiнь-Каширського р-нiв108 ).
Волинської обл. Льон, вовна; сатинове ткання. МНАПЛ.
Спiльним для них є позмiнне чергування двох
АП-18506.
однакових або дещо вiдмiнних за шириною i схемами розташування вузьких груп (рапорт 2,53 см), роздiлених тоненькими, контрастними до
тла (синього й темно-зеленого) стрiчками. Такi,
переважно бiлi (в 1-2 нитки) пасочки увиразнюють домiнуючi та пiдпорядкованi їм спорiдненi
групи й пiдкреслюють ритмiку по вертикалi та
горизонталi.
Наприклад, дещо активнiшi й контрастнiшi
сполуки ширших парних чорних стрiчок, роздiлених жовтою, набагато чiткiше видiляються вiд
аналогiчних за масою спарених синiх i наближеної за тоном червоної, що їх роздiляє. Позмiнне
чергування цих контрастних i злагоджених сполук
створює емоцiйну напругу й позбавляє композицiю одноманiтностi.
Ця, доволi проста схема має широкi можливостi для урiзноманiтнення за рахунок залучення
щораз iнших нюансних чи дещо контрастнiших
сполук як домiнуючих ширших стрiчок, так i пiдпорядкованих їм тонших пасочкiв. Iнодi застосовується принцип звуження або розширення центСпiдниця “бурка”, кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. с. Залiсся
Ратнiвського р-ну Волинської обл. Льон, вовна; сатинове
ткання. Фото з експедицiї.
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МНАПЛ.– АП-8679.
ВКМ.– Д-1040.
108
МНАПЛ.– АП-13973.
107
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ральної стрiчки, що роздiляє парнi основнi смуги.
Деколи видiляється одна з них за рахунок введення активнiшого за силою звучання (червоного,
оранжевого, жовтого) кольору, або й обрамлення
обабiч тоненькими (в 1-2 нитки) поверхницями.
У таких клiтчастих лляних тканинах невеликих рапортiв, витканих полотняним переплетенням, при взаємному перетинi дрiбнозаснованих
i перетканих в однаковому ритмi тонких стрiчок створювалася квадратна сiтка. Вона, в свою
чергу, розбита на ще меншi дiлянки у виглядi дрiбних мозаїчних квадратикiв, якi формували ефект мерехтiння. Ще тоншi перпендикулярнi,
iнодi й штрих-пунктирнi лiнiї органiзовували їх у
строгу систему.
Отже, типовi для Волинi та Захiдного Полiсся,
– клiтчастi, дрiбно- та крупнорапортнi тканини
для спiдниць. Переважають теплi кольори, на
нейтральному сiрому тлi найчастiше розташованi
тонкi парнi червонi стрiчки, якi формують
монотонний ритм. Характерною особливiстю
дрiбнорапортних тканин для спiдниць є щiльно
згрупованi широкi групи домiнуючих червоних
смуг, розташованих у нижнiй частинi спiдницi
на подiлку.
Крупнорапортнi клiтчастi тканини для спiдниць iнодi спорiдненi з дрiбнорапортними але,
розрiзняються мiж собою головним чином пропорцiйними спiввiдношеннями. Особливо це стосується тканин, у яких рапорт по основi та утку однаковий (сягає вiд 10 до 35 см). Найчастiше така схема композицiй урiзноманiтнюється
й збагачується, ще завдяки збiльшенню площин
тла (яке превалює над групами смуг), розрiдженому їх укладу i додатковому введенню подвiйних
чи потрiйних поверхниць, та залученню бiльшої
кiлькостi кольорiв.
При групуваннi основних i другорядних комплексiв, побудованих на зближених за тоном м’якших нюансних або дещо рiзкiших, iнодi й контрастних зiставленнях, простежується багатопланова ритмiка як по вертикалi, так i по горизонталi. Найважливiшi дiлянки клiтчастої композицiї акцентуються переважно найсвiтлiшими
– бiлими чи жовтими кольорами, кон-трастними до темно-синього “гранатового” (с. Воропiлля Камiнь-Каширського)109 , голубого (Любохи109

ВКМ.– Д-1087.
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ни Старовижiвського)110 , темно-зеленого (Рокитнянського р-нiв111 Волинської обл.), чорного тла.
На такому фонi виразно звучать теплi (жовтi,
червонi), м’якше, лагiднiше – голубi, сiрi та iншi.
барви. А загалом вони творять вишукану полiфонiю кольорiв, яка базується як на нiжних пастельних сполуках, так i на емоцiйнiших, рiзкiших контрастних зiставленнях теплих i холодних
тонiв.
Паралельно з симетричними крупнорапортними
iснують також асиметричнi композицiї тканин
для спiдниць “лiтникiв”. У деяких iз них по
основi та пiтканню розташованi подiбнi за
ритмом смуги тих же кольорiв, але окремi з
них рiзняться за шириною (с. Полицi КамiньКаширського р-ну)112 . Кольорова палiтра таких
тканин сформована м’якими, наближеними за
тоном пастельними сполуками темно-синьої,
вохристо-золотистої, а також чорної та бiлої
барв. Бiлi широкi поздовжнi та поперечнi стрiчки
створюють виразну клiтку. Внаслiдок пересiчення перпендикулярно спрямованих ширших смуг
(чорної, рожевої) i значно вужчих золотистих
утворено бiльшi та меншi площини пiвтонiв, якi
збагачують колорит.
Iнший варiант крупнорапортних клiтчастих
асиметричних композицiй тканин для спiдниць
складають тi, в яких найяснiшi бiлi вузькi стрiчки (0,5-1 см) творять крупну клiтчасту сiтку.
В межах великих квадратiв (рапорт 15-16 см),
сформованих сiткою, що ритмiчно (по вертикалi
й горизонталi) повторює – iдентичнi ширшi (78 см) чорнi та вужчi (3,5-4 см) голубi смуги, а
мiж ними позмiнно (в одному квадратi) чергується темно-зелена, в iншому – яскраво червона
смуга (аналогiчна за шириною голубiй). При взаємному їхньому перетинi по дiагоналi злiва направо i знизу догори створено квадратнi крупнiшi чорнi та вдвоє вужчi – червонi й голубi, а
також ще меншi – бiлi площини. Крiм них, у тих
же квадратах внаслiдок взаємного перетину смуг
цих же кольорiв по дiагоналi в зворотному порядку (справа налiво, знизу вгору) розташованi
прямокутнi площини, сформованi пiвтонами цих
же барв (Камiнь-Каширськ)113 .
110

ВКМ.–Р2.-2239.
РКМ.– Т-18432.
112
ВКМ.– Д-1115.
113
МНАПЛ.– АП-15719.
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У сукупностi отримано градацiю тональних
розтяжок вiд темних до свiтлих та вiд бiльш насичених до менш насичених тонiв, якi складають
вишуканi сполуки, плавнi темпоритми. Бiлi є акцентами композицiї. Червонi вносять певну емоцiйну напругу, позаяк вони контрастнi до зелених
i чорних.
Локальною своєрiднiстю окремих варiантiв таких крупнорапортних i дрiбнорапортних клiтчастих, як i поперечно- i поздовжньосмугастих композицiй є те, що iнодi їх виготовляли як купоннi
тканини. При цьому ритм смуг розташовували
так, що лише в мiсцях, якi припадали на нижню
частину спiдницi “подiлок”, традицiйно закомпоновано горизонтальну домiнуючу групу смуг,
значно яскравiшу за колоритом вiд загального
тла. На вiдмiну вiд створеного полотняним
переплетенням такий поперечносмугастий декор
ткали сатиновим переплетенням, яке щiльно
Спiдниця “лiтник”, поч. ХХ ст. с. Ратне Волинської застеляє клiтчасте тло спiдницi та ефектно
обл. Льон, вовна; сатинове ткання. МIГ. КН-622.
видiляється дзвiнкими сполуками. Найчастiше
такi кольоровi горизонтальнi смуги (шириною
5-6 см) завершували лише нижню частину трьох
або чотирьох пiлок (задню i боковi частини)
спiдницi, а передня “приточка” була без неї
(Камiнь-Каширськ Волинської обл.)114 .
В iнших варiантах у трьох або чотирьох пiлках вкомпоновували ширшу i складнiшу за укладом рiзнокольорових смуг горизонтальну площину, натомiсть у переднiй – дещо вужчу i менш активну за насиченiстю барв. Однак вони спорiдненi мiж собою симетричним розташуванням смуг,
акцентуванням домiнуючої центральної або бiчСпiдниця “лiтник”, 1920-тi рр. с. Кухли Меневи- них стрiчок (с. Воропiлля Камiнь-Каширського
цького р-ну. Льон, вовна; полотняне ткання. ВКМ.
р-ну)115 . Охарактеризованi типи клiтчастих воД-930.
вняних i напiввовняних спiдниць, спорiдненi з
аналогiчними чи схожими за декором компонентами вбрання, вiдомi у бiлорусiв116 , полякiв117 ,
фiнiв118 , латвiйцiв, литовцiв та естонцiв119 .
114

МНАПЛ.– АП-19363.
ВКМ.– Р2-2239.
116
Раманюк М. Беларускае народнае адзенне...– Iл. 128131, 135-136, 146, 161-162, 179-180, 225-227, 233-234,
240; Курилович А.М. Белорусское народное ткачество...–
С. 77 (Рис. 34-35); С. 79 (Рис. 37); Беларускiя народныя
тканiны...– Iл. 41-46, 50, 60-62, 66-70.
117
Czarnecka I. Polska sztuka ludowa...– S. 88 (a).
Спiдниця (фрагмент), 1920-тi рр. с. Самари Ратнiв118
Crabowski J. Sztuka ludowa w Europie.– Warszawa,
ського р-ну Волинської обл. Льон, вовна; полотняне тка1978.– S. 83.
ння. МНАПЛ. АП-15719.
119
Историко-этнографический
атлас
Прибалтики.
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Пiдсумовуючи локальнi особливостi декоративного вирiшення рiзних типiв тканин для спiдниць
Захiдного Полiсся й Волинi, констатуємо багатство й значну рiзноманiтнiсть композицiйних структур та вишуканiсть кольорової гами. При рiзноманiтностi домiнуючих поперечно – й
поздовжньосмугастих та клiтчастих рапортних
композицiй вагоме мiсце посiдали купонного
типу тканини, в яких основнi площини декору
розташованi так, що при зшиваннi вони припадали на нижню, долiшню частину подiлка
спiдницi. У побудовi всiх складових елементiв
декору iснуючих композицiй тканин для захiднополiських i волинських спiдниць характерними є
симетричнiсть або рiвновага домiнуючих i пiдпорядкованих їм площин. А для купонних тканин
властивий ще й спадаючий знизу догори ритм,
який забезпечує плавний перехiд вiд насичених
взористими смугами площин до нейтрального
однотонного тла.
Локальну своєрiднiсть складають ллянi, вишуканi за нюансними сполуками (вохристозеленкуватi, ллянi срiблясто-бiлi) смугастi клiтСпiдниця, 1920-тi рр. с. Берестя Дубровицького рчастi тканини для спiдниць, найбiльш характер- ну Рiвненської обл. Льон, вовна; полотняне ткання.
нi для дослiджуваних осередкiв Полiсся, менше – МНАПЛ. АП-15417.
Волинi.
Унiкальними в загальноукраїнському ткацтвi
є легкi, розрiдженi й прозорi “серпанковi” тканини для полiських спiдниць (як i намiток та
iнших виробiв). Емоцiйнiстю кольорових сполук,
багатством i рiзноманiтнiстю композицiй видiляються вовнянi поздовжньо- i поперечносмугастi, а також клiтчастi спiдницi “лiтники”, “бурки” з яскравим червоним, коричневим, синiм чи
зеленим фоном.
Художнє вирiшення тканин для спiдниць тiсно
пов’язаний з багатьма iншими компонентами одягу (сорочками, запасками, хустками, безрукавками, крайками тощо). Мiсцерозташування декору,
його величина, кольоровi спiввiдношення, а також
технiки виконання, структура й фактура тканин
для спiдниць та iнших виробiв взаємодоповнювалися, узгоджувалися й творили цiльний художнiй ансамбль. У ньому не було нiчого випадкового, зайвого й нерацiонального, усе досконало вивiрено, продумано та пiдпорядковано загальному
комплексу традицiйного вбрання.
Одежда...– Табл. 8 ц, 10-12 ц, 20-21 ц, 25-26 ц,
66-67 ц.

Спiдниця, 1920-30-тi рр. с. Здомишель. Льон, вовна;
полотняне ткання. МНАПЛ. АП-18488.

